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TUTANAK DERGİSİ 

14 üncü Birleşim 

İS . 10 .1986 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

* I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 

638 

639 

640 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 640 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 640 
1. — Niğde Mileltvekili Arif Toprak'ın, 

nakliyecilerin sorunları hakkında gündem dı
şı konuşması 640:641 

2. — Edirne Milletvekiilii Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in, Lalapaşa Çimento Fabri
kası inşaatı hakkında gündem dışı konuşması 641:642 

3. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
yapılan ison zamlar ve halkın alım gücü hak
kında gündem dışı konuşması 642:643 

B) Tezkereler ve önergeler 643 
1. — Fransa'ya gidecek olan Bayındırlık 

ve tsikân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönü
şüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
Devilet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekililk 
ötmesinin uygun gömüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1153) 643 

Sayfa 
2. — Iskoçya'ya gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşü
ne kadar Millî Savunma Bakanlığına Enerji 
ve Tabiî Kaynalklar Bakanı Sud'i Türel'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1154) 

3. — Yugoslavya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğilü'nun dönüşüne kadaır 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın vekillik «itmesinin uygun görüıMüğü-
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1155) 

4. — Federal Almanya ve Yugoslavya' 
ya gidecek dlan Devlet Bakanı A. Mesult 
Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevılü'nin ve-
kiıllilk etmesinin uygun gönütMüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1156) 

5. — Hollanda'ya gidecek olan Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığına, içişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un vekillik etmesinin uygun görül
düğüne daiir Cumhurbaşkanlığı Ueztoerdsû! 
(3/1157) 

643 

643 

644 

644 
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Sayfa 
6. — Eldiiıme MMtefcvekili Ismaiıî Üğdül'ün, 

Karriu İktisadî Tşeebbüslleri Komisyonundan 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/231) 644 

7. — Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in, 
(6/787) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/232) 644 

8. — Fas Temsilciler Meclisi Başkanının, 
TBMM Başkam ve beralberinde bir parla
menter heyeti, resmî bir ziyarette bulunmak 
üzere Fas'a davetinin uygun bullunduğunia ve 
davete icabet edilmesine ilişlkin Başkandık 
(tezkeresi (5/112) . 644 

9. — Bazı mfletvekffierine izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/1152) 644 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 645,690 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 645 
1. — Edirne M'iHle/üvekili Türkân Turgut 

Ankan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devfet Babanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 645 

2. — Edirne MiıllletvekiB Türkân Turgut 
Ankan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 645 

3. — Erzurum Milletvekili H M NaJl-
bantoğlu'nun teşvik kredilerimin bölgeler iti
bariyle dağılımına li'şkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 645 

4. — Erzurum Miletvekili Hilmi Nal-
banltoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devılet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapıllan hıa'rcamaya Mşik'in Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 645 

'5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nm, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler allındığına ilişkin Başbakandan söz- ' 
lü soru önergesi (6/596) 645 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, bazı vatandaşların işkence sonucunda sa
kat fcaıMığı ve öldüğü iddiallarına ilişkin İçiş-
Üeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 645 

7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 645 

Sayfa 
8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 

in, hayalî ihracat iddiasıyla halklarında işfem 
yapıfan firma ve kişilere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/688) 645 

9. — Edirne Milletvekilli Türkân Turguıt 
Ankan'ın, 'İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine iülşkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/689) 646 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıikan'ım, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 -
1985 yıları gelir ve gidenlerine ilişkin Devlet 
Ba'karu ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/690) , 646 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıikan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlelt Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 646 

12. — Bdiınnte MiıılfetMelkili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devflet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözllü som önergesi (6/692) 646 

13. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 646 

14. — Adana Millletvekili Metin Üstüne!' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleşltlirilen kırmız* 
biber atımlarına Miskin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 646 

15. — Ediıme Mitevefcili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 1984 yıllında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinim Des
tekleme ve Filyat İstikrar Fonuna etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 646 

16. — Diyarbakır MiMetvelkili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 646 

17. — Erzurum Mffletvikeili Hilmi Nal-
bantöğilu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 646 
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18. — Erzurum Miletvekill Hilmi Nal-
banıtoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerlli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 

19. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öfldürdülk-
lleri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/702) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihra
catına ilişirin Devtl'dt Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

21. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye 'Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

22. — Edirne Milletvekili Türicân Turgut 
Arıikan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihten ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözillü soru önergesi (6/704) 

23. — Tokaıt Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas tl'i1 Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 

24. — Uşak Milldtvekiİ Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve KöyiışterA Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

25. — Balıkesir Milıîetvekii Calhit Tu-
tum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üret
me çiftliğine ifişlfcin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 

26. — İzmir Milletvekil Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözllü soru önergesi 
(6/669) 

27. — Erzurum Miltetvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinîin 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

28. — (İstanbul Milletvekili Reşilt Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil
me ilişkin Başbakandan söziü soru önergesi 
(6/696) 

Sayfa 

646 

646 

647 

647 

647 

647 

647 

647 

647 

647 

647 

29. — Ordu Mil'etveklii Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı 
fuel - oil ithiaJiaıtına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

30. — Balıkesir Milletvekilli Davut Aba-
cıgü'in, Balıkesir tündeki zeytin üreticileri
nin bazı sorunlarına ilişlkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözillü soru önergesi (6/709) 

31. — Ballıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankallarca 
Iskontoya taibi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu 
Bucağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 
ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişferi Bakanından sözllü soru 
önergesi (6/715) 

33. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı
nar'ın, Muğla ili Milas İlçesinin bazı köyle
rindeki fıstılk çamdan ürünferinin toplanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/716) 

34. — Sinop Milletvekilli Barış Çan'ın, 
petrol! fiyatlarındaki düşüşün enflasyona et
kisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/771) 

35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde uygulanan kur politikasına iliş
kin Başbakandan sözllü soru önergesi (6/772) 

36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia 
edilen bankaltara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/773) 

37. — İçel Miiılfetivelkii Ediip özgenıç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/795) 

38. — tdtanbül Milletvekili İbrahim Ural' 
m, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
llu kampında cereyan eden ollaylaıra ve Gü
reş Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakan--
dan sözlü soru önergesi (6/742) 

39. — Denizli Milletvekili Halil1 İbrahim 
Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/749) 

Sayfa 

647 

647 

648 

648 

648 

648 

648 

648 

648 

648 

648 

— 635 — 
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Sayfa 
40. — Balıkesir Milletvekili Davut Alba-

cıgi'in, Balıkesir İlinde yapiıllması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve 
Turizm Babanından sözlü soru önergesi 
(6/751) 

41. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, 
Anavaitan Paıntisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kurulluslarda görev aHaralar bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/819) 

. 42. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlaır'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edi
len bir vatandaşın ölühmüytle ilgili oflarak ya
pılan işlemlere işfcin tçişll'eri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/826) 

43. — Hatay Milletvekili Musltafa Muralt 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzes'inde çürü-
mıöyte atletik ediMlilği iddia •edi'lıen 'fcarilhî çaıdir-
lara ilişkin Külltıür ve Turzim Bakanımdan 
sözliü soru önergesi (6/765) 

44. — Tokat Millletvelkili Enver Özcan' 
in, davası devam eden bir gazete hakkındaki 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü şortu öner
gesi (6/767) 

45. — Adana Milletvekili Metin Üstlünel' 
in, Çukurova Bölgesindeki yağışlardan dola
yı ürünleri zarar gören üreticiler lehine alı
nacak önlemlere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözliü soru önergesi 
(6/768) 

46. — istanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, bazı devilet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/775) 

47. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, Başbakanlık Dış İlişkiler ve Basın 
Danışmanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/777) 

48. — İstanbul! Millıleitvekili Günseli Öz-
kayıa'nm, yaslama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemllere ve kamu iktisadî teşebbüs/îeri-
nin satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/780) 

648 

648 

649 

649 

649 

649 

649 

649 

649 

649 

Sayfa 
50. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdür-

rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Biriliğinin 
EM AK A.Ş.'ndeki alacağına Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 649 

51. — Adana Milletvekili Metin Üstü-
nel'in, Memurlllar ille Diğer Kamu Görevlile
rinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında ÎKanuınıun dnrriifyeıt mensuplarına uygu
lanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözliü soru önergesi (6/782) . 649 

52. — Denizli Milletvekilli Halil İbrahim 
Şahim'in, Uşalk Valilisi tarafından bir öğret
menin görevinden alınma nedenine ilişkin 
İçişlJeri Bakanından Sözlü soru önergesi (6/784) 649 

53. — Malatya Milletvekilli Ayhan Fırat' 
in, Ulaştırma Balkanının Amerika seyahati 
sırasında parasının çalındığı iddiasına ilişkin 
©aijlbialkianldan sözlü mm ömengeisfi '(6/785) 650 

54. — Uşalk MMMvdk^ıi Yusuf Demir'in, 
bazı görevliler ile yakınlarının Çanakkale In-
tepe Tatil Kampından üoretsiz yararlandık-
lllan iddiasına ilişlkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 650 

55. — Hatay Milletvekilli Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu 
Anadoluda cereyan eden yıkıcı ve bölücü 
olaylara ilişlkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/788) 650 

56. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
ollartak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 650 

57. — İzmir Milletvekilli Rüştü S>rdağ' 
in, sefalete karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
İçiş-teri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/791) 650 

58. — D'iyarbalkır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, hububat alım fiyatlarına iişkin 
Başbakan ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/793) 650 

59. — Tekirdağ Millleitvekili Salih Alcan' 
in, TekİJrdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köy
lerde ddludan zarar gören üreticilere iişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/794) 650 

— 636..— 
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Sayfa 
60. — Mıanisa Milletvekili Abdullah Ça-

kırefe'nin, Ayvalık - Saırmısaklı Eğitini, Spor 
ve Turistik Tesislerine 'ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 650 

61. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üne-r' 
in, Yotl-tş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan geneli kuruluna katılllan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbalkandan sözlü soru öner
gesi (6/797) 650 

62. — Konya M'illetvekli Salim Ererin, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlltü soru önergesi (6/798) 650 

63. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçllu bir valtandıaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme iişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/799) 650 

64. — Denizli Miİetvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğret-
menltere ilişkin MİM Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi" (6/800) 651 

65. — İçel Mi'llevefcili Edip özgenç'in, 
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'nun maaşlarının, ailelerine ne 
zaman teslliim edileceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) 651 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mıirtn, Doğubeyazıt Tefflçielker Hudut Talbur 
Komutanlığı için hudut köylerinden zoraki 
ot topiatıîdığı iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 651 

67. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, Suudi Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmallarına iişkin Baş
balkandan sözlü soru önergesi (6/806) 651 

68. — Hatay Mffldtvekilli Tevfİk Bilall'in, 
Amk Ovasının suUiamıa ısiotıumuna i'lüşlkıim Bnıarji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/807) 651 

69. — Haltay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve 
meyve ihracatında karşıllaşılan güçlüklere kar
şı alhnıacak önlemlilere ilişkin Baş'bakandan 
sözlü soru önergesi (6/808) 651 

Sayfa 
70. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-

ram'ın, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki 
etkisine ilişlkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/809) 651 

71. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagift' 
in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketimde ba
zı yodsuzlükkr olduğu iddiasına iişkin Sanayi 
ve Tica?et Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 651 

72. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen 
hayalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 651 

73. — İstanbul Milletvekilli Günseli Öz-
ikaya'nın, Kırkpınıaır güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişjkin Başbalkandan sözılü soru 
önergesi (6/812) 651 

74. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik medenilerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 651 

75. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Eroll'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc-
retlle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 652 

76. — Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait 
Erol'un, Millî Savunma Bakanlığınca yaptı
rılan bir inşaattalki yolsuzllük olayım soruş
turan hâkimlere rüşvet teklif edildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü sonu önergesi 
(6/815) 652 

77. — Halkkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Eroll'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/816) 652 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmallaırı sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 652 

79. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere lişikin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821) ' 652 

80. — Kahramanmaraş Milletvekilli Meh
met Turan Bayezitlin, bir milletvekili adayı
nın ara seçim gezilerinde plakasız araçla do
laştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözfllü 
soru 'öınergesl {16/922) 652 
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Sayfa 
81. — Halüay Milletvekili Tevfik Bilal' 

m, Hatay - Samandağ Devtet Hastanesine 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sofu önergesi (6/823) 652 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 690 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, emniyetçe gözaltına alınan 'bazı va« 
tandaşlaraı kaybolduğu iddiasına ilişkin soru
su ive İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevaJbı (7/1(210) 690:692 

VI. — KANON, TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 652,678 

Say/a 
1. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 

Esasları Hakkındaki '27.9.1984 Tarihli ve 3046: 
Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (!b) 'Ben
dimin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/795) (S. 
Sayısı : 470) 652:677,678:689,693:696 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 678 
1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz iDemk'e, 

oturumu yöneten Başkanivekiline hakaret et
tiğinden dolayı üç birleşim için 'Mecliisten 
geçici çıkarma, cezası verilmesi 678 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu, Ankara'nın kö

mür sorunlarıyla illgili gün dem dışı 'bir konuşma yap-
ta; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel de 
bu konuşmaya cevap verdii. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın, asgarî ücretle ilgili 
işçi sorunları ve zamlar; 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan' da hayalî ihraca
tını önlenmesi;, 

Konularında (gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık bulunan 

12 üyelikten VI 'ıi için 28 Eylül 1!98>6 tarihinde yapılan 
ara seçimde milletvekili seçilen Ankara Milletvekili 
Vahit Melih Halefoığlu andiçti. 

Ankara Milletvekili 'M. Seyfi Oktay'ın (6/769) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu; sözlü sorunun ıgerıi veriıldiği 'bildirildi. 

TBMM Başkanlık Düvanında açık bulunan Kâtip 
Üyeliğe, Edirne Milletvekili llsmail Üğdüll, 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, 

Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Mar
din Milletvekili Süleyman Celebi, 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üye
liğe, Kars Milletvekili Musa öğün, 

IDrşişieri Komisyonunda açık 'bulunan üiyeliğe, İs
tanbul Milletvekili Ahmet Memduh Yaşa, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık ıbulunan üyeliğe, Tokat Milletvekili Cemal öz-
demir^ 

Bayındırlık, umar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonunda açık bulunan üyeliğe Aydın Milletvekili Os
man Esıgin Tipi, 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Tekirdağ Milletvekili Ümit Canuyar, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bu
lunan üyeliğe Tekirdağ Mffietvekıili Selçuk Akıncı, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye
liklere Manisa Milletvekili Sümer Oral, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker ve Çanakkale Milletvekilli Onu-
ral Şeref Bozkurt, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe de Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptanj 

Seçildiler., 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 10 ar
kadaşımın, Çernobil olayı ve bununla ilgili karar ve 
uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üzerindeki 
etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık politikasını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/28) öngö-
rüşmesi yapıldı; Meclis araştırması açıtoası redde
dildi. 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun, 
Türkiye ıBiîyülk Millet Meclisi İçtüzüğü teklifinin 
Komisyonda bekletilme nedenine ilişkin <j6ı/774) sözlü 
sorusuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi (Baışkarove-
kili Arıilf Ş. (Bilgin cevap verdi; soru sahibi de cevaba 
karşı görüşlünü açıkladı. 

(6/676), (6/677), (6/681), (16/6&2), (6/598), (6/689), 
(16/690), ı(J6/»9!l:)t (6/692), (6/607), (6/698), (6/610), 
(56/699), İC6/700), (6/702), (6/703), (6/704), ('6/666), 
(6/669), (6/758),' (6/696), (6/709), (6/711), (6/715), 
(6/771), (6/772), (6/742), (6/751), (6/819), (6/781), 
(6/785), (6/787), (6/793), (6/794), (6/797), (6/798), 
(6/799), <i6/ı806), (6/810), .06/8111), <(6/«13), (16/8)14), 
(6/815), (6/816), (6/817) numaralı sözlü sorular, ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/596), <(6/)S86), ı(6/688), (6/693), (6/624), (6/631), 
(6/770), (6/773), (6/749), (6/826), (6/767), (6/768), 
(6/775), 1(36/777), (6/77-8), (6/780), (16/782), (6/784), 
(6/796), (6/800), (6/804), (6/807), (6/808), (6/812), 
(6/821), (6/823) nomaırailı sözlü sorular, sonu sahiple
ri ve illgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunma
dıklar undan? 

1(6/632) ve (6/789) numaralı sözlü sorular, mehil 
verildiğinden;/ 

(6/716), (6/795), (6/791), (6/803) ve ('6/822) numa
ralı isiözlü ıSorular, soru sahipleri izinli (bulundukların
dan;! 

(6/765), (6/7818) ve (16/809) numaralı sözlü sorular, 
soru sahipleri görevli olduklarından; 

Ertelendiler.( 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 647 (Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ((1/797) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10,1986) 

Tasarılar 
1. — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

(1/798) (Plan ve (Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : ,15.?10.19i»6> 

Giresun MiilletSvekili Burhan Kara ve 2İ2 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun 28.8.11983 Tarih ve 28'8!2 Saydı Kanunla De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve ıBu Kanuna 'Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/3(27) (S. Sayısı : 459) illgili Ko
misyon yetkilisi Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan, 

İsparta Milletivdkili Fatma Mihriiban Erden'in; 
4.11.198! Tariıh ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 17.8,1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında 'Kanun Teklifi ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) '(IS. Sayısı : 460) 
da ilgili (bakan Genel Kurulda hazır (bulunmadığın
dan (bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler, 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkın

daki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 4 ün
cü Maddesinin ıflb) Bendimin 'Değiştirilmesine Dair 
'Kanun Tasarısının (1/795) (S. 'Sayısı : 470) tümü üze
rinde 'bir süre görüşüldü. 

15 Ekim 1986 Çarşamba günü saat 15.00*te topla
nılmak üzere 'birleşime saat 1'8.58'de son verildi. 

ıBaşkan 
iBaşJkanvekilii 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
(Kayseri Giresun 

Mehmet Üner Yavuz Köymen 

2. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı (1/799) (jPlan ve (Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1'5.10.1986) 

Rapor 
1. — Bolu Milletvekili Fuat Öztek'in'in, 1B.10.1983 

Tarih ve 29)1(8 Sayılı ıKarayolları Trafik Kanununun 
65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 15.10,1986) (Gündeme) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

15 . 10 . 1986 Çarşamba 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağalgü'in, 'bir 

milletvekiline Anayasanın 812 nci maddesine göre Ba
kanlar /Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Gengiz'in, 
Çamlıca - Gdbze «ekspres yol güızergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/832) (Başkanlığa geliş tarihi : 14J0.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan. Çetin'in, .sah

te 'belge ile 'trafiğe kaydebtirildiği iddiasıyla otomobi
line el konulan ıbir vatandaşın mağduriyetinin önlen
mesine ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından yazılı 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu'na 
kadar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'in, nakliyeci

lerin sorunları hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır; sırasıyla söz veriyorum. 

Niğde Milletvekili Sayın Arif Toprak, nakliyecile
rin sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Toprak. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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soru önergesi '(7/1395) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10.1986) 

2. — Erzurum 'Milletlvekili Hilmi NaÜbantoğlu'nun, 
Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde ça
lışan ıbazı personele ilişkin Devlet Balkanından yazılı 
soru önergesi (7/1396) (Başkanlığa geliş tarihli : 
1440.1986) 

3. — Erzurum' Miletivekil'i Hilmi Nalt»anüoğlu'nu,n 
Gülhane Aslfcerî Tıp Akademisinde uygulanan öğre
tim yönetmeliğine ilişkin ıMillî ıSavunma Bakanından 
yazılı soru önergesi 1(7/1397) '(Başkanlığa geliş tari
hi : 14.110.(19816) 

4. — Samsun 'Milletivekilıi Hasan Altay'ın, Çar
şamba Şeker FaibrJkasının ne zaman üretime geçece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1398) (Başkanlığa geliş tarihi >: 14.10.198-6) 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 
Görüşmelere geçiyoruz. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; ülkemizdeki taşıyıcıların sorunlarını, 
zamanım elverdiği ölçüde dile getirmek üzere söz al
mış bulunuyorum; hepinizi engin saygılarımla selam
larım. 

Değerli milletvekilleri, ben burada, ülkemizde bu
lunan taşıyıcılardan, sadece yurt içinde ve ağır vasıta 
ile taşıma işi yapanların sorunlarını kısaca dile ge
tirmeye çalışacağım. 

Ağır vasıta ile Türkiye'de taşıma işi yapmakta 
olan taşıyıcılarımızın durumuna şöyle bir göz atalım 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KATİP ÜYELER: Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

m. - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 
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ve bu taşıyıcılarımızın, mesela 100 bin kilometrelik bir 
yol katettiıklerini düşünelim. Böyle bir çalışmada, ön
ce, iş bulmada çekmiş oldukları zorlukları; sonra, iş 
buldukları zaman da, bir yere gidişte ve tekrar dö
nüşte iş bulamadıklarını göz önüne alarak 100 bin ki
lometrelik bir mesafede ne kadar gelir elde ettikleri 
ve ne kadar giderleri, masrafları olduğunu hesap et
tiğimiz zaman, önümüze şöyle bir tablo çıkmakta
dır ki, bu bilgiler, kırk, elli kişilik toplantılarda, teker 
teker aldığım cevaplara dayanmaktadır : Bir buçuk 
yılda ancak katedebildikleri 100 bin kilometrelik bir 
çalışmada, 17 milyon liralık bir gelir elde edilmekte 
olup, kendilerinden, kalem kalem dökümünü istediğim 
masraflara ait hesaplar da karşımıza şöyle çıkmak
tadır : Yağ değişimi için 400 bin lira, lastik için 1 
milyon 800 bin lira, rektifiye (motor yapımı) için 1 
milyon 300 bin lira, şoförün yemek ve şimdilik, pa
ralı olan yol bölümü için ödenen paraların toplamı 
2 milyon 500 bin İka, mazot için 7 milyon 500 bin 
lira, bu süre içinde şoföre ödenmesi gereken, en azın
dan 2 milyon lira; küçük parça değişimi için, 1 mil
yon Türk Lirası; giderlerinin bu şekilde olduğunu ifa
de ediyorlardı. 

Giderlerin bu şekilde bir dökümü yapıldığında, 
ceman 1'6 milyon 500 bin Türk Liralık bir neticeye 
ulaşılmaktadır. Allah vermesin, eğer bir kez de kaza 
yapar ise -ki 1,5 yılda her vasıtanın mutlaka kaza 
yaptığı, kaza yapmaz ise bile vasıtanın arıza yaptığı 
vakidir denilmektedir - en az 2 milyon, arıza yapar 
ise, en az 1 milyon lirayla altından kalkıldığını ve 
neticede 17,5 milyon lira ile 18,5 milyon lira arasın
da bir giderle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyorlardı. 
«Bu meblağ yapmış olduğumuz giderler (yani mazot, 
parça parası ve benzeri diğer giderler) peşin olarak 
ödendiği zamanki meblağdır. Peşin olarak ödenmediği 
zaman, ödemenin her ay gecikmesi neticesinde, bu
gün içinde bulunduğumuz ekonomik uygulamanın ko
şulları içinde, her ay için yüzde 7'lik bir faiz konul
duğunu düşünür ve bu miktarı da bu meblağa ilave 
ederseniz, böyle bir işle karşılaştığımız zaman, biz, 
sadece ve sadece, elimizdeki araçları veya eşimizin 
kolundaki bilezikleri veya varsa, gayrimerikullerimizi 
satarak geçim sağlamaya, devlete vergi ödemeye mec
bur bırakılmaktayız» demektedirler. 

Hele hele, dün akşam da televizyondan hep be
raber izlediğimiz gibi, yeni uygulamaya .konulan bir 
kararla, vasıtaların yük tonajlarının kontrol altına 
alınması, taşıyıcıların tamamen çıkmaza girmelerine 
neden olmuştur, özellikle «vasıtalara getirilen tonaj 

sınırlaması yüzünden yeterince yük alamadıklarını, 
Türkiye'de şimdiye kadar böyle bir uygulamanın ol
madığını, bundan sonra uygulanırsa, kendilerine ne
ler getirip, neler götüreceğini, bir türlü anlayamadık
larını ifade ederlerken bana hemen «Türkiye'ye bu
gün taşımacılık konusunda neler getiriliyor, neler gö
türülüyor diye hiç kimse göz atmıyor mu?» diye so
ruyorlar ve «Türkiye'de taşımacıların bir hafta sü
reyle taşımayı durdurduğunu bir an düşünün; haya
tın, felç olup olmadığını görürsünüz» diyorlardı. 

Değerli milletvekilleri, bu sözleri dinlerken - konu 
hakkında bilgi edinmek istediğimde - ellerindeki Res
mî Gazete gözüme ilişiverdi ve sordum, neyi arıyor
sunuz, diye. Bana, «Biz, bu gazeteden, İran'dan ithal 
edilecek kamyon ve otobüslerin sayısı hakkında bilgi 
var mı diye ona bakıyoruz» dediler. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, ben kendilerine, 
23 Eylül il 98 6 tarihli 19230 sayılı Resmî Gazetenin 
4 üncü sayfasında Ek: A başlıklı listenin 10 uncu sı
rasında, İran'dan kamyon ve otobüs ithal edebilmek 
için 114 milyon dolarlık bir meblağ ayrıldığını, bunun 
ne derece gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bizim bile
mediğimizi, hükümetin uygulamasına bağlı olduğunu 
söylediğim zaman, «Türkiye'ye sokulmuş, doğru dü
rüst çalışmayan TIR'ların, kamyonların şu anki ta
şımadaki etkinlik ve yoksunluğunu, Türk taşımacılı
ğının nasıl yok olduğunu, taşımacılığın da diğer ko
nularda olduğu gibi, üç beş elde toplanmasını ve onun 
da holdingleşmesini, büyük şirketlere terk edilişini, 
Anavatan iktidarı seyredecektir galiba» diyorlardı. 

Ben sonuç olarak, sevgili milletvekili arkadaşla
rım; ton/kilometre hesabı usulü getirilmediği müddet
çe, hem taşıyıcının, hem de taşıtanın Türkiye'de ada
letli bir biçimde kazanç veya gelir elde edişi mümkün 
olmayacağı için, ton/kilometre hesabının iyi yapıla
rak böyle bir sistemin getirilmesini ve Türk taşımacı
lığının sorunlarına el atılmasını ve Türkiye'de üç beş 
elde toplanacak holdingleşme taşımacılığına son veril
mesini öneriyor, hepinize engin saygılarımı sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toprak. 
2. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko

nukseverin, Lalapaşa Çimento Fabrikası inşaatı hak
kında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Hüsamet
tin Konuksever, Lalapaşa Çimento Fabrikası inşaatı 
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyursunlar efendim. 
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SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edir
ne) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1976 
yılında, yani on sene evvel, Edirne'ye 25 kilometre 
uzaklıktaki Lalapaşa ilçemizde temeli atılan çimen
to fabrikamızın inşaatının yüzde 20'sinin tamamlan
mış ve makinelerinin getirilmiş olmasına rağmen; 
1978 yılında tasfiyesine gidilmesiyle, 1983 yılının 11 
inci ayında, inşaat, ödeneksizlikten durdurulmuştur. 

Beş Yıllık Planda, 1986'da üretime geçeceği öngö-
len bu fabrikanın, aynı yıl, planlama tarafından proje 
değişikliğiyle 50 ton/saat üretim kapasiteli değirmen 
(çimento öğütme) paketleme tesisi şeklindeki ilave
nin, proje tutarı olan 5 milyar 781 milyon Türk Li
rasının şimdiye kadar 4 461 413 905 liralık kısmının 
harcanması yapılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Trakya'mızın üçüncü 
devlet fabrikası olacak olan Lalapaşa Çimento 
Fabrikası projesinin tahakkuku için, Devlet Plan
lama Teşkilatından 11986 yılı için öngörülen öde
nek 1 621 000 000 TL.'dir. Kaynak yetersizliğinden 
dolayı bloke edilen bu ödenek, zamanımızda çimen
toya olan ihtiyaç, üretilen çimentonun yetersizliği ve 
ısrarlarımızla Trakya'ya bir fabrika daha kazandır
mak isteğimiz nazarı, itibare alınarak, Lalapaşa Çi
mento Fabrikamız için de bloke şekline dönüştürül
müş olup, hızla çalışmalara başlanmıştır. 

inşaat ve montajı Çim - Hol Anonim Şirketi tara
fından yapılacak Lalapaşa Çimento Fabrikası, tam 
kapasite ile üretime geçtiğinde, fabrikada 400 per
sonel çalışacaktır. 

50 ila 60 milyar liraya mal olacak olan ve bir kıs
mı 1987 yılının sonlarına doğru paketleme tesisi ola
rak üretime geçecek olan bu fabrikanın, Trakya'mız 
ve Edirne'miz iktisadî hayatına büyük katkısı olacağı 
kanaatıyla, anlayışlarından ötürü hükümetimize ve Sa
yın Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler'e huzurunuzda te
şekkürü bir borç bilirim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, yapılan 

son zamlar ve halkın alım gücü hakkında gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Sayın Hasan Altay, yapılan son zam
lar ve halkın alım gücü konusunda gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyurun. (SHP sıra
larından alkışlar) 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; hepinizi en içten saygılarımla se
lamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Yapılan her zammın sonunda, yöremize gittiği
mizde veya oturduğumuz bölgede, vatandaşların, biz
lere - belki sizlere de geliyorlar - «Bu kadar ağır zam
lar yapılıyor; siz Mecliste parayı alıp oturuyorsunuz» 
şeklindeki sözlerini yüzlerce kez ifade etmemize rağ
men, yine bir kere daha bu konuyu dile getirmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Uzun yıllardır zam sağanağı altında bunalmış ve 
yoksul düşmüş olan halkımız, kendisi için yıkım ola
cak kışı nasıl geçireceğini de düşünmekteyken, yapı
lan ve yapılacak olan yeni zamlar karşısında tipiye ya
kalanmış şaşkın kuşlar gibi olmuş ve bunalmıştır. Ga
zeteler, boy boy intihar olayları, verem, terk edilmiş 
çocuklar, hırsızlık ve fuhuş manşetleriyle doludur. 
Kişi başına düşen et tüketimi, ikinci Dünya Savaşı 
günlerinden bile geriyken, milyonlarca işsiz veya as
garî ücretle çalışan insanlar bulunurken, hangi ne
denle zam yapılmıştır; bunu anlamak olası değildir. 

«Zamlara, işçi ücretlerinin artışı ve taban fiyatları 
neden olmaktadır» diye yıllardır söylenen bir naka
rat vardır. Oysa, altı yıldır işçi ücretleri ve taban fi
yatları reel olarak gerilemiştir; ama fiyat artışları ve 
enflasyon durmamıştır. Bu durumda enflasyon ve fi
yat artışlarının asıl nedeninin tekelci holdingler ol
duğu apaçık ortaya çıkmıştır. Anayasanın 167 nci 
maddesindeki, tekelciliğin önlenmesi ve 172 nci mad
desindeki, tüketicinin korunmasına ilişkin hükümleri
nin uygulanması bir yana, yüksek fonlu gümrük du-
varlarıyla, holdingler korunmaktadır, örneğin, etten 
alınan fon yükseltilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere soruyorum: Bu 
mudur serbest yarışma ekonomisi? Bu mudur libe
ralizm? Bu uygulamaların dünyada başka bir örneği 
var mıdır? Bu, halkı devlet eliyle soyduran, tekelci, 
kapitalist, vahşi bir düzendir. Ne olmuştur da, sigara 
ve içkiye çok yüksek zam gelmiştir; hastanelere ve 
süte zam gelmiştir? Sigara, maliyetinin yaklaşık üç 
katı fiyatla satıldığına göre, bu artış, dolaylı bir ver
gi artışıdır. Dar gelirlilerden bu kadar yüksek oran
da vergi alınması; ama Kurumlar Vergisi oranının dü
şürülmesi ve sermayeye çeşitli muafiyetler tanınması, 
Anayasanın 73 üncü maddesinde yer alan, «Herkes, 
malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür» il
kesini açıktan çiğnemektir. 

Bırakınız, «kuyruklar» masalını... Bir ülkede yok
sulluk, asıl, mal çok; ama istem yoksa başlamış de
mektir. Evet, kuyruk yoktur, doğru. Neden yoktur? 
Çünkü birkaç yıl önce bir iki kilo et için Et Balık 
Kurumunda sıra bekleyen vatandaş, bugün yarım ki-
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lo et almaktan vazgeçmiştir de, bundan dolayı kuy
ruk yoktur. Dün karaborsada her şey yok değil miy
di? Bugün normal fiyatlar, reel olarak, o günlerin 
karaborsa fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Tekelci hol
ding sahiplerinin bu denli korunması, yurt dışı seya
hatlere birlikte uçaklar dolusu götürülmesi, Anayasa
mızın 14 üncü maddesinde yer alan, devletin, bir ki
şi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal 
bir sınıfın, diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini 
sağlamasını yasaklayan hükmünün, iktidar tarafından 
çiğnendiğini tartışılır şekle sokmuştur. 

Hükümet programında, hükümetin asıl amacının 
ve en önemli hedefinin, enflasyonu önlemek, yüzde 
10'lara çekmek olduğu açıklanmıştır. Oysa, yüzde 35 -
40'lar civarında enflasyon vardır. Geriye baktığımız
da, iktidar bunu başaramamış ve halka verdiği sözü 
tutamamıştır. Ara seçimlerden ders almış olması ge
reken iktidar, gereken dersi almamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, bir toplumun, en 
azından, asgarî müştereklerinim konduğu bir belge
dir, 'biır uzlaşma senedidir. Bunu çiğnerseniz birta
kım sosyal çalkantılara sosyal patlamalara neden olur
sunuz. Sık silk 12 Eylül edebiyatı yapılıyor. 12 Ey
lüle gelişilin nedeni, bu tip alaylardır, toplumun sos
yal bunalımlara itilmesidir. 

Enflasyonu düşürüp, vatandaşı huzur içinde ya-
şabamayan iktidar, 'biır an önce istifa etmelidir. Bu 
suretle keyfî yönetim ve zamlar önlenmiş olur, hal
kımız da rahat bir nefes alır. 

Hepinizıe teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay, 
Sayın milletvekilleri, siyasî parti gruplarıyla, 'ba

ğımsızların, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nundaki yüzde oranılarının değişmesi sonucu olarak, 
bu Komisyonda bağımsız milletvekillerine 2 üyelik 
düşrnıelkıtedir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri) Komisyonundaki açık 
bulunan bu 2 üyelik için aday olmak isteyen bağım
sız milletvekil'lerinin, yazılı olarak Başkanlığa müra
caat etmelerini rica ediyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Bayındırlık ve İs

kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar; 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1153) 
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ı BAŞKAN — Gündeme 'geçiyoruz. 
«Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkanlığının tezke

releri vardır; okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
OBOD Kentsel İşler Grubu 2 noi Bakamlar Top

lantısına katılmak üzere, 15 Ekim 1986 tarihinde 
Fransa'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı 
1. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Tınaz Titiz'in 

I vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş oyduğunu bilgilerinize sunarım. 

Keman Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
2. — İskoçya'ya gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar; Millî Sa-
I vunma Bakanlığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
I kanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin, uygun görül

düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
NATO'nun Nükleer Planlama Grubu (NPG-86) 

Sonbahar Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 20 
I Ekim 1986 tarihinde İskoçya'ya gidecek olan Millî 
I Savunma Baikanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar; 

Millî Savunma iBakanlığına, Enerj i ve Tabiî Kaynak
lar Balkanı Sudi N. Türel'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 

bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

I Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Yugoslavya'ya gidecek olan Dışişleri Baka
nı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, vekil-

I lik etmesinin, uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 Ekim 1986 tarihinde Yugoslavya'ya gidecek 

olan Dışişleri Balkanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baikanı Kâzım 
Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
J Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilicilerinize sunulur. 
4. — Federal Almanya ve Yugoslavya'ya gidecek 

olan Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin, vekillik etmesinin, uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1156) 

Türkiye Büyük Milât Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 11 Ekim 1986 ta

rihlimde Federali Almanya'ya ve Türkiye - Yugoslav
ya Ekonomik İşbirliği Kanma Komisyonunun 6 ncı 
Dönem toplantısına katıilımalk üzeıre 14 Ekim 1986 ta
rihimde de Yugoslavya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet IBafcanı Ahmet Karaevli'nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifli üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Keman Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bügiteriimize sunulur. 
5. — Hollanda'ya gidecek olan Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüsüne ka
dar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un vekillik etmesinin, uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1157) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 12 Ekim 1986 ta

rihlinde Hollanda'ya gidecek olan Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne ka
dar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbukııt'un vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifli üzerine, uygun görülmüş olduğumu (bil
gilerimize sunanım. 

Kenan Evren 
Gıımhurlbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
6. —- Edirne Milletvekili İsmail Üğdül'ün, Kamu 

İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekildiğine iliş
kin önergesi (4/231) 

BAŞKAN — Komisyondan 'bir istifa tezkeresi 
vardır, okutup bilgHerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçilmiş olmam 

nedeniyle üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonundan istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail Üğdül 
Edirne 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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7. — Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, (6/787) 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/232) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesiy
le ilgili önerge vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Müet Meclisi Başkanlığına 
Bıuıgünkü sözlü sorulandan 54, sıra sayılı, Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ait soru öner
gemi, bakanlıktan yeterli 'bilgi aldığım için geri alı
yorum. 

Arz ederimi. 
Yusuf Demir 

Uşak 
BAŞKAN — Soru Önergesi geri verilmiştir. 
8. — Fas Temsilciler Meclisi Başkanının, TBMM 

Başkanı ve beraberinde bir parlamenter heyeti, resmî 
bir ziyarette bulunmak üzere Fas'a davetinin uygun 
bulunduğuna ve davete icabet edilmesine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (5/112) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının tezkeresıi vardır, okutup oylarınıza suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Genel Kuruluna 
Pas Temsilciler Meclisi Başkanının, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanı ve beraberimde bir 'Par
lamenter Heyeti, resmî bir ziyarette bulunmak üzere 
Fas'a daveti Başkanlık Divanımızoa uygun görül-
müşıtür. 

Davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulum 
tasviplerine sunulur. 

'Necmettin Karaduıman . 
Türkiye Büyük ıMlidt Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/1152) 

BAŞKAN — İki sayın mMetvekiline izin veril
mesine dair tezkere vardır; okutup, ayrı ayrı oyla
rınıza sunacağımı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın Milletvekillerinin hi

zalarımda gösterilen^ süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 13.10.1986 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulum onayına sunulur. 
Necmettin Karaduıman 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 
Başkanı 
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Muğla. Milletvekili Dr. İdıris Gürpınar, 20 gün, I 
hastalığı nedeniyle. 13.10.1986 tarihlinden geçerli ol- I 
ma)k üzere; I 

Samsun Mıilletvekli Süleyman Yağcıoğlu, 15 gün, I 
(hastalığı medeniyle 3.10.1986 'tarihinden ıgeçerli olmak I 
üzere. 

'BAŞKAN — Tekrar okutup; ayrı ayrı oylarınıza I 
sunacağım. I 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 7955 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

BAŞKAN - - Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu var
dır. 

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

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) I 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Türkân I 
Turgut Arıkan'ın, 2 nci sıradaki sorusu, aynı sebep- I 
lerle ertelenmiştir. I 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' ı 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına ı 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) I 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama I 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) \ 
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Muğla Milletvekilli İdris Gürpınar; 20 gün, hasta
lığı nedenliyle, 13.10.1986 tarihinden geçerli otoak 
üzere, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Miietvekii Süleyman Yağcıoğlu; 15 gün, 
hastalığı nedeniyle, 3.10.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..* Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. > 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu; Sa
yın özkaya'nın izinli bulunması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağtar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Sayın 
Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 
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BAŞKAN — 8 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Ylok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet 'Bakanı ve 
Başbakan Yardımsısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir, 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

12. •— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikleri
ne ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/692) 

İBAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Turgut Arıkan'a ait 10, 11 ve 12 nci sıradaki soruları 
aynı sebeple ertelenmiştir. 

13. — fçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, tçel Milletvekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Saym Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

iSayın Üstünel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

İBAŞKAN — 15 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. . 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği id
dia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. 'Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

(BAŞKAN — 17 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek saiyın bakan?.. Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 
18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

19. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Trabzon Milletveki
li Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 
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Sayın Bahadır?.. Buradalar. I 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleşti
rilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri IKorkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKIAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet IBakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 

23. .— Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
1li Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge- I 
si (6/631) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu I 
vardır. I 

Sayın özcan?.. Yoklar. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 

24. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli I 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve I 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) I 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in sorusu» mehi'lli bulunması sebebiyle I 
ertelenmiştir. I 

25. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aüdemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, tzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, (Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

'BAŞKAN — 27 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yıok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

'BAŞKAN — 28 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/770) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Sağesen?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, ^ 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/709) 
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BAŞKAN — 30 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKİAN — 31 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

ISayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 32 nci Sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
tli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Sayın İdris Gür
pınar'a ait soru, soru sahibinin izinli bulunması se
bebiyle ertelenmiştir. 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Sayın IBarış Çan'ın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın ıBarış Can?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Sayın Nuri Korkmaz' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih

racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki soru, Sayın Edip 
Özgenç'e ait olup, izinli bulunması sebebiyle ertelen
miştir. 

38. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Sayın ibrahim Ural'ın, 
(Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ura!?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın Halil İbrahim 
Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

İSayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Sayın Davut Abacı
gil'in, Kültür ve Turizm Bakanından sorusu vardır. 

ISayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 
41. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava

tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyele
rinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda görev 
alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Sayın Salim Ereli'n, 
Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Erel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Sayın Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki soru, Sayın Murat 
Sökmenoğlu'na ait olup, görevli bulunması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

44. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'in, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü, soru önergesi (&/767) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın Enver Özcan' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özcan?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/768) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Sayın Metin Üstünel' 
in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu, soru sahi
binin izinli bulunması dolayısıyla ertelenmiştir. 

47. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Burada. Soru, bir defaya 

mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
48. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakanddn sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 48 inci sırda, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu, soru 
sahibinin izinli bulunması dolayısıyla ertelenmiştir. 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Güler?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru, ertelenmiştir. 

50. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey
lan'in, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Siirt Milletvekili Sa
yın Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

. Sayın Ceylan?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

51. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet mensup
larına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Adana Milletvekili 
sayın Metin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

, Soru ertelenmiştir. 
52. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 
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ıBAŞKAN — 512 nci sırada, Denizli Milletvekili 
sayın Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bayan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş

tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Malatya Milletveki
li Sayın Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fırat?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı gö

revliler ile yakınlarının Çanakkale İntepe Tatil Kam^ 
pmdan ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

BAŞKAN — 54 üncü sıradaki soru geri alınmış
tır. 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ahadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İçişleri Baka
nından sorusu, soru sahibinin görevli bulunması sebe
biyle ertelenmiştir. 

56. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/789) 
BAŞKAN — 56 ncı sıradaki, Tekirdağ Milletve

kili Salih Alcan'ın sorusu, verilen mehil sebebiyle er
telenmiştir. 

57. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

BAŞKAN — 57 nci sıradaki, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sorusu, izinli bulunması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

58. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

(BAŞKAN — 58 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis-
.lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 60 mcı sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Çakırefe?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

61. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -
İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kurulu
na katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya 
davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,- Türk Ka

dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

'BAŞKAN — 62 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

63. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 
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BAŞKAN — 63 üncü sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 
64. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

IBAŞKAN — 64 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençtik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. . 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. • 
65. — îçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adnan 

Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

IBAŞKAN — 65 inci sıradaki, içel Milletvekili 
Edip özgenç'in sorusu, izinli bulunmaları sebebiyle 
ertelenmiştir. 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için hu
dut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Millî Savunma Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yoklar. 
|Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Amik 

Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 

ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilal'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Som ertelenmiştir. 

70. —Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, 'Başbakandan sorusu, görevli bu
lunması sebebiyle ertelenmiştir. 

71. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Ağagil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

72. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek ih
racat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/811) 

BAŞKAN — 72 nci .sırada, Sayın Sabit Batum
lu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Sayın Günseli öz
kaya'nın sorusu, izinli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir. 

74. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Hakkâri Milletve
kili Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu 
vardır.. 
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Sayın Erol?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

76. -— Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir inşaattaki 
yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet teklif 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/815) 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 75, 76, 77 ve 78 inci sıradaki, Sayın 
Erol'a ait sorular, aynı sebeplerle ertelenmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1 /795) (S. Sayısı: 470) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Bir evvelki birleşimde müzakeresine başladığımız, 
gündemin 3 üncü sırasındaki, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 
Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (b) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Daha önce, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayırt 

Namık Kemal Şentürk konuşmuş ve sıra, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hüseyin Ay-
demir'e gelmişti; bu vesileyle Sayın Aydemir'e söz 
veriyorum. 

(1) 470 S. Sayılı Basmayazı, 14.10.1986 tarihli 
13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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79. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Sayın Günseli Özkaya'ya ait soru, izinli bulunma
ları sebebiyle ertelenmiştir. 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim ge
zilerinde plakasız' araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

BAŞIKAN — 80 inci sırada, Sayın Mehmet Turan 
Bayezit'in sorusu, izinli bulunmaları sebebiyle erte
lenmiştir. 

81. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay -. 
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/823) 

BAŞKAN — 81 inci. sırada, Sayın Tevfik Bilal'in, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Buyurun Sayın Aydemir. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin pek muh
terem üyeleri; Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas
ları Hakkındaki "Kanunun bir maddesinde yapılmak 
istenilen değişiklik konusu üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek üzere yüksek 
huzurlarınızda söz almış bulunuyorum; bu vesileyle 
yüce heyetinizi grubum ve şahsım adına en iyi duy
gularımla ve hürmetlerimle selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın üyeler, ANAP iktidarının gittikçe belirgin
leşen özelliklerinden birisi de, hukuka bağlı devlet 
anlayışından gittikçe uzaklaşan uygulama ve tasar
ruflarda bulunmasının artmasıdır, özellikle, bugün 
Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bulunan, devlet 
bakanlıklarının 7'den 10'a çıkarılmasını öngören ta
sarı da, böyle bir anlayışın, hukuka bağlı devlet fik
rinden uzaklaşışın yeni bir tezahürü ve ifadesi olmak
tadır. 

Kanunların düzenlenmesinde, hükümetçe ve Yüce 
Meclisçe mutlaka göz önünde tutulması gereken ilke
ler vardır; bu ilkelerin başında, kanunların, objek
tiflik ve genellik ilkesine uygun olarak düzenlenmesi 
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gelmektedir. Her şeyden önce, kanun tasarısını dü
zenleyen hükümet ve bunu kabul eden Yüce Meclis, 
bu zorunluluğa, bu ilkeye dikkat etmek mevkiindedir, 
eğer, hukuka bağlı devlet anlayışını egemen kılmak 
istiyorsa, 

Huzurunuza getirilen teklifte, böyle bir objektif
lik ve genellik ilkesi yoktur. Ciddî ihtiyaçlara cevap 
vermekten uzak, belirli şahıslara koltuk sağlama an
layışının hâkim olduğu ve tamamen politik isteklere 
uygun olarak hazırlanmış bir tasarı karşısındayız. 

Yüce malumunuzdur, son ara seçimler neticesinde 
ve son milletvekilleri transferleri neticesinde... 

DEVLET BAKANİ KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Transfer değil. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — ... Anava
tan Partisinde yeni dengeler oluşmuştur. Bu yeni olu
şan dengelerin tatmin edilmesi ve özellikle sağlamlaş
tırılması maksadına matuf olarak, devlet bakanlarının 
sayısının 7'den 10'a çıkarılması öngörülmüş ve Sayın 
Başbakanın arzusuna ve günlük sıkıntılardan kurtul
masına matuf olarak hazırlanan bu tasarı, Yüce Mec
lise arz edilmiştir. 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Nereden 
biliyorsun? 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Kaldı ki, 
bu tasarı Meclise alelacele getirilmiştir. Getirilen bu 
tasarı, bütçe harcamasını istihdaf eden bir tasarı ol
duğuna göre, her şeyden evvel, Plan ve Bütçe Komis
yonuna gönderilmesi ve orada müzakere edildikten 
sonra, yüce kurula getirilmeden, milletvekillerinin in
celemelerine zaman bırakılması gerekmekteydi. 

Bu tasarı, öncelik önergeleriyle, Danışma Kurulu
nun aldığı ivedilik kararlarıyla, Plan ve Bütçe Ko
misyonundan geçirilmeden, Yüce Meclise getirilmiş
tir. Böylece, iktidarın, İçtüzük hükümlerine ve Mec
lis teamüllerine aykırı olarak üç yıldan beri uygula
dığı acele kanun çıkarma geleneğini devam ettirme 
arzusu yeniden hâkim kılınmıştır. 

Bütün bunlarla, gerek İçtüzük zorlanarak, gerekse 
diğer mevzuata aykırı hareket edilerek, bu tasarının 
alelacele, bir olup bitti şeklinde Meclisten geçirilmesi 
ihtiyar edilmiştir. Daha evvel de, böyle önemli ka
nunlarda aynı yöntem uygulanmış, Meclis sahur va
kitleri toplanmış ve sabahlara kadar müzakereler ya
pılarak, milletvekillerinin bu tasarıları incelemesine 
fırsat vermeden, alelacele kanunlaşması yöntemleri 
benimsenmiştir. Bu yöntem hâlâ devam etmektedir. 
Bu, üzücüdür. 

Bu yöntemler, sadece İçtüzüğe değil, aynı zaman
da Anayasamıza da aykırıdır. Anayasamızın, Başba
kanlığın görevlerini tespit eden 112 nci maddesi de 
konuya ışık tutmaktadır, açıklık getirmektedir. Yeni
den düzenlenen ve devlet bakanlıkları sayısını 7'den 
10'a çıkaran bu tasarı, her şeyden evvel Anayasanın 
112 nci maddesine aykırı düşmektedir. 

Anayasanın, «Görev ve siyasî sorumluluk» başlık
lı 112 nci maddesi şöyle diyor; «Başbakan, Bakanlar 
Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbir-
ğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülme
sini gözetir.» 

İşte, Başbakanın görevi Anayasada açık ve belirli 
bir şekilde ifade edilmiştir. Başbakanın görevi, Ana
yasada bu şekilde ifade edilmişken, bir nazım olarak, 
bir koordinatör olarak, bakanlar arasında işbirliğini 
sağlamak ve hükümetin umumî politikasına istikamet 
vermek Başbakanın görevi iken, mevcut 14 tane hiz
met bakanlığı karşısına, 10 tane de devlet bakanlığı 
çıkarmıştır. Bu devlet bakanlıklarına, diğer bakanlık
ların yetkisinde veya ilgisinde olması gereken teşkilat
ları bağlamak ve böylece icraatta bulunmak, herhalde 
tasvip edilecek bir yöntem ve idarî zorunluluk olmadı
ğı gibi, Anayasamıza da açıkça aykırıdır. 

Bunun dışında, Anavatan iktidarının, hükümet ol
duktan sonra, ilk çıkardığı kanun, idarî reformlarla 
ilgili kanun olmuş; gerek teşkilatta, gerek personelde 
ve gerekse usul ve yöntemlerde süratli değişikliklere 
gitmek için, daha evvel 1982 yılında Sayın Bülent Ulu
su Hükümeti zamanında çıkarılmış yetki kanunlarına 
istinaden, süratle birtakım kararnameler çıkararak, 
idarî reformlara teşebbüs etmiştir. Bunların içerisinde, 
ilk 1983 yılının Aralık ayında çıkardığı, Bakanlıkla
rın Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kararna
me, 8 ay sonra, Yüce Meclisin onayından geçirildik
ten sonra kanun haline getirilmiştir. 

Şimdi, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki Kanunun maddelerinde, bakanlıkların ve 
devlet bakanlığının kuruluş esasları, prensiplere, ilke
lere bağlanmış; amaç açıklanmış; idarî reformun ge
reği olarak, devlet bakanlıklarına ne gibi görevler ve
rileceği belirli bir şekilde ifade edilmiştir. Devlet ba
kanlıklarının kuruluşunu ve bakanların görevlerini 
açıklayan maddede, «Devlet bakanı, Başbakanın yar-
dımcısıdır; Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağ
lar. Devlet bakanı, önemli ve acil konularda bilgi ve 
tecrübesinden yararlanmak üzere tayin edilir» hüküm
leri vardır. 
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Binaenaleyh, devlet bakanının vazifesi konusunda 
hâkim olan kanaat, devlet bakanının görevinin bir ne
vi siyasî müşavirlik olduğudur; onun dışında, Baş
bakan yardımcısıdır; bir - iki tanesi Başbakan yar
dımcısı tayin edilebilir veya devlet bakanı, Başbakanın 
parlamentoyla münasebetlerini düzenleme bakımından 
- siyasî müşavirlik dışında - Başbakanın kendi fonk
siyonlarını ifa babında, zorunlu olan merkez teşkila
tına, Başbakan adına, Başbakan yardımcısı olarak ta
yin edilir. Yani, Başbakanın tayiniyle, Başbakanın be
lirli fonksiyon ifa edeceği merkez dairelerine, devlet 
bakanları riyaset eder. 

Şimdi nihayet, iki tane Başbakan yardımcısı olsa, 
üç tane de devlet bakanı olsa, yani azamî dört veya 
beş devlet bakanıyla, Anayasanın ve Bakanlıkların 
Kuruluş ve Esasları Hakkındaki Kanunun maksadına 
uygun, idarî reformun icaplarına uygun bir tasarrufa 
gidilebilir ve bu normaldir. Nitekim, bütün cumhuri
yet tarihimizde de devlet bakanlıkları sayısı üçü, dör
dü geçmemiştir. 

Şimdi, bir taraftan tasarruf zihniyetiyle hareket 
ediyorum diye, esas hizmet bakanlıklarını zorunlu ola
rak 14'e indirir, bağlarsanız ve o bakanlıkların içe
risine - biraz sonra uygulamada da çok kötü netice
lerini göreceğiz, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğında olduğu gibi, birçok lüzumlu bakanlıkları, hiz
met bakanlığını azaltıyorum, tasarruf sağlayacağım, 
sadelik sağlayacağım, teşkilat ve bakanlıkları, bakan
lık seviyesinde, konuları itibariyle sadeleştireceğim ve 
en aza, asgariye indireceğim gerekçesiyle azaltıp, 14'te 
bağlarsanız; ondan sonra hizmetlerin hakkından gele
meyip, o hizmetleri çeşitli kanunlarla, Anayasaya ay
kırı olarak müsteşarlık, umum müdürlük olarak Baş
bakanlığa bağlarsanız - bugün müsteşarlık ve umum 
müdürlük olarak Başbakanlığa bağlanan teşkilatların 
sayısı 34'tür - muazzam bir iş hacminin ve Başbakana 
verilmeyen fonksiyonun, esas bakanlıklarda olması ge
reken hizmetlerin Başbakanda yığılması sonucunu or
taya çıkarır. 

Bu kadar önemli hizmetler dururken, Başbakan
lık teşkilatının icra edeceği kendi merkez fonksiyon
ları varken, bunlarla da yetinmeyip - son üç senedir 
müşahade ettiğimiz gibi - birçok bakanlıkların yetki
sinde olan, o hizmet bakanı tarafından görülmesi ge
reken hizmetleri de kanunsuz olarak, Sayın Başba
kanın onayı ile, Başbakanlığa bağlar ve birer devlet 
bakanının uhdesine verirseniz, işte orada ne koordi
nasyon kalır, ne amme hizmetlerinin rasyonel şekil
de, verimli şekilde, etkin şekilde, ekonomik şekilde 

görülmesi imkân dahilinde olur ve her şeyden önem
lisi de, Anayasa ihlal edilmiş olur. Şimdiki durum, 
bu kadar karışık, bu kadar hukuktan ayrılmış bir tab
lo göstermektedir. 

Yabancı ülkelerde de devlet bakanlıkları vardır. 
İngiltere'de devlet bakanları kabineye girmez, kabine 
toplantılarına katılmaz, sadece bakanlara, başbakana 
yardımcılık görevini ifa ederler; Fransa'daki devlet 
bakanlıkları, fiilen hizmet bakanlıkları mahiyetinde
dir. Bizdeki, nevi şahsına münhasır bir devlet bakan
lığı ihdasıdır. Kanun ilk çıkarılırken, idarî reform 
yapılırken 7'ye çıkarılmakla esasen hatalı bir uygu
lamaya girilmiştir. Şimdi Sayın .Başbakanın, günlük 
sıkıntılarım gidermek maksadıyla alelacele bu kanunu 
çıkarmak suretiyle yeniden düzenlemeye gidilmesi de, 
herhalde hukuku en geniş bir şekilde ciddiye almamayı 
ifade eder. 

Şimdi, doğru olan tertip acaba nedir? Elbette bu 
teşkilatlanma, Anayasaya aykırı olarak bu şekilde de
vam edemez. Doğru olan tertip, ilmin ve idare huku
kunun verileri de bize şunu göstermektedir: Başba
kan yardımcılıkları, Başbakanın dışında, Başbakan 
sıfatıyla, haiz olduğu, merkez hizmetlerini yürütecek, 
merkez fonksiyonunu ifa edecek teşkilatları idare ede
cek devlet bakanlıklarının tespiti asgarî hadde tutu
larak, bunun dışında olan bütün hizmetlerin de, ilgili 
bakanlıklara kanunlarla bağlanması ve başka bakan
lıkların yetkisindeyken, Başbakanın onayı ile kanun
suz olarak alınıp devlet bakanlıklarına verilen hizmet
lerin de, süratle, kanunlara uygun şekilde, kendi ait 
olduğu bakanlıkların yetkisine bırakmaktır. 

Yüksek bilgileriniz olduğu üzere, hatırıma geldiği 
kadarıyla, bunlardan birkaç tanesini sizlere arz ede
yim : Esasen Dışişleri Bakanlığına ait görevler arasın
da olan ve belirli ülkelere ait birtakım hizmetler, Dış
işleri Bakanlığından koparılmış ve bir devlet bakanlı
ğındaki herhangi bir başkanlığın hizmetine verilmiş
tir. Acaba bu yetki nereden gelmektedir? 

Kanunun, hizmet olarak öngördüğü ve Dışişleri 
Bakanlığının yetki ve sorumluluğu altında bulunması 
gereken bu hizmeti, Başbakan, bir onayla oradan alıp, 
bir devlet bakanına nasıl verebilir ve bu uygulama üç 
sene nasıl devam edebilir? Yine, esas olarak Çalışma 
Bakanlığının sorumluluğu içinde bulunan işsizlik soru
nunda da, eğitim bakımından yetki ve sorumluluk 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir hizmettir. Şimdi 
ise, işsizlik konusunu buradan alıp, ayrı bir onayla, 
yeni bir hizmet bakanlığı gibi, bir devlet bakanlığının 
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uhdesine vermek de mümkün değildir. Keza, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı ile ilgili olan konut hizmet
leri de, onun sorumluluk ve yetkisinde olması gere
kirken, o hizmeti alıp, ayrıca Başbakanlığa bağlamak 
- kanunla bağlanmıştır o; ama, kanunla da bağlansa -
yine Anayasaya ve hizmetin gereklerine aykırıdır. 

Bürokrasi hizmetleri: Bürokrasi, her şeyden ev
vel, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi gereken, 
İçişleri Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda olan bir 
hizmettir. Bu hizmeti, İçişleri Bakanlığının yetkisin
den, bir Başbakan onayı ile alıp, ayrı bir devlet baka
nına vermek, yine Anayasaya aykırıdır. Buna benzer 
daha birçok misaller akla gelebilir; fakat bunların 
üzerinde fazla durmadan, bugüne kadar yapılan ta
sarruflarla, hukuka bağlı devlet anlayışından süratle 
uzaklaşmış olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, hükümet programı burada kabul edilir edil
mez, hükümet, geniş çapta kanun gücünde kararname
ler çıkararak, idarî reforma matuf olarak tasarruflar
da bulundu. İdarî reformda iki ilkeyi göz önünde tut
tu; birinci ilke, amme hizmetlerinin etkin, verimli ve 
süratli görülmesini sağlamaktır ve gayet yerindedir, 
idare hukukunun bir ilkesidir. İkinci ilke, toplumun 
değişen şartları ve ihtiyaçlarına uygun olarak, yeni dü
zenlemelere süratle gidip, zorunlu olan teşkilatların 
yeniden koordinasyonunu sağlamak, sadeleştirmek, as
kıda kalan sorumlulukların çaresini bulmak; sorumlu
lukları, sorumlu teşkilatlara bağlamak maksadıyla, 
üst seviyede bakanlık ve ona bağlı teşkilatlar olarak 
sadeleştirmek ve asgarî miktara indirmektir. İşte, hü
kümetin ilkeleri bunlardı, hükümet programında bun
lar ifade edildi ve harcamalarda tasarruf sağlamak 
maksadına matuf olarak, verimlilik sağlamak maksa
dına matuf olarak, bir dizi düzenlemelere gidildi; 
ama bu düzenlemelere gidilirken, maalesef o şekilde 
büyük hatalar yapıldı ki, bugün bu hataları geniş öl
çüde görüyoruz. 

Neler yapıldı: Eskiden 26 tane bakanlık vardı; 
bunların bir kısmı, Başbakan yardımcıları dahil, 4 ta
nesi devlet bakanlığıydı. Bu 26 bakanlığın 14 tanesi 
hizmet bakanlığına ve 7 tanesi de devlet bakanlığına 
indirilerek, sayıları 21 oldu ve Sayın Başbakan, hükü
met programının takdimi sırasında, yapmış olduğu bu 
işlemi, «Büyük bir idarî reform gerçekleştiriyorum, 
teşkilatlanmadan tasarrufa gidiyorum; sayısı 26 olan 
bakanlıkları 21'e indirdim» diye aylarca Mecliste ko
nuşmalar yaptı, basına beyanatlar verdi. Birçok ba
kan da, bu kürsüden, «Cumhuriyet tarihinin en bü
yük reformunu yaptık» diyerek - sadece teşkilat ala

nında değil, usullerde, bürokraside ve personel idare
sinde - yaptıkları yeni düzenlemeleri de nazara ala
rak, bugüne kadar bunları ifade ederek övünmek is
tediler. 

Ancak, bugünkü tablo, bu övünmeleri sadece sıfıra 
indirmekle kalmıyor, geriye doğru da götürüyor, ya
ni sıfırın altına götürüyor. Çünkü, bir hükümet ida
resinde, 14 tane hizmet bakanlığını, yani esas büyük 
hacimde olması gereken hizmet bakanlıklarını azaltır
sanız, onun yerine bugün 10, yarın 14 olabilir, aşağı 
yukarı her hizmet bakanının karşısına da bir devlet 
bakanını koordinasyon gerekçesiyle çıkarırsanız, ora
da idarenin (i)'si kalmaz, idare diye bir şey kalmamış 
olur ve her şey zehri hayal olur. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayınız efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sonucu arz etmek istiyorum. 

Bugüne kadar hizmet bakanlıklarındaki uygulama
lar, maalesef, özlediğimiz, toplumun özlediği bir sevi
yeye ulaşamamıştır. Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı gibi, üç tane bakanlığı, toplayarak, bir baka
nın uhdesine vermişsiniz. O bakanlık, ilgili bakanın 
denetiminden çıkmıştır. Orada yapılması gereken hiz
metler, umum müdürlerin dirayetine, anlayışına, so
rumluluğuna kalmıştır ve üç senedir bu bakanlık hiç
bir hizmet üretememiş maalesef, ürettiği hizmetler de, 
istenilen kalitede ve seviyede olamamıştır. Bu, top
lum için acıdır; ayrı ayrı üç tane bakanlığın yapması 
gereken en önemli hizmetler, bir bakanlığın bünye
sinde toplanmıştır. Beş tane yapalım; orayı niye esir
giyorsunuz? Devlet bakanlığı değil, hizmet bakanlığı 
yapalım, sayıları 30 olsun; ama, hizmetler, toplumun 
beklediği önemde, ehemmiyette ve seviyede bulun
sun. Bir taraftan onu bağlayacaksın, diğer taraftan sa
dece Başbakan arzu etti diye, sadece Başbakanın ken
di şahsî sıkıntılarını giderme maksadına matuf ola
rak, politik tekliflerle, zaten fazla olan 7 devlet ba
kanlığının sayısını - çünkü Başbakanlıkta 30 tane mü
şavir vardır - Başbakanlıktaki müşavirler yetmiyor
muş gibi bir de 7 olan devlet bakanlıklarını 10'a çı
karmak tasarısıyla buraya geliniyor. Ben, bunu hu
kuk anlayışıma, hukuk nosyonuma sureti katiyede 
sığdıramadım; bu bakımdan, üzüntüm büyüktür. 

Bunun için diyorum ki, ANAP iktidarım belirle
yen vasıfların arasına bir vasıf daha giriyor; çünkü 
birçok kanunları, buradaki ikazlarımıza rağmen, Ana
yasaya aykırı olarak çıkarmakta - bazı maddelerini -
direndi, hiçbir önergemizi nazara almadı; ama Ana-
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yasa Mahkemesi her birini bozuyor, her birini hukuka 
uygun bir şekle getiriyor. Bu bakımdan, burada 
ANAVATAN iktidarına, bir özellik olarak, hukuka 
bağlı devlet fikrinden uzaklaşma gibi bir vasıf eklen
meye başlandı. 

Bu vasfı süratle değiştireceğine ve hukuka uygun 
yolu bulacağına ben kesin olarak inanıyorum. Çün
kü, toplumumuz, demokratik ilkelere uygun olarak 
yönetilmeye her toplumdan fazla layıktır. 

Evet, niçin hizmet bakanlıklarını sabit tutuyor da, 
devlet bakanlıklarının sayısını artırıyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bunları hep tekrar
ladınız, söylediniz, toparlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, zannedersem daha 5 dakikam var. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

o, konuşmacının takdiri. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Efendim, istedi

ği kadar konuşur. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, hiz
met bakanları sayısı sabit tutulup, devlet bakanlıkla
rının sayısının artırılmak istenmesi, tekelcilik anlayı
şının bir ifadesidir. Özal «iktidar benim» diyor, özal 
demek, iktidar demektir; binaenaleyh, Özal'ın iktidar 
anlayışına göre, devlet bakanlarını ne kadar artırır-
san, o kadar diğer bakanlara hâkim olur, hükümete 
hâkim olur, Meclise hâkim olur, böylece özal'ın te
kelcilik anlayışı kendini sergilemiş olur. 

Bu bakımdandır ki, buraya onıbeş yirmi tane hiz
met bakanlığı önerisiyle gelecek bir tasarı Meclisçe 
büyük bir alaka ile karşılanacağı halde, maalesef o 
yolu ihtiyar etmemiş, devlet bakanlığını artırma ta
sarısıyla gelmiştir. O bakımdan özal, Hükümeti ve 
Meclisi dışlamak ve iktidarı sadece kendi tekelinde 
görme anlayışından hâlâ kurtulamamıştır. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, yarım saat oldu, hâlâ konuşuyor. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Bir de ANAP iktidarı, «Hükümetimiz, Anavatan 
Partisinin değil, yüce milletimizin hükümeti olma 
şuurunu muhafaza edecek, bu ilkeden asla ayrılma
yacaktır. Sonuna kadar, parti hükümeti değil, mille*-
timizin hükümeti olma anlayışı ve şuurunu muhafaza 
edeceğiz» diye söyleyerek, bu hükmü hükümet prog
ramına koymuş ve güvenoyu almıştı. 

Şimdi, hükümet, güvenoyu aldığı ^bir hükümet 
programında, milletin hükümeti olma taahhüdünü 
millete vermişken, kalkıp da, tamamen partizan mak
satlarla, parti hükümeti olma yolunda örnekleri çe
kinmeden sergilemeyi giderek çoğaltmış bulunmak
tadır. Bu bakımdandır ki, ANAP iktidarının, parti 
hükümeti olma yolundaki gayretlerini üzüntü ile kar
şıladığımızı burada ifade ediyoruz. 

Sayın Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, birçok de
falar bu kürsüden, «ANAP iktidarı, cumhuriyet tari
hinin en büyük idarî reformunu yapmıştır» diye ifa
de etti. İşte, sayın milletvekilleri, cumhuriyet tarihinin 
en büyük idarî reformunu yaptığı iddia edilen ANAP 
iktidarının geldiği hazin sonuç, bugünkü tasarıda 
münderiçtir. 

Grubumuz, bu düşüncelerle tasarıya ret oyu vere
cektir. 

Yüce Meclisi en derin saygılarımızla selamlıyoruz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın Vural Arıkan, 
buyurun efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; tasarıdaki bu değişikliği okuyun
ca merak ettim : Acaba, cumhuriyet hükümetlerinin 
hangisinde devlet bakanlığı başlamış? Kütüphaneye 
gittim ve buldum. İlk defa devlet bakanı, 7.8.1946'da 
Recep Peker Hükümetinde atanmış, başbakan yar
dımcısı devlet bakanı ve ayrıca bir devlet bakanı da
ha var. 

1947'de Saka Hükümetinde 2 adet var; birisi Baş
bakan yardımcısı; 2 nci Saka Hükümetinde 1 adet 
var. 

16 Ocak 1949'da Günaltay Hükümetinde 3 adet 
var; biri Başbakan yardımcısı, diğer ikisi de devlet 
bakanı. 

1 inci Menderes Kabinesinde 2 adet var; 2 nci 
Menderes Kabinesinde iki Başbakan yardımcısı devlet 
bakanı, dört devlet bakanı var; 3 üncü Menderes Ka
binesinde 7 adet var; 4 üncü Menderes Kabinesinde 
6 adet var; 5 inci Menderes Kabinesinde - ki son hü
kümetidir - 8 adet devlet bakanı var. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ayağı kaymak üze
reyken, devlet bakanı adedi artıyor. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — 30.5.1966'da Ce
mal Gürsel zamanında 5 adet var; 5.1.1961'de gene 
Cemal Gürsel zamanında 4 adet var. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Son yak
laştıkça artıyor demek ki, adetleri. 
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VURAL ARIKAN (Devamla) — 20.11.1961'de 
İnönü Kabinesinde 5 adet var; 2 nci İnönü Kabinesin
de 6 adet var; 25.12.1963'te yine İnönü Kabinesinde 
4 adet var. 

Ürgüplü Kabinesinde 4 adet var. 
Demirel Kabinesinde, - ilk geldiğinde - 5 adet var, 

sonra 4'e ve 3'e iner. 
26.3.197l'de Nihat Erim'in ilk kabinesinde 5 adet 

var; İkinci Nihat Erim Kabinesinde 4 adet var. 

Sayın Melen Kabinesinde 4 adet var. 
Talu Kabinesinde 4 adet var. 
Ecevit'in 1974'de kurduğu kabinede 4 adet var. 
Irmak Kabinesinde 4 adet var. 
Demirel'in 1975'te kurduğu kabinede 7 adet var. 
Ecevit'in 1977'de kurduğu kabinede 4 adet var. 
Demirci'de 6 adet var. 
5 Ocak 1978'de Ecevit'in kurduğu kabinede 10 

adet var. 

Şimdi, demek ki, 10 adedine Türkiye yabancı de
ğil : Hem 1950 - 1960 yılları arasında kullanılmış, 
hem de 1970 - 1980 yılları arasında kullanılmış. Bak
tım ve o zaman dedim ki, bu devlet bakanlıkları ge
tirilirken, ne gibi bir ölçü var? O zaman maalesef ölçü 
de yok; ama ilk defa ölçüye yine ANAP'ın idarî re
formunda - ki, devlet bakanlıklarının ne gibi anlayış
la getirileceğini biraz önce Hüseyin Aydemir üsta
dımız da söylediler - ilk defa ilkeye bağlanmış görü
yoruz. 

Ama, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Şimdi, 
tetkik buyurursanız görürsünüz ki, ANAP İktidarı za
manında Başbakanlığa verilen görevler farklılaşmıştır. 
Mesela, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün 1986 yı
lında çıkardığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Rehberin-
deki - ki, gerekçede az alınmıştır - Başbakanlığa bağlı 
kurumlara bakın; göreceksiniz ki, bunun, 7 adet dev
let bakanlığıyla idare edilmesi mümkün değil. Bir Baş
bakanın tek başına da bunu yapması mümkün değil; 
ama diyeceksiniz ki, Başbakanlıkta bu kadar toplanma 
olsun mu, olmasın mı? O bir tercih meselesidir. Ter
cihi kanunla yapmışlardır. Binaenaleyh, 10 adet dev
let bakanlığının çıkarılmasını nasıl yorumlarsanız yo
rumlayın, bağlı kuruluşların idaresi bakımından lü
zumludur; ben bu kamdayım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Aydemir, ayrıca şahsı adına da söz 

istemişlerdir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Balkan, 
söz sıramı Sayın Tutum'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Tutum. (ANAP 
sıralarından «Şahsı adına mı, grup adına mı?» sesleri) 
Grup adına Sayın Hüseyin Aydemir konuştular. Sayın 
Oahit Tutum şahsı adına konuşacaklar. 

CAHilT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan. 
saygıdeğer millettvekilleri; bugün konuşmakta oldu
ğumuz konuda sağlıklı ibir sonuca varabilmek için 
bazı noktaları. duru, net ve apaçık ortaya koymakta 
yarar var.j 

önülmüze getirilen konu, (hepimizin gördüğü gibi, 
sadece bir rakam yükseltmekten ibaret, son derece 
masum ibir konu gibi sunulmuş durumdadır. Bana 
öyle geliyor iki, iş bitirici 'hükümetin ayakları yine bir 
yere dolaşmış ve 'bu dolaştığı yer de, galiba mev
zuat. Acele olarak İbir şeylerden kurtulmak istiyor. 
Acalba, sayın hükümet neden Iböyle bir arayış içine 
girmiştir?! 

Şimdi, soruna mantık açısından yaklaşırken, iki 
seçeneğimiz 'var. Birincisi: Bu getirilen teklif, hizmet 
gerekleri açısından zorunludur. Birinci seçenek ola
rak, böyle dememiz lazım. İkincisi: Hizmet gerek
leri bakımından zorunludur, ayrıca siyasî yerinde-
lik açısından da bir zaruret vardır. Eğer, gerekçeni
zi bu iki noktada toplamazsanız, gerekçenizin mes
nedi de ortada yok demektir. 

Şimdi şunu kanıtlamamız lazım: Gerçekten 7 ra
kamının UO'a çıkarılması, hizmet gerekleriyle açık
lanabilir mi? İkindisi: Siyasî »yönden, ibir isabet, bir 
tercih mi söz konusudur? )Ben, (konuya, önce hizmet 
açısından bakacağım. 

Sayın hükümet diyor ki: «(Başbakanlığa bağlı 
hizmet birimleri sayısında 'artış olmuştur. Bu artış, 
Başbakanlığın 'hizmet yükünü de artırmıştır. Bu yü
kün altından kalkmak için devlet bakanlarının sayı
sını artırmak gerekir. 

Şimdi, eğer bu varsayımı doğru kabul ederseniz, 
değerli arkadaşımız Sayın Arıkan'ın söylediklerini de 
kabul etmek zorundasınız. Yani, 'hizmet birimlerinin 
sayısına bakarsanız, Başbakanın, tek başına bunun 
altından kalkamayacağı gibi, 7 devlet bakanıyla da 
kalkamayacağinı, ancak 10 devlet bakanlığı ile bu 
hizmetleri yürütebileceğini görürsünüz. Tabiî, neden 
bu sayı İ l olamaz; onu da kimse bilemez; ama göz 
kararı, el yordamıyla, «iBu sayılar çoktur, onun 
için bJizmet yükünün altından kalkmak için devlet 
bakanlarını çoğaltmakta yarar vardır» diyebilirsiniz. 
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Hükümet, hizmet yükünü yalnız Başbakanlığa 
bağlı (kamu kuruluşlarımın sayısıyla da ölçmüyor ve 
bazı özel önemi haiz olan birtakım foınltosîyonların 
Başbakanlık tarafından yürütülmesi 'ihtiyacının da 
ortaya çıktığını belirtiyor. Tabiî bu ihtiyacı belirle
yen de, ıgene hükümet?... Dokuz grupta toplanan hiz
metler şunlar: Ekonomik 'işlerle ilgili koordinasyon, 
bürokrasi, toplu sözleşme işleri, parlamentoyla iliş
kiler - ki, en berbat işleyen kurum - yurt dışı işçi 
sorunları, konut sorunları, Kıbrıs ile ilgili lişjl'er, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili sorunlar, ve iş
sizlik. ,/ 

^ Yani, sayın hükümet: 
«fi. Başbakanlığa bağlı kuruluşların sayısında ar

tış olmuştur. 

% Özel önemi haiz olan ve Başbakanlık tara
fından büyük ölçüde üstlenilmesi gereken birtakım 
hizmetlerde genişleme olmuştur», demektedir. 

»Şimdi, Ihükümetin mantığı ile bunları yanıtlıyo
rum. Eğer, biz, hükümetin ileri Sürdüğü iddialarım 
varit olmadığını kanıtlamak istiyorsak, yapacağımız 
şey, gerekçelerin mesnetsiz olduğunu ispatlamaktır; 
şimdi buna geçiyorum. 

Başbakanlığa bağlanmış ya da ilişkilendirilrniş 
<hıizmet birimlerimin sayısında artış olduğu doğrudur; 
Sayın Arıkan da bunu vurguladılar. Bugünkü duru
ma ıgöre - bu rakamları gerekçeden alıyorum - Baş
bakanlığa 21 kuruluş ve 2 adet fon idaresi bağlıdır 
ve 11 KİT kuruluşu da .'ilişkilidir. Bilimsel araştırma 
raporlarına bakıldığında, Başbakanlığın yükünün,, bu 
tür rastlantısal bağlantılarla artırılmamasının ısrarla 
savunulduğu görülür. Bu, 1963'ün ünlü MEHTAP 
raporunda savunulmuştur, 1971'deki «'İdarenin Ye
niden 'Düzenlenmesi» raporunda savunulmuştur. Her 
iki raporda da, Başbakanlığa bağlı tutulması gereken 
kuruluşların sayısının H dolayında olmasının, o gün
kü koşullara göre uygun olduğu ileri sürülmüştür; 
ama önemli olan, rakamı değildir. Bir an için raka
mı unutarak, hangi kıstaslarla Başbakanlığa bir ka
mu kuruluşu bağlanmalıdır; evvela buna karar ver
memiz gerekirdi. Sayım hükümet, bu konuda bilim
sel kıstasları göz ardı etmiştir. 

Bakınız ben bunlara şöyle tanımlıyorum: 
1. Esas itibariyle Başbakanlığa bağlanması gere

ken kuruluşlarda temel felsefe şu olmak gerekir: 
Başbakaniın, Anayasaya göre verilmiş bir görevi var
dır. Bu görev nedir? Bakanlıklar arasında işbirliğini 
sağlama ve hükümetin genel' siyasetinin yürütülmesi
ni gözetme. Bu mu Başbakanın görevi? Bu görevi 

şu veya bu şekilde yorumlamak mümkün değildir. 
Başbakan bir koordinatördür, bir orkestra şefidir, 
onun aslî görevi budur; yoksa, basit bir icracı biri
min başı değildir. O halde, Başbakanlığa bağlı ola
cak olan kamu kuruluşlarında temel kıstas, temel fel
sefî yaklaşım, hiç kuşkusuz, Başbakanın şu anayasal 
aslî görevini gereği gibi yerine getirebilmesine doğ
rudan katkıda bulunacak kuruluş kıstasıdır. Bakınız, 
bilimsel araştırmalar, bu konuda üç adet kıstas ileri 
sürüyor: 

«1. Başbakanlığa, merkezî hükümet örgütü için
de koordinasyon sağlamaya yarayan kuruluşlar bağ
lanmalıdır. 

2. Gördükleri hizmetlerden tüm merkezî kuruluş
ları yararlandıran birimler bağlanmalıdır.» Yani, bu 
bağlanan birimin sunduğu hizmet, bütün merkezî hü
kümet teşkilatına dahil olan kuruluşların yararlan
masına açık ve o hizmetlerden tüm kamu kuruluş
larının yararlanması esastır. 

3. «Başka bir yere bağlanmasında sakınca görü
lebilecek hizmet birimleri» bağlanmalıdır. 

Bu üç kıstasa göre melerin bağlanması gerektiği 
ortadadır. Çevirin, on yıl sonra da karşılaşalım. On-
beş yirmi yıl sonra da karşılaşalım; bu üç kıstasın 
dışına çıkamazsınız. Neden çıkamazsınız? Çünkü, Ana
yasada Başbakana verilen aslî görevde bir değişme 
olmadığı sürece çıkamazsınız. Başbakanlığa, bu gö
revinin yerine getirilmesinde doğrudan doğruya kat
kıda bulunan kuruluşların bağlanması esastır. Ama, 
ne yapılmıştır? Bunlara hiç dikkat edilmeden, Başba
kanlığın gövdesi, daha doğrusu başı, anormal şekil
de şişirilmiştir; yani, bildiğimiz holding türünden ida
rî hizmetlerin bağlandığı kocaman bir garip teşkilat 
haline gelmiştir. Başbakanlık, yedi değil, onyedi dev
let bakanlığı kurulsa, eminim ki, bu görevin altından 
kalkamayacaktır. Çünkü, öylesine garip bir duruma 
düştü ki, 14 anahizmet bakanlığına, koordinasyon için, 
10 adet devlet bakanlığı ihdas ediyor. Bu nasıl bir 
anlayıştır? 14 hizmet bakanlığı yanında, 10 tane dev
let bakanlığı var! Ama, neden?.. Devlet bakanlarını 
ihdas amacını gözetmediği için; çünkü, devlet bakan
ları, Başbakana yardımcılık yapacak, koordinasyon 
sağlayacak, doğrudan doğruya, tutup, kendisine bağlı, 
Başbakanlığa sumî olarak bağlanmış birtakım genel 
müdürlüklerin günlük icraatından sorumlu olacak ve 
onların sevk ve idaresinden sorumlu olacak diye ih
das edilmedi de ondan; ama Türkiye'de devlet ba
kanları, maalesef, hizmet gerekleri dikkate alınma
dan kullanılmıştır. 



T. B. M. M. B : 14 15 . 10 . 1986 O : 1 

Esasen şu soruyu da sormak lazım: Neden, ismi, 
devlet bakanlığı değil de, devlet bakanı? Hiçbir yer
de, devlet bakanlığı, lafına rastlayamazsınız. Tabiî ki, 
rastlayamazsınız; çünkü, burada, Anayasamızın ön
gördüğü ve 112, 113 üncü maddelerinde belirtilen 
türde bir bakanlık ihdası sözkonusu değil; çünkü, 
devlet bakanları, burada büyük ölçüde koordinatör 
olarak Başbakana yardım edecek ve bazı özel önem 
taşıyan konularda koordinatörlük hizmetini yerine ge
tirecek. 

Tabiî, unutmayalım ki, işin enteresan tarafı, kar
şımıza iki tane Başbakan yardımcısı çıkacaktır; bu
nu bekleyin. Bir adet var, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı; bir adet daha olacaktır. Tahmin edi
yorum, onu düşünüyorlar; çünkü kanuna koydular. 
iki adedinin devlet bakanı ve Başbakan yardımcısı, 
sekiz tanesinin de, bildiğimiz devlet bakanı olması 
ihtimali vardır. 

Şimdi, özel hizmetlerde genişleme iddiasını da kı
saca belirteyim ve sözlerime son vereyim. 

Sayılan dokuz hizmeti hatırlayalım: işsizlik, bü
rokrasi vesaire... Tabiî, hemen, «Anahizmet bakanlık
ları bu sorulara çare bulmak için ihdas edilmedi mi?» 
diye sormanız lazım. Örneğin, konut sorunu için bir 
devlet bakanına görev veriyorsunuz. Konut sorununa 
çare bulmayacaksa, Bayındırlık ve İskân Bakanlığını 
niye ihdas ettiniz? Yurt dışı işçi sorunları için bir 
devlet bakanını görevlendiriyorsunuz. Eğer yurt dışı 
işçi sorunlarına çare bulmayacaksa, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığını niye kurduk? Kıbrıs'la ilgili 
işlerden, biri sorumlu olacakmış. Kıbrıs'la ilgili sorun
lara çare aramayacaksa, Dışişleri Bakanlığının hik
meti vücudu nedir? 

O halde, değerli arkadaşlar, ortada, hizmet gerek
leriyle kolay kolay açıklayacağımız bir durum yok
tur. Yani, evvela kendiniz hatalı işi yaratıyorsunuz, 
ona çare arıyorsunuz. Yani, Başbakanlığı anormal 
bir şekilde şişiriyorsunuz, «Aman ben bu yükün altın
da ezildim, ne yapacağım?» deyip, devlet bakanlığı 
ihdas ediyorsunuz. Bu, idarî reform değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen toparlayalım. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Teşekkürler Sa

yın Başkanım. 
Değerli üyeler, son söyleyeceğim de, siyasî yerin-

delik. Hizmet gerekleriyle bunu çok matematiksel 
olarak tanımlamak zor. Acaba siyasî bakımdan bir 
zaruret mi var? Muhtemelen siyasî argüman da ola
bilir : Kabine içinde revizyon yapmak istiyorum; 
bazı bakanları aktif hizmetten alacağım; ama on-

ı lardan büsbütün vazgeçmek istemiyorum. Bana gö-
I re, değişik fonksiyonu olan devlet bakanı postuna 

oturtacağım; ama elimde münhal yok. Ne yapayım? 
I Tıpkı, kuruluşların kadro isteği gibi, ben de, yüce 
î Meclisten gidip kadro isteyeyim. Bu, bu kadar basit; 
1 yani bir münhal siyasî kadro isteğinden ibaret. Birin

ci argüman bu olabilir. Tabiî, bunu hükümet cevap-
I layacak. 
I 2. Partimin içinde memnun olmayanların sayısı 
I arttı; bunların büyük bir kısmı da çok etkin, parti içi 

dengeleri etkiliyor. Bunlardan bir kısmını, devlet ba-
I kanı postu vermek suretiyle pasif ize etmem müm-
I kün. Dolayısıyla, ben, parti içindeki iç dengeyi mu-
I hafaza etmek için böyle bir yola gidiyorum. Bunu da 
I diyebilirler; itiraf etmez de, kafasının ardında vardır, 

onu biz anlarız. 

I 3. Devlet bakanları sayısını çoğaltmak, acaba 
I muhtemel koalisyon için bir hazırlık mı, diye insanın 
I aklına gelebilir. Çünkü, devlet bakanlıklarını sunî ola-
I rak artırdığınız ölçüde, koalisyon ihtimallerini de 
I kafanızdan geçirmeniz gerekir. 

I Saygıdeğer üyeler, aslında Sayın Özal, nasıl olmuş 
I da, o ünlü, kendi dönemine özgü ünlü formülü bu-
I rada uygularnamış? Hepiniz bilirsiniz ki, çıkardığınız 
I her yasada, hemen hemen Bakanlar Kuruluna birta-
I kim rakamsal hadler verirsiniz, onları şu kadara ka-
I dar artırma yetkisini de yine Bakanlar Kuruluna bıra-
I kırsınız. Acaba, nasıl olmuş da, «Devlet bakanları 10 
I adettir; ama Bakanlar Kurulu, iki katını geçmemek 
I üzere artırmaya yetkilidir» dememişsiniz ve bunu na-
I sil olmuş da unutmuşsunuz! 
• * 

I Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Oksay, buyu-
I run. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
I Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Bakanlık-
1 ların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 
I tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) 
I bendinin maksada uygun bir şekilde değiştirilmesini 
I öngören tasarının yüce heyetinize takdimi dolayısıyla 
I söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi 
I saygı ile selamlıyorum. 

I Hükümeti devraldığımızda 26 olan bakanlık sayısı 
I 22'ye indirilmiştir; Ticaret, Gümrük Tekel, İmar Is-
I kân, Köyişleri ve Kooperatifler, Gençlik Spor ve Sos-
I yal Güvenlik bakanlıkları kaldırılmıştır. Bakanlıkların 
I birleştirilmesi suretiyle işlerin yürütülmesinde büyük 
I kolaylık ve tasarruf sağlanmıştır. Yapılan iş doğrudur. 
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Mevcut icracı bakanlıkların parçalanması suretiy- ' 
le yeni bakanlıklar kurulmasını düşünmüyoruz. Bu 
uygulama, kararsızlığın değil, aksine, kararlı tutumun 
bir sonucudur. 

Bakanlıklarda hiçbir işin yapılmadığını ifade et
mek de, konuşmacının ifade ettiği hukuk anlayışı ile 
bağdaşmaz görüşündeyim. 

Anlaşılan odur ki, bazı arkadaşlarımız, bazı KİT* 
•terin, neden, icracı bakanlıklardan ayrıldığı konusun
da tam aydınlığa kavuşmamışlardır, İcracı bakanlıklar, 
politika üretmek durumunda olan yerlerdir. Bu işin, 
objektif kriterlere göre yapılması şarttır. Eğer bir 
KİT, politika üreten bir bakanlığa bağlı ise, o ba
kanlığın, bir konuda karar alırken, kendi KİT'inin 
durumuna göre işi yönlendirmesi imkânının ortadan 
kaldırılması hedeflenmiştir. Bu bakımdan, yapılan iş 
doğrudur. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve 
petrol grubunun Başbakanlığa bağlanma gerekçesi de 
budur. Rastlantısal bağlantı mevcut değildir. 

27.9.1984 tarihli 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkındaki Kanunun 4 üncü mad
desiyle* de, devlet bakanlığı sayısının 7'yi geçemeye
ceği hükme bağlanmıştır. Şimdi bu tasarıyla, 7 olan 

. devlet bakanlarının, 10'a çıkarılması teklif edilmekte
dir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Niye birkaç günde 
çıktı? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Huzurunuza getirilen tasarı, ihtiyaçlardan do
ğan, hizmette sürat ve verimliliği artırmayı hedef 
alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu bakımdan, ciddî 
bir etüt ve ihtiyaç mahsulü olmadığı görüşüne katıl
mamız mümkün değildir. Buna ilaveten, bu kadro
ların politika icabı kurulduğu iddiası da, şüphesiz, 
mesnetten mahrumdur. 

Bildiğiniz gibi, kanunlar ihtiyaçtan doğar. Yüce 
Meclis, bu ihtiyaçların hal çaresi olan, yegâne mües
sesedir; gayet tabiîdir ki, her türlü teklif ve çözümün 
mercii de burası olacaktır. Yürütme organı olarak, 
millete hizmet için onay aldığımız, istişarede buluna
cağımız yegâne organ da yine bu Meclistir, öyley
se, «Bu tasarıyı niçin getirdiniz?» demenin arkasında 
başka maksatlar aramanın, anlaşılabilir bir izahını 
bulmakta güçlük çekmekteyiz. Bu mudur, hukuka 
bağlılık ilkesinden ayrılmak? Yüce Meclisin huzuruna 
bir kanunla gelmenin kabahat olarak vasıflandırılması 
ne derece uygundur? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — özür di
liyoruz, öyle demedik. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Bu tasarı, hizmette önceliği esas alan bir taşarıdır. 
Hükümetlerin görevi halka hizmet etmek olduğuna 
göre, hizmetten daha öncelikli bir konunun var ol
duğunu da düşünemiyoruz. Yani, bu kanunu günde
me getirmekte, diğer öncelikler askıya mı alınmıştır? 
Hayır; bilakis, daha önce de ifade etmeye çalıştığım 
gibi, hizmetlerin, vatandaşa daha süratli ve verimli bir 
şekilde akışı sağlanmak istenmiştir. 

Biz, hükümet olduğumuzdan beri, muhalefetten, 
hizmetleri tahrik edici eleştiriler getirmesini bekledik. 
Kabul etmek lazımdır ki, zaman zaman bu tür eleş
tiriler bize ışık tutmuş, yol göstermiştir; fakat şimdi 
bakıyoruz da, aynı muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız, 
bu tasarının görüşülmesi sırasında hizmeti tahrik etme 
yerine, niçinli, nedenli suallerle karşımıza çıkıyorlar; 
bu meseleyi, getirip, birtakım denge hesaplarına bağ
lamaya çalışıyorlar; anlamakta gerçekten güçlük çe
kiyoruz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Yalan mı? 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi, sayı ba
kımından, Mecliste en büyük çoğunluğa sahip bir 
partidir. Böyle bir çoğunluk içerisinde yeni dengeler 
aramaya, bu dengeleri bulmak için yeni bakanlıklar 
ihdas etmeye ihtiyacımız yoktur. Grubumuzun millet
vekili sayısı 237'dir. «Üç yeni bakan kadrosu ile, ba
kan olabilecek nitelikteki 215 arkadaşı ulufe dağıtıl
dı» diye nitelendirmek; «Adama iş» esasına dayandı
ğımızı söylemek, «Günlük sıkıntıların bertaraf edil
mesi» diye vasıflandırmak, insaf ile bağdaşmaz ve bu, 
yüce çatı altındaki arkadaşlarımızı yaralar. Unutma
yalım ki, hepimiz bu yüce topluluğun birer üyesiyiz. 
Bize göstermediğiniz saygıyı, lütfen kendinize göste
riniz. (DYP sıralarından «Ne alakası var?» sesleri) 

Sayın Başbakanımızın, tekelci bir uygulama içeri
sinde olduğu, görüşünüzü de paylaşmaya şüphesiz im
kân yoktur. Bir taraftan, demokrasi deriz; bir taraf
tan da, «Parmak sayınıza göre bunu böyle yaptınız» 
dersiniz. Değerli arkadaşlarım, mademki demokrasidir, 
o zaman çoğunluğun kararma uyma mecburiyetinde
siniz. Bunu neden tenkit ediyorsunuz? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Çoğunluk değil, azınlıksınız, yüzde 32'siniz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Ayrıca şunu unutmayın ki, biz bir siyasî partiyiz. 
Biz, ne derneğiz, ne de kanarya sevenler cemiyetiyiz; 
bunu da lütfen gözden uzak bulundurmayalım. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kanarya seven
ler derneğisiniz. 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Aradan geçen üç yıl içerisinde, kamunun ve özel
likle devlet bakanlarının yükü artmış; artan yükün, 
verimliliği azaltacak ve hizmetleri aksatacak bir ağır
lık taşıdığı müşahede edilerek, üç yeni devlet bakan
lığı kadrosu ihdası lüzumlu görülmüştür. 

Bu yük niçin ağırlaşmıştır, bunu izaha çalışayım. 
Kanunun gerekçesinde de belirtildiği gibi, bakanlık
lar ile, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden 
düzenlenmesi sonucunda, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Top
lu Konut ve Kamu idaresi Başkanlığı, Tanıtma Fo
nu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fo
nu, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı da, hükü
metimiz döneminde, Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ha
line getirilmiştir. 

Yine hükümetimiz döneminde, Başbakanlıkla il
gili kuruluşların sayısı da 12 adet artmıştır. Bunlar: 
Devlet Yatırım Bankası, Ziraat Bankası, Anadolu 
Bankası, Sümerbank, SEKA, Türkiye Çimento Sa
nayii, Etibank, Türkiye Petrolleri, Petro Kimya, Tür
kiye Gübre Sanayii, Türkiye Taşkömürü Kurumu, 
Demir Çelik İşletmeleridir. Ayrıca, bu kuruluşlara 
bağlı, takriben 28 ortaklık ve 68 müessese de devlet 
bakanlarının iştigal alanı içine girmiş bulunmakta
dır. 

Mevcut devlet bakanları, bundan başka, ekono
mik işlerle ilgili genel koordinasyon, bürokrasiyle 
ilgili meselelerin koordinasyonu, yurt dışı işçi mese
lelerinin koordinasyonu, konut ile ilgili meselelerin 
koordinasyonu, Kıbrıs ve Parlamento ile ilgili müna
sebetlerin koordinasyonu, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu ile ilgili meselelerin koordinasyonu, işsizlikle il
gili meselelerin koordinasyonu, KİT'lerin özelleşti
rilmesi Komisyonu Başkanlığı, Olağanüstü Hal Koor
dinasyon Kurulu, Millî Prodüktivite Merkezi gibi gö
revlerle de görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bütün 
bunlarda temel hedef ve yapılan iş, koordinasyon gö
revidir. 

Şimdi, bir değerli arkadaşımız diyor ki: «Bu bü
rokrasiyle ilgili işler neden İçişleri Bakanlığına bağlan
mıyor da, özellikle Başbakanlıkta ayrı bir koordinas
yon ünitesi oluşturulmuştur?» 

Değerli arkadaşlarım, bu bürokrasi meselesi, sa
dece içişleri Bakanlığının meselesi midir? Lütfen me
seleye biraz da insaf ile yaklaşalım. 

Görüleceği gibi, bütün bu hizmetler 7 devlet ba
kanına tevzi edilmiş durumdadır. Kaldı ki, bu kuru
luşların her biri, bir bakanlığın iş hacmine yakın bir 

ağırlık taşımaktadır. Geçen zaman içerisinde de gö
rülmüştür ki, bu yük, bakanlarımızı insanüstü bir me
saiye zorlamakta; dolayısıyla, hizmet verimliliğini, sü
ratli karar almayı ve hadiselere anında müdahale 
etmeyi zorlaştırmaktadır, işte bütün bu sebeplerden 
dolayı üç devlet bakanlığına daha ihtiyaç duyulmuş
tur. 

«Bakanı, bakanla marke etme» gibi bir düşünce
miz yoktur. Ahenk içerisinde çalışan hükümetimiz ve 
grubumuza yakıştırılan bu sözleri kabul etmiyoruz. 

Teşkilat kanunu olmayan bakanlıklar ihdas edil
diği konusundaki görüşü de paylaşmıyoruz. 

Başbakanlık Teşkilat Kanunu, ihtiyaca rahatlıkla 
cevap verir durumdadır; bu konuda bir sıkıntımız 
sözkonusu değildir. 

Başbakanlık, ağırlığı ile koordinatör bir kuruluş
tur ve «KİT'ler bakanlığına dönüşmüş» olması görü
şünüzü de paylaşmaya imkân bulamıyoruz. 

İhdas* edilmek istenen, bakanlık değil, bakan kad
rosudur. Başbakana yardım etmek, diğer bir ifadey
le, kurmay fonksiyonu ifa etmek, onun vereceği işleri 
yerine getirmek, anaamaçtır. 

Bunun yanında, Bakanlar Kurulunda koordinas
yonu sağlamakla görevli devlet bakanı sayısı 10'a çı
karılmak suretiyle bütçeye ilave bir yük de getiril
mesi sözkonusu değildir. Devlet bakanlarının danışma 
ve büro hizmetleri, Başbakanlık kadrolarından kar
şılanmaktadır. Mevcut kadrolar, ihtiyaca cevap vere
bilecek sayıdadır; dolayısıyla, yeni kadro ihdası da 
sözkonusu değildir. 

Muhterem milletvekilleri, seçim beyannamesine 
uygun bir programla karşınıza gelen, ilk defa beş yıl
lık kalkınma planını, hükümet programını uygun ola
rak hazırlayan, vaatlerini programa uygun şekilde 
adım adım yerine getiren hükümetimizi, «Sözü ile 
hareketi birbirini tutmuyor» diye nitelendirmekte de 
isabet görmüyoruz. 

Kendi düşüncenize uygun olmayan her konuyu, 
«Anayasaya aykırı» diye damgalamaktan da lütfen 
vazgeçin. Eğer böyle değerlendiriyorsanız, Anayasa
nın verdiği yetkileri kullanmaktan da lütfen geri kal
mayınız. 

Ayaklarımızın dolaştığı iddiası da, muhalefetin 
kendi görüşüdür. Merak etmesinler, dimdik ayakta
yız ve emin adımlarla 1988'e doğru yürüyoruz. 
(ANAP ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Koalisyonu da hayal etmeyin; lütfen biraz gerçek
çi olun. 
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Mesele bundan ibarettir ve hadisenin yadırgana
cak bir tarafı da yoktur. 

Konunun bir an evvel bir sonuca bağlanması, 
memleket menfaati, beklentiler ve spekülasyona son 
verme açısından yararlı olacaktır. 

Karar yüce Meclisindir. 

Saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Oynak dingil ne 
oldu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz milletvekilinindir hükmüne göre, Sayın 

Türkân Arıkan'a söz veriyorum; buyurun Sayın An
ka n. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Vatandaş Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Vural Arıkan'ın görüşlerine katıl
mamak mümkün değil. Gerçekten, Başbakanlığa bağlı 
hizmet birimlerindeki artışa paralel olarak, devlet ba
kanlarının sayısının 10'a çıkarılmasını yadırgamamak 
gerekiyor. Bu alıcak, Başbakanlığa bağlı birimlerin az 
olduğunu kabul ederseniz doğrudur; oysa ben, aksi 
görüşteyim. Başbakanlığa bağlı birimler günümüzde 
gereğinden fazladır. Bu açıdan konuyu eleştirmek 
istiyorum. 

Üç yıllık tecrübe gösteriyor ki, Başbakanlık önem
li nitelikteki bütün subaşılannı kendisi tutmak istemiş
tir. Nitekim, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, 
Merkez Bankasının ve fonların tamamen kendi kont
rollerinde tutulması bunu göstermektedir. 

Sayın özal, kamu hizmeti gören bakanlıklar ara
sında işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak yerine, 
belirli açılardan Önemli gördüğü ve saydığı kamu hiz
metlerinin tamamen kendi kontrolünde olmasını ter
cih etmektedir. Saym özal, hükümetin genel siyaseti
nin yürütülmesini gözetmek yerine, bazı kamu gö
revlerinin yürütülmesinde kendisinin tek yetkili olma
sını tercih etmektedir. 

AHMET iLHAMft KÖSEM (IMajlaıtya) — O si
yasetle milletvekili oldunuz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sayın (Başkan, 1983 yılında Meclise sunduğu hükü
met programında, geçmiş dönemlerdeki bakanlık 
sayısının artışını ve fazlalığını deştirmiş ve aynen 
şu açıklamayı yapmıştır: «Bunun tabiî sonucu olarak 
yatay ve dikey koordinasyon zayıflamış, imkânsız-
laşmış, hatta kamu hizmetlerinin önemli bir bölü
münü içine almak üzere tamamıyla ortadan kalk

mıştır. Buna ilaveten, bakanlıklar ve kuruluşlararası 
mütalaalar ve koordinasyon ihtiyacı arttıkça, işler 
uzuyor, meseleler askıda kalıyor veya asıl sorumlu 
bakanlık veya kuruluşun, görevini yerine getirmesi 
de mümkün olamıyordu. Böyle bir sistem içerisinde 
süratli karar almak veya alınan kararı uygulamak 
zordu. Devletin doğrudan sorumluluğunda bulunan 
işlerin görülmesinde olduğu kadar, devlet - vatandaş 
ilişkilerinin etkinliğinde de bu yapının gözle görülür 
bir yavaşlığa veya işlerin yürümemesine sebep oldu
ğu aşikârdır. 

Diğer bir husus ise, devlet idaresinde birimlerin 
aşırı çoğalması, personel rejiminin de tesiriyle, fonk
siyonlar yerine, unvanların hâkim olmasıdır.» 

Sayın Başbakan böyle diyor ve Başbakan hariç, 
25 olan bakanlık sayısını 21'e indirdiklerini belirti
yordu. 

Şimdi ibretle görüyoruz ki, Sayın Özal, üç yıl 
önce söylediklerinin tersini uygulamak istemektedir; 
üstelik sistemli bir yaklaşımla değil, devlet bakanla
rını artırarak. Sayın Özal, kendi partisi içindeki ba
kanlık beklentilerini karşılamak için hepimizi kul
lanmak istemekte, Meclisi kullanmak istemekte; 
ulufe dağıtır gibi, unvan ve balkan yaratmak arzu-
zunda bulunmaktadır. Benim itirazım bu noktada
dır. 

AHMET ÎLHAMiî KÖSEM (Malatya) — O ulu
feden siz de 'faydalandınız zamanında. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bir diğer noktaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, 
1983 'seçimlerinden sonra bazı bakanlıklar birleş
tirilmişti. üç yıllık tecrübeden sonra anlaşılıyor ki, 
bu birleştirmeler, ülkemize, yarar değil, zarar getir
miştir. Özellikle çok geniş kitleleri ilgilendiren ve ül
kemizin geleceğiyle yakından ilgili olan iki bakanlığı 
örnek olarak vermek istiyorum: (Bunlardan birisi, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığıdır, diğeri de 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığıdır. 

IBuıgün millî eğitimimiz, gerçekten bir keşmekeş 
içindedir. Görev alan her iki bakan da, spor konu
suna verdikleri ağırlığı, maalesef» eğitime verememiş
lerdir. Oysa, nitelikli ve kişilikli insan yetiştirme 
açısından, eğitimin ön planda tutulması gerekirdi. 
Bugün, okul binalarından, lojmanlardan, eğitim 
araç ve gereçlerinden, okul kitaplarından öğretmen
lerin durumlarına kadar ciddî çözüm bekleyen hu
suslara, ciddî olarak el atılmış değildir. Eğitim ve 
öğretimin kalitesi, giderek düşmektedir. Aileler, ço
cuklarına iyi bir eğitim yaptırabilme endişesiyle kıv-
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ranimaktadırlar. Çocuklarımızın gencecik dimağları 
sınav yarışlarıyla zorlanmaktadır; çocuklarımız, 
âdeta, eğitim ve 'öğretimden küçük yaşta soğutulmak
tadır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının hali ise 
fecaattir. Sanıyorum, seçim sonuçlarıda bu konuda 
size bir ikaz niteliğindedir. Tarım, orman ve köy-
işlerinin bir 'bakanlık çatısı altında toplanması iyi 
sonuç vermemiştir. Yetişmiş elemanlar bir kenara 
itilmiştir. Konunun uzmanı olmayan sayın mühendis 
bakan, tarımı, çıkılması zor ibir çıkmaza sürüklemiş
tir. Oysa, nüfus artış hızımızın dlüşürülemediği göz 
önünde tutulursa, gelecek açısından konunun önemi 
anlaşılır. Bugün Afrikaya yardımla öğünüyoruz; 
çok yakın bir gelecekte, tarımdaki keşmekeş yüzün
den, kendi ülkemizde açlıkla yüz yüze gelmemiz ka
çınılmaz olabilir. 

Görülüyor ki, üç yıllık tecrübe ve uygulama iyi 
sonuç vermemiştir. Yanlış hesap Bağdat'tan dönme
lidir; ihatadan dönmek ayıp değildir. Geliniz, inat 
uğruna ülkeyi sıkıntıya sokmayalım; tasarıyı geri 
alınız; devlet bakanlıklarını kaldırıp, yerine, fonksi
yonlara, hizmetlere uygun bakanlıkları kurunuz; ba
zı ayrılması ıgerekli bakanlıkları ayırınız, böylece ül
keye daha iyi hizmet götürelim, biz de size yardımcı 
olalım. 

Bakıyorum, içinizden bir kısmı şimdi bana gülü
yor; ama bunları biz size daha önce de önerdik. 
Seçimlerde aldığınız sonuç, sanıyorum, hâlâ size ikaz 
olmamış. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. ı(©YP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arııkan. 
Kanun tasarısının rüknü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmıştır. 
Maddelere »geçmeden önce, verilmiş iki önerge 

vardır, bu önergeleri işleme koyacağım, önergeler
den bir tanesi, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu
na havalesi, diğeri de, Anayasa Komisyonuna ha
valesiyle ilgilidir. 

Aykırılık sebebiyle, ilk önce, tasarının Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havalesiyle ilgili önergeyi oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen yasada devlet bakanlığı sayısı artırıla

rak 10'a çıkartılmaktadır. Gider artırıcı ve yeni kad
ro ihdası öngörülmektedir. 

Gider artırıcı ve yeni kadro ihdası öngören bu 
'yasanın önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görü
şülmesi gerekir. 

Gereğini arz ederiz. 

Ayhan Fırat Hayri Osmanlıoğlu 
Malatya Gaziantep 

Cahit Tutum Barış Can 
Balıkesir Sinop 

Seyfi Oktay 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim?.. 

ANAYASA KOM'İSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. Gider artırıcı bir durum yoktur. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 'Önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

.AYHAN FIRAT '(Malatya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

H. 'BARIŞ CAN (Sinop) — Önerge üzerinde ko
nuşacak var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Görmedim efendim, buyurun. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Lehte, aleyhte ko

nuşacak var mı diye sormanız lazım. 
BAŞKAN — öyle bir şey yok efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Siz soracaksınız Sa

yın Başkan. Sonra, «Gece gol attık» diyorsunuz. 
BAŞ/KAN — «İstenirse» ©fendim. İçtüzüğü iyi 

bilirsiniz, İçtüzüğü bildiğinize ben de kaniyim; onda 
da ısrarım yok; ama sormayız efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yeni madde ihdas 
ediliyor burada. 

BAŞKAN — Sormayız efendim, «tstenirse» 
diyor İçtüzük. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — öğrenin o zaman. 
'BAŞKAN — «İstenirse» diyor. 
IH. BARIŞ CAN (Sinop) — Hayır, lehinde aley

hinde soracaksınız. 
BAŞKAN — Hayır, sormam efendim. 
H. BARIŞ CAN ı(Sinop) — Soracaksınız, ondan 

sonra «Gol attık» diyorsunuz. 
iBAŞKAN — Söz istiyor musun, diye kimseye sor

mam; söz isterse söz veririm. 

663 — 



T. B. M. M. B : 14 15 . 10 . 1986 O ; 1 

H. (BARIŞ CAN (Sinop) —'önerge üzerinde... 
PAŞA ISARIOÖLU (Ağrı) — önerge üzerinde 

demeye mecbursunuz. 
(BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Fırat. 
AYMAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; hükıümet getirdiği bir yasa ile 
'devlet bakanlıkları sayısını 7'den 10'a çıkarmaktadır. 
Hükümetin kuruluşu zamanında da aksi iddia edi
lerek, ekonomiden, tasarruftan bahsedilmişti ve gider
leri azaltıcı bir tedbir olarak bu kürsüden yüce Mec
lise arz edilmişti. 

Şimdi akısi getiriliyor ve deniyor ki, «Gider artı
rıcı bir durumu yoktur.» O günkü hükümet progra
mını çıkarın ve bakın, tasarruftan, giderleri (kısıcı ol
masından bahsedildi ve bu Mecliste alkış alındı; şim
di aksi getiriliyor. «Gider artırıcı değildir» deniliyor. 

Nasıl oluyor da 7 bakanlığı 10 bakanlığa çıkarı
yorsunuz ve sonra da «giderleri artırıcı bir unsur de
ğildir» diyebiliyorsunuz? Buna imkân var mı muh
terem arkadaşlarım? Kaldıki, üç tane yeni kadro 
ihdas ediyorsunuz. 

Meclisin yapısı içinde, Plan ve Bütçe Komisyonu 
vardır. Bu tip kanun tasarıları muhakkak ve mu
hakkak, ilgili komisyonlardan geçer; buna da engel 
olmamanız gerekir. 

Dolayısıyla, bu yasanın, öncelikle Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gitmesi ve orada göraşüldükten son
ra yüce Meclise gelmesi gerekir. Aksi halde, yanlış 
yaparsınız; bugüne kadar yaptığınız yanlışlara bir 
yanlış daha eklerseniz. Lütfen, gereğini, usulleri 
bozmadan yapalım ve tasarıyı Plan ve Bütçe Komis
yonuna havale ©delim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

ANAYASA KOMISYJONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 3046 
sayılı Kanunun aslı, Anayasa Komisyonundan gel
miştir... 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır efendim; ko
misyona yeniden söz vermiyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Söz verdiniz mi 
şeyhülislam gibi orada fetva veriyor, 

BAŞKAN — Lütfen, efendim, vazifemizi biliriz, 
siz konuşmazsanız, biz vazifemizi biliriz, gereğini 
yaparız. Lütfen efendim... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkanlık yapı
yor, haddini bilsin. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 470 sıra sayılı kanun tasarısı 
ile getirilmek istenen değişiklik, Anayasamızın 112 
nci maddesine aykırı olduğu kadar; 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkındaki Kanunun amacı ile hizmet ba
kanlıkları ve devlet bakanlıklarının kurulmasıyla il
gili esas ve ilkelerle de çelişmektedir. 

Adama iş bulma anlayışına dayalı, ciddî ihtiyaç
tan uzak, politik bir teklif mahiyetinde olan kanun 
tasarısının komisyona iade edilmesine müsaadelerinizi 
arz ederiz. 

Hüseyin Aydemir Münir Sevinç 
tzmir Eskişehir 

M. Seyfi Oktay İbrahim Ural 
Ankara İstanbul 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim; çünkü 3046 sayılı Kanun bu yüce Meclisten 
geçmiştir. Bu, kanun değişikliği hakkında bir mad
dedir; gereği yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) 

katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
mişitir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesine okutuyorum. 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 
27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 4 üncü 
Maddecinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.9.19«4 taribii ve 3Cİ46 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddeısiriin (b) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«b) Devlet Bakanlarının sayısı onu geçemez.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubu âdına Sayın Salimi Erel söz is
temişlerdir. 
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Buyurun Sayın Erel. 
SHP GRUBU ADINA SALIM EREL (Konya) 

Sayın (Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına yüce Meclisi 
saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 6 Kasım 1983 seçimleriyle 
oluşan yüce Meclisin hükümetinin ilk tasarrufu olan, 
hükümetteki hakanlıkların sayısını azaltan kanun 
üzerinde yeniden görüşüyoruz; yani, bununla silbaş-
tan yapıyoruz, olaylara ve değerlendirmelere yeni
den başlamış oluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin, bakanlıkların 
sayısını 21'e indiren kararından sonra, çeşitli basın 
toplantılarında ve hükümetin ifadelerinde, icraatın
da böyle bir hükümetin (yani 21 kişiden oluşan 
(hükümetin) çok başarılı kararlar aldığı, isabetli hiz
metler yaptığı ve idarî yapı ve mevzuatın toplum 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek surette değerlendiril
diği; bu bakımdan, günün koşullarına uygun olma
yan, eskimiş, yavaş, karar almayı ve uygulamayı im
kânsız hale (getiren ve o nispette de zaman ve kaynak 
israfına yol açan idarî yapı ve hukukî esasların ye
niden gözden geçirildiği belirtilmektedir. 

Çok sayıda kurul, komisyon ve komitenin kaldı
rılması temin edilerek, idarî yapı mümkün olduğu 
kadar küçültülmüş ve kaynak israfı önlenmiştir. Bu 
cümleden olarak ilk icraat, cumhuriyet döneminde 
devamlı artan bakanlık sayısının 21 'e indirilmesi ol
muştur. Bu rakam, 1970'li yıllarda bir ara 35*e ka
dar yükselmiştir. Özal Hükümetinden önce ise ba
kanlık sayısı 26'dır. 

İktidara gelen Anavatan Partisi, bu tarihten iti
baren bugüne kadar hiçbir siyasî hesaba dayanma
dan...». 

Sayın bakanımıza sormak istiyorum; hem siyasî 
parti olacaksınız, hem de siyasî hesaba dayanmadan 
icraat yapacaksınız! |0 zaman, kendileriyle çelişkili 
hale geliyorlar. 

Kısa vadeli endişelerden uzak, memleketin hiç 
el atılmamış, dokunulmamış meselelerinin üstüne, 
korkmadan, çekinmeden gittiklerini; geçmişte uzun 
yıllar, hatta yüzyıllardır yapılamayan işleri, ilk iki 
icraat yılına sığdırdıklarını ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca özetlediğim, hüküme
tin iki yıllık icraatı içerisinde, yüzyıllardır yapılama
yan hizmetleri, işleri, ilk iki icraat yılına sığdırdıkları
na göre, şu anda görüşülmekte olan 470 sıra sayılı ka
nun tasarısının Meclise getirilmesinin gerekçesi acaba 
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nedir? Mademki yüzyıllardır yapılamayan hizmetler 
ilk iki yıllık icraat döneminde yapılmış, Allah kısmet 
ederse, 1988 yılına kadar önümüzde < daha iki yıl var 
ve bu hizmetler- öyle zannediyorum, daha önce 
27.9.1984'te kabul edilen kanunla da devam ettirilebi
lirdi. 

Hükümetin işbaşına geldiği 13 Aralık 1983 ile, 12 
Aralık 1985 tarihleri arasında, toplam 244 birleşimde 
271 kanun kabul edilmiştir. 

«Sayın arkadaşlarım yapılan birleşim sayısı 244, 
kabul edilen kanun sayısı 271. Bu kanunların içeriği
ni de sizlere arz ediyorum : Kanunların büyük kısmı 
genelde düzenleme yapan, refah ve mutluluğu tabana 
yaymayı hedefleyen, sosyal adaleti tesis etmeye matuf 
ve memleketimizi" çağdaş medeniyet seviyesine çıkart
mayı gerçekleştirecek düzenlemelerdir. Devlet ve mil
let adına bu hayırlı sonuçların alınmasında ahenk için
de çalışan yüce Meclisin ve değerli milletvekillerinin 
dikkatli, disiplinli ve verimli çalışmasını şükranla yâd 
etmeyi kadirşinaslık sayıyoruz» diyor sayın hükümet 
ve başkanı. 

Ancak, biz, sayın hükümetin bu ifadelerini Sosyal-
demokratik Halkçı Parti olarak asla kabul etmiyoruz. 
Zira, 244 birleşim içinde 271 kanunun kabul edilme
sinde de görüldüğü gibi, iktidarın Meclise bakış açısı 
bu yasama yılında daha belirgin hale gelmiştir. Bu ba
kış açısı kısaca, «Meclisten önce hükümet, hükümet
ten önce Başbakan» formülüdür. ANAP çoğunluğu bu 
formüle tutsak olmuş ve Meclis çalışmaları bu yüz
den itibar ve ilgi kaybına uğramıştır. İktidarın, Mec
lisi dışlama eğilimi, bu yıl büsbütün artarak, doruk 
noktasına ulaşmıştır. Bu yasama yılında da Meclis ko
misyonları ve Genel Kurulu, tıpkı önceki yıllarda ol
duğu gibi, iktidar organları gibi çalıştırılmıştır. Ko
misyonlar, hükümetin, yani Başbakanın siparişi üze
rine toplanmış ve sipariş üzerine kararlar vermişler
dir. En önemli konular komisyonlarda 48 saat bekle
meden ele alınmış ve Genel Kurulda da aynı işleme 
tabi tutulmuştur. Hükümetin istekleri, Anayasa gere
ği öncelik ve ivedilikle ele alınması gereken konuların 
önüne geçirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bazı bilim adamları istatistiği, 
rakam ve sayılarla yalan söyleme sanatı olarak ifade 
ediyorlar. Bu ifadenin esprisi içerisinde, bugün de hü
kümet üzerinde sayısal bir konuyu tartışıyoruz. Bu sa
yısal değiştirmenin, mevcut hükümetin görüntüsünü ve 
icraatını asla değiştirmeyeceğini tebarüz ettirmek isti
yorum. 

— 665 — 
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Sayın milletvekilleri, Türk halkının en büyük ve 
sürekli ıstırap çektiği konulardan biri de, Devletle iliş
kilerinde karşılaştığı güçlükler, ilgisizlikler ve haksız
lıklardır. iyi işleyen, dürüst ve tarafsız davranan, halk
la sıcak ilişki kuran bir hükümeti karşımızda göreme
mekteyiz. Sayısal çarelere dayanan bir değişiklikle bu 
hükümetin başarılı olması, halk - devlet bütünleşmesi
ni sağlaması mümkün olamaz. Halkın sıkıntılarım, öz
lemlerini, eğilimlerini dikkate almayan; toplumumu
zu, kendi kafalarındaki kalıplara göre davranarak, çı
karcı çevrelerin beklentilerine uygun biçimde ve dile
diği gibi yöneten bu hükümetin bugün huzurlarınıza 
getirdiği şu kanun tasarısını, oynamasını bilmeyen ge
linin, «yerim dar», aksi halde de «yenim dar» şeklin
deki davranışına benzetmekteyiz. 

Halktan yana ve etkin bir hükümet gerçekleşme
diği sürece, huzur ve sürekliliğin sağlanmasına ola
nak yoktur, özal iktidarının oluşturduğu hükümet, 
kamu hizmetlerinin yurdumuza dengeli olarak dağıtıl
masından yana değildiı. Devlet yönetimine israf, rüş- • 
vet ve suiistimaller egemendir, özal iktidarı, halkın 
üretiminden, emeğinden ve vergisinden biriken kay
nakları, tekelci sermaye çevrelerine aktaran, adalet
siz 'bir politikanın temsilcisi ve uygulayıcısıdır. Türk 
halkını, artan geçim sıkıntılarına, yoksulluklara, sos
yal adaletsiz bir ortama getiren; devletçe üretilen mal 
ve hizmetlere büyük zamlar yaparak, hayat pahalılığı
nı kasıtlı olarak artıran ve özal'a bağımlı 'bu hükümet 
kadrosunun, sayısal olarak şu veya bu şekilde oluş
ması, geniş halk kitlelerini hiç, ama hiç ilgilendirme
mektedir. 

Bu hükümet, gözle görülür elle tutulur olumsuz 
hareketlerinin ıgüya hiç farkına varmaımak'ta, milleti
mizin değer yargısını ciddiye almamaktadır. Millettin 
içinden, «îş 'istiyoruz, açız» diye inleyip feryat edenlere 
«Anan doğranırken bana mı danıştı?» demek istiyor
sunuz, «Devleti bir baba olarak görmeyiniz» diyor
sunuz, «Devletin vazifesi herkese iş temin etmek de
ğil» diyorsunuz; ancak ve ancak, üst düzey yönetici
lerinin hepsine, yönetim kurulu üyeliklerini ulufe ola
rak dağıtıyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi, yeni kurula
cak devlet bakanlıklarını da, pazarlık peşinde koşan
lara, millî iradenin şamarını yiyenlere mi peşkeş çe
keceksiniz?. 

Sayın milletvekilleri, 28 Eylül 1986 günü yapılan 
ara seçimlerinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. 
Türk Milleti, ara seçimlerde, iktidar üzerinde bir bi
yopsi yaparak teşhisini de belirtmiştir : Habis. t 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Erel. 
SALIM EREL (Devamla) — Devlet bakanlıkları

nı, değil şu kadar sayıya çıkarmak, bütün bakanlık 
sayılarım arşı - âlâya çıkarsanız, bu iktidarın ve bu 
hükümetin yapılacak ilk seçimler sonucunda yerinde 
kalması asla mümkün değildir. Yüce Türk Milleti, 
demokratik temayüllerine, onuruna ve beşerî beklen
tilerine uygun bir iktidara, demokratik mabetleri mut
laka teslim edecektir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun. 
MUİSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Grup 

adına mı konuşuyorsunuz?. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Siz

de grup sayı olarak var; ama fiilen var mı, ona ce
vap verin sayın milletvekili. (SHP sıralarından alkış
lar.) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirse
niz, devlet bakanlığının durumuna kısaca değinmek 
istiyorum. 

Belirli bakanlıklara ait görevler, teşkilat kanunla-. 
rıyla devlet bakanlıklarına dağıtılmıştır. Bakanlıkların 
yetki ve sorumluluklarının nerede başlayıp, nerede 
bittiği belli değildir. Devlet bakanlarının, çeşitli 'bakan-. 
lıkları ilgilendiren konulardan sorumlu tutulmaları, 
çok başlı yönetime neden olmaktadır; bunu birkaç 
örnekle 'belirtmek istiyorum : Dışişleri Bakanlığı var
ken, Dışişleri 'Bakanlığını ilgilendiren birçok konuda 
devlet bakanları görevli kılınmışlar ve çeşitli devlet
lerle ilişkilerde görevlendirilmişlerdir. Çevremizdeki 
komşu ülkelerle olan ilişkilerimizde bunun sakıncala
rı, biLmiyorum size ışık tultuyor mu? Bakınız, gerekçe
de dahi bunu görmeniz mümkün; Kıbrıs ile ilgili ko
nuların çözümü, bir devlet bakanına ek görev olarak 
veriliyor. Ayrıca, bakınız, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonu bir devlet bakanı ile ilgilen
diriliyor. Halbuki sizde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı var; bu Fonu niçin oraya bağlamıyorsunuz?,, 

Başka bir konu : Gene gerekçenizde var; yurt dı
şı işçi sorunları bir devlet bakanına ek görev olarak 
veriliyor. Halbuki bildiğim kadarıyla, Çalışma ve iSos-
yal Güvenlik Bakanımız da bu konuyla ilgili. 

Neden konuları birkaç kişi arasında bölüyor, yet
ki ve sorumlulukları dağıtıyor ve kontrol imkânını 
da yok ediyorsunuz?, 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Beceremediği için. 
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TÜRKAN TURGUT ARIKAN ((Devamla) — 
Ben, ister beğenin, ister beğenmeyin, milletvekili ola
rak görevimi yapıyorum ve şimdi önerilerimi sıralıyo
rum. 

Mademki bakanlık sayısını artırmak istiyorsunuz, 
geliniz, bunu ülke şartlarına uygun bir şekilde yapı
nız. Bir öneridir; kabul etmek de, etmemek de size 
'bağlı. Şöyle : Başbakanın görevleri ağırsa, buna, üç 
'başbakan yardımcılığı oluşturabilirsiniz, üstelik 'böy
lece tecrübeli kişi de yetiştirirsiniz. 

İkincisi ; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığını ikiye ayırabilirsiniz, bir bakanlık oradan elde 
edersiniz. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını iki
ye ayırabilirsiniz, bir bakanlık oradan kazanırsınız. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını ikiye ayırabilir
siniz, bir 'bakanlık oradan kazanırsınız; çünkü, sağlık 
işlerinin keşmekeşini de her gün gazetelerde okuyo
ruz. Hiç değilse, vatandaşa "hizmeti layikı veçhile gö
türürsünüz. Kültür ve Turizm Bakanlığını ayırabilir
siniz. Sayın Bakanıma saygım çok; ama turizmle o 
ıkadar ilgileniyorlar ki, maalesef, kültür nerede, onun 
farkında 'bile değiller. Hiç olmazsa, ayırırsınız, bir 
bakana bu yetkiyi verirsiniz ve Türkiye'nin gelecek 
sorununu 'bir ölçüde çözmüş olursunuz. 

KÜİLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Dostluğu boz
mayalım. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ((Devamla) — 
Ayrı 'bir KİT Bakanlığı kurabilirsiniz, bütün KİT'leri 
bir bakanlık altında toplayabilirsiniz. Bilmiyorum in
celediniz mi; ama ben inceledim; KİT Komisyonunun 
raporu geldi, bakınız, çeşitli KİT'lerde çalışan perso
nelin ücretlerinde ne kadar farklılıklar var; bu hak
sızlık yaratmıyor mu? 

Ayrı bir, «Deniz 'Bakanlığı» oluşturmayı düşün
mez misiniz?. 

»Sayıya bakarsınız, sanıyorum sizin 10 rakamınıza 
yaklaşıyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar.) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 'Bir de, «fon ba
kanlığı» var! 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Paşa Sarıoğlu. 
PAŞA SARIÖOLU <Ağrı) — Sayın «Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; söz almak niyetinde değilim; fa
kat bir an için oturduğum yerde şunu düşündüm : Bu 
hükümetin işbaşına geldiği günden bu yana aşağı yu

karı üç yıla yakın bir zaman 'geçmiştir. Bu üç yı
la yakın zaman içinde hükümet, ağır işlerin altında 
ezildiğini üçüncü yılın sonunda idrak etmeye başla
mış ve «Efendim, aradan üç yıl geçti, çok ağır işler 
vardı, farkında değildim, yeni uyandım; bana üç ta
ne bakanlık lazım» demiş! < 

Şimdi değerli arkadaşlarım, hükümet bu üç ba
kanlığı ne yapacak? KİT'lere baktım -ben de eskli 
bir bürokratım- bunlardan birer tane alıp, bu yeni 
ihdas edilecek bakanlıklara eklerseniz, size olur 10 ta
ne devlet bakanlığı. Değişen nedir acaba? Çünkü, Sa
yın Başbakan, sayın hükümet, nasıl olsa işleri mü
şavirlerle yürütmeye alışmış; bana göre fuzuli. Mü
şavirler konuşuyor, danışıyor; devlet bakanları da, 
Sayın bakanın dediği gibi, arada bir başkanlık yapı
yor. Bunu pekâlâ diğer devlet bakanları da yapabilir
di. Binaenaleyh, böyle bir siyasî tercihin, bence, bir 
gerekçeli gerçekten yoktur. ISayın Başbakan, bir mü
hendis olarak meslektaşım olduğu için, onun daima 
rasyonel düşündüğünü kaibul ediyorum, öyle olması 
lazımdır; çünkü pozitif ilim tahsil etmiştir. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Siz de öyle dü
şünün. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Böyle uydurma 
ve bu an için ortaya çıkan, konjonktürel - parti içeri
sindeki - durum dolayısıyla bu şekilde bakanlık ihdas 
edeceğine, isterdim ki, 2000 yılına geliyoruz, çağımız 
teknoloji çağı, bu nedenle «Bilim ve Teknoloji Bakan
lığı» kursun ve bu bakanlığın yapacağı çalışma ile bu 
asrın sonunda Türkiye'nin nerede olacağını göster
meye çalışalım; ama ne yapıyoruz: Günlük işleri ted
vir için devlet bakanlıkları ihdas ediyoruz. Arkadaş
lar, bunlar gerçekten günlük işleri tedvir bakanlıkla
rıdır. 

Devlet bakanlıklarının dağılımına baktığımız za
man - mevcut durum içerisinde - PETKÎM ile buna 
bağlı ve birbirine çok yakın olan bazı kurumlar, dev
let bakanlıkları arasında öyle bir pay edilmiş ki, bir
birleriyle irtibat kurmaları mümkün değildir. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını ele alalım. Bu bakan
lığın görev sahası içinde, enerjinin yanında, bir de 
tabiî kaynaklar var. Tabiî kaynaklara bakıyoruz, her 
parçası bir yerde olup, mesela Etibank'ta bir parçası 
var. Kurulan yeni kurumlar var; Taşkömürü ve PET
KÎM gibi kurumlar var; o var, şu var. Bunların her 
birisinin bir devlet bakanlığına bağlı olduğunu görü
yorsunuz; fakat bunlar arasında irtibat yok. 

Bu kurumlardan birkaç tanesini buradan okumak 
istiyorum; bir devlet bakanlığını ele alalım: Bu ba
kanlığa bağlı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıf -
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lar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası var ve arka
sından bakıyoruz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, Petrol Ofisi, Petrol Boru Hatları, DİTAŞ, Türk-
petrolü görüyoruz. 

Başka bir bakanlığa bakıyorsunuz; yine bu bakan
lığın görev alanı içerisinde bu kurumlara yakın Pet-
rokimya, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Etibank - yal
nız bankacılık yönünden düşünmeyin - PETLAS, Çin
ko - Kurşun İşletmeleri ve Karadeniz Bakır işletme
leri var. 

Şimdi, bunları bir araya koyduğunuz zaman, bun
ların ne kadar dağıtıldığını ve âdeta zorla bakanlık 
ihdas eder gibi bir durumun ortaya çıktığım görüyor
sunuz. 

Bu şekilde bugüne kadar işlerin yürümediğini gör
dük; bakanlık sayısı çoğaltılınca mı bu işler yürüye
cek? Demin hayretle gördük; 80 küsur sözlü soru var, 
bu kadro içerisinde, bugün tek bir sözlü soru cevap
landırılmamıştır. Arkadaşım, «Biz siyasî partiyiz, Ka
narya Sevenler Derneği değiliz; onun için böyle çalı
şacağız» diyor. 

Peki, bende soruyorum: Siz koskoca Meclisi ne
yin yerine koyuyorsunuz? Bizim 160 tane tasarı ve 
teklifimiz var. Bunlardan hiçbirisi buraya gelmiyor, 
getirmiyorsunuz; getirildiği zaman da reddediliyor. 
Peki, karşınızdaki partileri, siyasî parti olarak gör
mek istemiyor musunuz? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Kabul 
edeceğiz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Nerede efen
dim, üçüncü yıl geçti, hâlâ bir tane teklifimizi bu 
Meclise indiremedik; indirdiğim zaman da oylarınız
la geri gitti. 

Arkadaşlar, çok garip şeyler oluyor... Lütfen far
kına varınız sayın Anavatanlı arkadaşlarım. Devlet 
Planlama Müsteşarlığı kalkıyor, kömür santralı iha
le ediyor ki bu konu yakında Meclise, gelecek. Dev
let Planlama Müsteşarlığı - biliyorsunuz - kalktı, ne 
yaptı: Maden Kanunu hazırladı! 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ona 
görev verilmiş. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ne demek efen
dim, sorumlusu var... Devlet Planlama Teşkilatının, 
Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak fonksiyonları 
kanunen belirtilmiş. Yani, kimin eli kimin işinde belli 
değil. Hangi rasyonel düşünce, çağımızda zamanı is
raf etmeyi öngörüyor? Soruyorum Sayın Başbakana : 
Yatırımları izleyebiliyor musunuz? Türkiye'yi bugün 
enflasyon çıkmazına sokan en büyük unsurlardan bi-
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risi de, gerçekten, yatırımların izlenememesidir; yalnız 
tahsisat meselesi değil, onu söyleyeyim. Kimsenin ta
kip ettiği yoktur. Hangi iş, zamanında bitirilmiştir? 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Hiç 
sordunuz mu? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi fonlar
dan para veriyorsunuz; fonlar konusunda çeşitli iddi
alar var ve bunların nasıl dağıtıldığı da merak konu
su. Çünkü, müteahhitlerin bir kısmı ödenek alama
dıkları için şikâyet ediyor; bir kısmı ise hemen para
sını alıyor. Sorduğunuzda, «Bu işin önceliği vardır» 
deniyor. Bu önceliği neye göre yapıyorsunuz, tercihi 
nasıl yapıyorsunuz? Biz de takip ediyoruz, bir kısmı
na fonlardan yardım yapılıyor. Acaba o işleri, bulun
duğu noktadan - fonlardan para verilmekle - fonların 
sayesinde daha ileriye götürüldüğünü bir gün gelip 
burada ispat edebildiniz mi? Hayır, sadece sözle söy
lüyorsunuz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Fonlar da çöktü, onu 
da göstereceğiz Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Öyle, öyle. 
Değerli arkadaşlarım, bakanlıkları artırmakla, hü

kümetin rasyonel çalışacağına ait herhangi bir... 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayınız efen

dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Tamam, bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayli geçti efendim, toparlayınız 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım. 

Nihayet, sizler dahil - vicdanen sizlerin adına da 
söyleyebilirim - içimizden hiç kimse, burada, «Efen
dim, bu, işlerin artmasından dolayı, rasyonel çalışma
dan dolayı getiriliyor da» diyemez. Diyen varsa, ben 
bu milletvekilliğinden istifa ederim; ama diyemezsi
niz. (ANAP sıralarından «Diyoruz» sesleri). Sizin vic
danlarınızda duyduğunuzu ben de duyuyorum; ama 
ne yapıyorsunuz? Sayın Başbakan, içinizde yeni bir 
denge kurmak istiyor; bazı kişiler bakan olacaktır... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sürenizi ikiye katla
dınız; lütfen efendim... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim nerede 
ikiye katladım? Geçen sefer de laf attın diye 15 da
kika yaptınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, toparlayınız. 
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PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, devlet bakanlığını yirmiye çıkarsa dahi, içinizde 
gayri memnunlar olacaktır; bunu biliniz; bakan sayı
sını ona çıkarsa da yirmiye çıkarsa da olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, lütfen efen
dim... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Cümlemi bitiri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Cümleyi elli defa bitirmeniz gere
kirdi; süreniz ikiye katlandı; lütfen toparlayınız efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu Mecliste en çok müdahale eden sizsiniz. 

BAŞKAN — En çok süresini geçiren de zatı âli-
nizdir efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hayır, hayır, 
hiçbir zaman burada süremi geçirmedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, toparlayınız ve ini
niz. 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Madde 
üzerindeki görüşünüzü söyleyin. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Vural Arıkan, devlet bakanlıklarının artırılması ile il
gili gerekçe verdi, rakamlar saydı. Şunu gördük: İk
tidarların ayağı kaymaya başladığı tarihten itibaren, 
devlet bakanlıklarının sayısının arttığını görüyoruz. 
Bu da, bu iktidarın işaretidir; ayağınız kaymaya baş
lamıştır; yirmiye de çıkarsanız bir şey olmayacaktır 
arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar). 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Siz sevinin, 
siz sevinin işte; daha iyi ya... 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen arka
daş?.. Yok. 

Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Sayın Başkan, sa

yın hükümet sözcüsü bakan, izahatlarında, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna bu kanun tasarısının gitmesinin 
gerekçesi olmadığını; zira, bütçede artırıcı bir faktör 
getirmediğini ve Başbakanlıktan icap eden miktarın 
karşılanacağını söylediler. 

Ben şimdi kendilerinden soruyorum : Üç tane ba
kana, Başbakanlık binasından üç oda buldunuz; bun
lara en azından kendilerine bir, sekreterliklerine bir 

ve özel kalemlerine bir olmak üzere, toplam dokuz 
tane telefonu da buldunuz; yine bunlara en azından 
birer, hatta ikişer tane koruma polisi de buldunuz 
- herhalde Başbakanlığın deposunda var, o da mühim 
değil - her bakana en az iki tane olmak üzere, - birer 
tane kendilerine resmî plakalı, birer tane de eşlerine 
beyaz plakalı olmak üzere - altı tane araç vereceksi
niz; onu da verdiniz ve bakan tazminatı ve lojmanı 
da üç bakana verdiniz; lojmanların kapılarına da 24 
saat esasına göre gayet tabiî olarak koruma poliside 
koydunuz; sekreterler ve özel kalem müdürü ile müşa
vir veya müşavirler verdiniz; ayrıca kendilerinin ba
kan olarak iç ve dış seyahat harcamaları da olacaktır. 
Soruyorum: Bunların hepsini Başbakanlık tahsisatı 
mesturesinden mi karşılayacaksınız? Eğer böyle ise, 
tahsisatı mesturenin amacı bu değildir. Eğer öyle de
ğilse, yedi tane devlet bakanlığı on olunca, Başbakan
lığın bütçesinin de yüzde 33 artması gerekmez mi? 
Yüzde 33 oranında bütçelerinde fazlalık mı vardır? 
Birinci sorum bu. 

İkincisi: Sayın Başbakan geçenlerde, «Ben, bu 
devlet bakanlıklarının hepsini hemen kullanmayaca
ğım, gerektiği zaman, gerektiği kadarını kullanacağım, 
elimde tutacağım» dediler. 

Eğer, Sayın Başbakan bu sözü gerçekten söylemiş 
ve doğru ise, o zaman, kanunun bu gerekçesi ile, ge
rekçeyi izah eden sayın devlet bakanının söylediği 
arasında bir çelişki yok mudur? Sayın hükümet söz
cüsünün izahı mı yoksa Sayın Başbakanın söyledikle
ri mi doğrudur Sayın Başbakan bunların üçünü de 
derhal kullanmayı düşünüyor mu? 

iBAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKAM KÂZIM OKSAY <BoIü) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3046 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasını aynen okuyo
rum: «Devlet balkanlarının sayAsı 7'yi geçemez.» 

ıBurada, 7 tane devlet bakanlığı, denmiyor. Şim
di burada düzeltilmek istenen, devlet (bakanlığının 
sayısının 10'u geçemeyeceğidir. Bu demek değildir 
İki, lO'unun birden kullanılması zarureti vardır; bu 
bir. 

Jlkincisi... 
CAHİT TUTUM ^Bak'kesir) — Kullanırsınız efen

dim. 
KASDİR NARİN (Diyarbakır) — Ama 7'sini de 

(kullandınız? 
BAŞKAN — ikincisine -devam edin efendine 
DEVLET BAŞKANI KÂZIM OKSAY (Devam

la) — İkincisi: IBu devlet bakanlarının, gerek büro 
giderlerinin, ıgerökse yerleşim yerlerinin, Başbalkanilik 
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bütçesi içerisinde halledileceğini (konuşmam sırasın
da iıfade etmiştim. Bu 'bakımdan, ek bir ıkülfet söz 
(konusu bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 3046 sayılı Kanun ile iljgili tasarı, yasa
laşması sırasında Anayasa Komisyonundan geçmiş 
ve oradan Yüce Meclise inerek kanunlaşmıştır. Bu 
balkımdan, ıbu metnin Plan ve Bütçe Komisyonun
dan tekrar geçirilmesine İhtiyaç olmadığını arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PAŞA SARIOGUU ı(jAğrı) — Sorulara cevap ve

rilmedi./ 
ıBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(Ek madde teklifi vardır, okutuyorumc 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, «Bakanlıkların Kuruluş ve 

Görev Esasları Hakkındaki 27.9Jİ984 tarih ve 3046 
sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (b) 'Bendinin De-
ğiştirilrnesine Dair Kanun Tasarısı»na aşağıdaki 
maddemin eklenmesini arz ve teklif ederiz, 

Madde 2. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev-
Esasları Hakkındaki 27.9.1984 tariıhli ve 3046 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Bağlı kuruluşlar, Başbakanın (teklifi ve Cumhur
başkanının onayı ile diğer bir bakanlığa bağlanabi
lir.» 

Gerekçe: Kuruluşların görev alanına 'giren hiz
metlerin önem <ve özelliği selbelbiyie müessir, verimli 
ve süratli yürütülebilmesi için kanunun genel pren
sibine ve tasarının 1 inci maddesine uygun olarak 
Hükümete kısa sürede tasarruf imkânı sağlamak ve 
maddeye belirli bir elastikiyet kazandırmak (amacıy
la 'hazırlanmıştır., 

Pertev Aşçıoğlü 
Zonguldak! 

Mahmut Oltan (Sungurlu 
Gümüşhane 

Akif Kocaman 
Gümüşhane! 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

M. Muhlis Arıkan 
Samsun 

BAŞKAN — Bu önergeyi, kanun tekniği yö
nünden ve bir tadil tasarısı olması sebebiyle, komis
yonun yeterli sayıda kabulü ile oylamaya geçebi
leceğiz. 

Komisyon kabul ettiği takdirde, yeni bir mad
de metni olarak müzakereye açacağım. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KÖMÎİSYONU 'BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞOJ (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Yetersayı var mıdır efendim? 
ANAYASA KÖMÜSYONU BAŞKANI KÂMÎL 

T. ıCOŞKUNOĞLU (Ankara) — Var efendini, sa-
yabıilirsiniz^ 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Çoğunluk yok efen
dim. 

BAŞKAN — Yetersayı vardır efendim. 
YILMiAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ko

misyonun nasıl 'toplanacağı belli değil mi? 
BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeyi 2 nci mad

de olarak müzakereye açıyorum. 
Söz isteyen?... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

maddenin tekrar okunmaisraı istiyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Maddeyi (tekrar okutuyorum efen

dim: 
«iMADDE 2. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 

Esasları Hakkındaki 27.9 il 984 tarihli ve 3046 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir.» 

«Bağlı kuruluşlar, Başbakanın teklifi ve Cumhur
başkanının onayı ile diğer bir bakanlığa bağlanabi
lir.» 

Gerekçe : Kuruluşlarım ıgörev alanına giren hiz
metlerin önem ve özelliği sebebiyle müessir, verimli 
ve ısüraıüe yürütülebilmesi için kanunun genel pren
sibine ve tasarının 1 inci maddesine uygun olarak 
hükümete kısa sürede tasarruf imkânı sağlamak ve 
maddeye belirli bir elastikiyet kazandırmak amacıyla 
hazırianmıştırtr 

BAŞKAN — Söz isteyen?... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz 'istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Kuşhan. 
{Sayın Tutum, söz istiyor musunuz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız adına mı is

tiyorsunuz efendini?) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şahsım adına 

efendim., 
BAŞKAN — Şahsımız adına, 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; ıgörüşmekıte olduğumuz, dev
let bakanlıklarının sayısını artırmayı amaçlayan yasa 
önerisine, bugüne kadar maalesef itiyat haline getirdi
ğimiz bir 'alışkanlığın eseri olan bir eklentiyle, yine 
karşı karşıya bulunuyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, birçok defalar bu kürsüden 
ifade edildi: öyle zannediyorum ki, 'bu kürsüden söy
lenen şeyler, insan hafızasında belirli çağrışımları 
yapmak ve dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarda 
aynı İhataya düşmemeyi temin etmek maksadına yö
neliktir; fakat gelin ıgörün ki, sayın milletvekilleri, ik
tidar, bugüne kadar itiyat haline getirmiş olduğu 
hu çalakalem hazırlanma veya - tabirimi mazur gö
rünüz - talandan mal kaçırırcasına kanun teklifi ge
tirme itiyadından vazlkeçmemiştir. ©ir kanun tadi
latı tasarısı geliyor: Düşününüz ki, sayın milletvekil
leri, hu kanun tedilatı tasarısını hazırlayan ve in
celeyen kişiler veya komisyon, hu kanunun devam 
eden maddelerinde ve bununla beraber hangi madde
leri değiştirmenin gerektiğini dahi doğru dürüst tet
kik etme ihtiyacını 'duymuyorlar. Bu ne ciddiyetsiz
liktir? Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisini ne ka
dar hafife almaktır? Böyle 'bir kanun .teklifiyle bu 
Millet Meclisi huzuruna gelıme cesaretini İkim veri
yor hu kanun 'teklifini hazırlayan sayın milletvekil
lerine? 

MUSTAFA ŞAİHÎN ıÇKayseri) — Millet verdi', 
millet. 

ÖMER KUŞHAN tjDevamla) — Millet size, bun
ları suiistimal «deşiniz, ıgüç olarak kullanasınız diye 
vermiş değildir arkadaşım. Millet size verdiği yetkiyi, 
kendi menfaatine kullanasın diye değil, milletim men
faatine kullanasın diye veriyor. ı(ANAIP sıralarından 
gürültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR ıflAntalya) — Sizin de 
menfaatiniz yok mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Dağyar, lütfen efendim. 
ÖMEIR KUŞHAN '(Devamla) — Sayın milletve

killeri, elbette ki, Türkiye Büyük Mifet Meclisi üye
lerinin birtakımı hakları vardır; ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin bir şeye hakkı yoktur, bazı 
müesseseleri suiistimal etmeye hakkı yoktur, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hu milletin say
gınlığını, bu Meclisin saygınlığını kollamak ve ko
rumak mecburiyetindedir. 

MEHMET DEUÎCBOĞLIJ (Adıyaman) «— Ya
vaş konuş, yavaş. 
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Sayın Başkan, »izi görevinize davet ediyorum. Si
zin göreviniz, yalnız kürsüde konuşan hatiplere mü
dahale değil, kürsüden konuşma yapan bir millet-
kiline karşı yapılan ve hiç de yakışmayan şekildeki 
müdahalelere mani olmaktır. Lütfen mani olunuz. 
'(ANAP sıralarından gürültüler) 

.BAŞKAN — Lütfen efendim... Herkesin kendine 
has bir üslûbu vardır; bunu değiştirebilir misiniz? 

lütfen müdahale etmeyiniz. 
ÖMER KUŞ/HAN (Devamla) — Devlet (bakan

lıklarının sayısını değiştirerek bir tasarı ıgeiriyor&u-
muz. Benden evvel konuşan sayın hatipler, meseleyi 
enine boyuna inceledi. Aslında, bu konunun Türki
ye iBüyük Millet Meclisinde eleştirilip tartışılacak, 
ciddiye alınacak bir mesele olduğu kanaatini de za
ten taşımıyorum;; çünkü, 'bütün millet bunu tartışı
yor; bütün Türkiye sathında bu tartışılıyor. Ciddiye
ti bir tarafa bıraktığınız takdirde, devletin ciddiye
timi tahrip edersimiz; devletin ciddiyetini tahrip etti-
ğittiz;de, yarın, tamiri mümkün olmayan arızalar mey
dana (getirirsiniz. 

ıSayın milletvekilleri, bugün belki siz kendinizi 
sorumlu kabul etmiyorsunuz; ama unutmayınız, ta
rih sizi sorumlu kabul edecektir; bunun hesabını ta
rih size soracaktır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, önerge üzerimde konuşsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ÖMiER KUŞHAN '(Devamla) — Sayın Başkan, 

bakanlık oluşturuyoruz. Bağlı kuruluşların, ne şe
kilde bu bakanlığa bağlanacağı, getirilen yasa tadi
latı tasarısında yok. Arkasından mutadımız (olduğu 
üzere. ^Nasil olsa parmak sayımızla biz bunu çı
kartırız» düşüncesinden kaynaklamam ve itiyat hali
ne getirdiğimiz bu kötü düşüncenin sonucu, burada 
bir önerge ile 'bir madde ilave ediyor ve dolayısıyla, 
kurmaya çalıştığımız bakanlıklara «hangi kuruluşla
rın bağlanacağı yebkisini de Başbakanlığa veriyoruz. 

Elbette ki, Başbakanlık, kendisine bağlı bakan
lıkları istediği şekilde tanzim yetkisine sahiptir; el
bette ki, istediği şekilde tanzim edecektir; hele, sizin 
gibi bir gruba sahip olduktan sonra niye yapmasın 
ki bunu!..., 

Sayın milletvökilleri, konuyu, özellikle ciddî nok
tadan ele almayı belki temin ederim düşüncesiyle, 
belki o yapılacak ciddiyet yapısına bir taş koyabilirim 
düşüncesiyle söz aldım <ve özellikle istirham ediyo
rum, bundan sonraki yapılacak olan kanun tadilatı 
tekliflerimde hiç olmazsa, olması gereken boyutlarda 

ÖMER (KUŞHAN «(Devamla) — Nasıl konuşaca
ğımı ben biliyorum sayın milletvekili. (ANAP sıra- I 
iarından gürültüler) Kumanda sizin elinizde değil. I 

Lütfen, saygınızı takınıp, yerimizde oturunuz; I 
aöyleyeceğiniz söz varsa, milletin kürsüsüne buyuru- I 
nuz. {ANAP sıralarından gürültüler) [ 
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ciddî araştırmalardan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin huzuruna gelinsin. Çünkü, karşısına çık
tığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi, mensubu bu
lunduğunuz milletimizi temsil ediyor, 

İHSAN NURİ TOPKAYA .(Ordu) — Önerge ile 
(madde ilavesine karşı mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayınız lütfen; 
süreniz doldu. 

ÖMER KUSHAIN '(Devamla) — Sayın Başkan, 
ben toparlayacağım yeri biliyorum. 

Aslında sayın milletvekilleri; ders alabilene mil
let ıbir şeyleri söylemeye» başladı. (iAJNAlP sıraların
dan «Aaaf...^ sesleri) 

Saygılar sunarım. (İSHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Tutum. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın -Başkan söz 

istiyorum. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke-

sıir) — Sayın Başkan, grup adıma konuşuyorum, arz 
ederim efendim. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce konuş/tuğumda 
sizlere Sayın özal'ın formülünün ne olduğundan söz 
etmiştim, demiştim kli, nasıl olmuş da, sabit bir ra
kam bir kanuna konduktan sonra, «bunu iki katına 
kadar artırmaya /bakanlar kurulu yetkilidir» diye bir 
teklif, bir hüküm getirmediler? 

İyi ki, söylemişim; ondan daha berbat, ondan da
ha feci ıbir yetkiyi, (gözlerimizin ve bütün Türkiye' 
nin gözünün içine baka baka, idarî istikrar denilen 
bir şeyin, altını üstüne getiren bir kanun maddesini 
müzakere etmek durumunda kaldık. 

Nedir bu? Bir kez, bu, Mecliste müteaddit de
falar oldu : Dedik ki, eğer görüşülmekte olan bir 
kanun teki fi veya maddesi, taalluk ettiği konuların 
dışına çıkıyorsa, 'bu, yeni bir tekliftir; yeni ibir tek
lif nasıl işlem göreeefcse, aynı işlemi görmek duru
mundadır. Siz, bir maddeyle (ilgili 'bir kanun tasarısı 
getireceksiniz, o kanunun 'başka bir (maddesini de de
ğiştirecek önergeyi de alelacele yazıp vereceksiniz... 
O zaman, Meclis İçtüzüğü nerede kaldı? Meclis 
müzakere adabı nerede kaldı? ANAP'lılardan olu
ş/an 'bir komisyon, «Katılıyoruz» deyip geçiyorlar; 
böyle şey olur mu? Nasıl olacak; komisyon muhale
fete de çağrı çıkartarak 'toplanacak, müzakereye aça
cak ve ancak ondan sonra, müzakere edip sonuca 
bağlayıp, teknik işlevine tabi tutarak ibu Meclise ge
lecektir. Bunu bu Meclis yapmıştır. 

Biz (diyoruz ki, korsan usûlü kanun yapmayın, bu 
(marifet değildir, attığınız gol kendi fcalenizedir, Türk 
hukukunadır; 'bunu yapmayın. 

Sayın üyeler, yaptıkları nedir? Bugün devlet teş
kilatında bir kural vardır.. Anayasanın 113 üncü mad
desi, bakanlıkların teşkilat yasasıyla atacak kurulabile
ceğini söyler, ıbu bir yeniliktir ve bu anakural çer

çevesinde hizmet bakanlıkları kurulmuştur. Her hiz
met bakanlığına ' ait (teşkilat yasallarının maddeleri, 
Büyük Millet Meclisinde, teker teker oylanarak, ana-
hizmet kuruluşları, danışma 'birimleri ve bağlı kuru
luşlar olarak teker 'teker 'elinizden geçti. Ellinizi vic
danınıza koyunuz, bu nasıl »bir istikrar anlayışıdır ki, 
hükümete, Başbakana, 'bu Meclisin iradesine iktiran 
etmiş, ıteker teker her bakanlığın-teşkilat kanununun 
altında beilirtilmiiş olan bağlı kuruluşları, bir gecede 
başka bir yere 'transfer edeceksiniz. Böyle istikrar 
olur mu? Buna nasıl cevaz verebiliriz sayın, ark'adaş-
iarım. 

Şimdi, Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan hangisi
nin, hangi devlet bakanının sevk ve idaresine, onun 
gözetim ve denetimline tabi tutulacağı ve bağlılık ye
rinin tespit edileceği konusunda Başbakana verilen 
yetki çok farklı ıbir şeydir; 'bu Meclisten teker «eker 
onıanatafc geçmiş, her ibirinizin oyuna iktiran etmiş 
olan, teşkilat yasallarında gösterilmiş olan kuruluşları, 
bir gecede, istediği gibi, yangından mal kaçırır gibi, 
kendi siyasî veya şahsî kaprislerine göre, bir bakan
lıktan alıp diğer bakanlığa transfer etmesi, çok farklı 
bir olaydır. Bu, personel hukukunu (ilgilendirir, teş
kilat hukukunu 'ilgilendirir; Anayasanın şu ülkede, 
cumhuriyet tarihindeki tatbikatına aykırıdır. Bu du
ruma vicdanınız nasıl elverir, bilemiyorum; bizden 
uyarması. 

Bu, yerleşmiş hukuk sistemimize, Anayasanın 113 
üncü maddesindeki anaespriye, yani bakanlık teşkilat
larının behemahal kanunla kurulması zorunluluğunu 
gösteren anahükme aykırıdır. Aslında, 'biz (buna bi
çimsel olarak, aykırı demesek dahi, buna şu veya bu 
şekilde kendiniz hafifletici sebepler bulsanız dahi, en 
azından, sahip olduğunuz yetkileri göz göre göre 
Başbakanın ellerine teslim ediyorsunuz. Buna hakkı
nız yok, bunu yapmayın, bu fayda değildir. 

Zannediliyor ki, Başbakan elini uzattığı zaman 
kaleler böyle hareket edecek, teşkilat şu tarafa yata
cak, o böyJ'3 derse böyle olacak; bu olmaz.... Teş-
k latta bu tür, esneklik sanılan keyfîlikler, • idarenin 
en önemli unsuru olan istikrar ve güveni tahrip eder. 
Sundan sonr?* teşkilatı tekrar ayağa kaldıramayız. 

Unutmayınız, anahizmet bakanlıklarında, bırakı
nız Başbakanlığa ..bağlı kuruluşlarda - ki o Başfoa-

J kanlığa bağlı kuruluşların kendi içinde otonomileri 
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vardır - !bir bakandan diğer 'bir (bakana bağlandığı 
zaman dahi, idarede, etkiler, yansımalar ve yankı
lanmalar ölür. Anahizmet birimlerinden, diyelim ki, 
İçişleri Bakanlığından Emniyet Genel Müdürlüğü
nü, - tabiî şu anda 'böyle bir şey söyledim, «bağlı ku
ruluş olmayabilir - veya önemli bir bağlı kuruluşu, 
diyelim 'ki Karayolları Genel Müdürlüğünü bir yer
den alıp, diğer bir yere'bağladığınız zaman, önemli 
olaylar, önemli idarî komplikasyonlar olur. ,Bu, an
cak Yüce Meclisin iradesiyle, teşkilat 'kanunundaki 
hükümler değiştirilerek olur. Zaten biz, «Teşkilat Ka
nunundaki hükümler, yine teşkilat 'kanununda yapı
lacak değişikliklerle düzeltilir» diye 'bir kural kabul 
etmedik rai? 'Bu kuraldan neden ayrılalım? 'Bakanlık
ların kuruluşu hakkındaki çerçeve yasaya, neden 
böyle global bir yetki verelim? 

Biz, her hizmet bakanlığının teşkilat yasasını bu
rada dıidik didik ediyoruz, teker teker 'görüşüyoruz. 
Bu görüştüğümüz, didik didik ettiğimiz ve ondan 
sonra onayladığımız metni, hiçbir ıgerekçe göstermek
sizin Başbakanın yetkisi içerisine almak, hangi ya
sama prosedüründe ve hukuk sisteminde mümkün oal-
bilir? 

1982 Anayasasından önce, bazen, inanılmaz bir 
biçimde, kanunun verdiği çok genel yetkilere daya
narak, hükümetin idarî tasarruflarıyla, tüzelkişiliği 
haiz bazı kamu kuruluşlarının kurulmasını kolaylaş
tırmış gibi gözüken ıbu tür teşkilat yaratma şekli o 
zamanki tatbikatta belki düşünülebilirdi; «ama bugün 
iftihar ediyorlar ve diyorlar ki, «Biz Anavatan Par
tisi iktidarı olarak, teşkilat kanunlarını çıkardık. Ar
tık bundan böyle, keyfî bir tezkere ile Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile bakanlıkların 
kurulma dönemini tarihe karıştırdık.» 

Şimdi ne yapıyorsunuz; 1982 Anayasası çerçevesi 
içinde bu zorlamayı niye getiriyorsunuz? Bırakınız, 
bağlı kuruluşlar yine Yüce Meclisin onayına iktiran 
etsin. 

Lütfen bu 'konuya yeşil ışık yakmayın, geri dön
dürün^ 

Saygılar sunarım. {[SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
HAZIM KUTAY ıflAnkara) — Sayın Başkan, grup 

adına söz istiyorum. 
(ANAP sıralarından «Yaşa genel başkan» sesleri) 
VURAL ARIKAN (İzmir) — öyledir ya. Sizi 

bile ben savunuyorum; ne yapayım? 
BAŞKAN •— Lütfen efendim, «gereksiz sözler söy

lemeyelim. Müdahale imkânlarını, karşılıklı konuş
ma imkânlarını vermeydim; lütfen. 

Devam edin efendini, 
VURAL ARIKAN «(Devamla) — Teşekkür ede-. 

rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet ba
kanlıklarının sayısının 10'a çıkarılmasını savundum, 
samimî inancımı da söyledim ve benimsediğim si
yasî politika icabı örneklerini de verdim. Mende
res zamanında, devlet bakanlıkları sayısı, 8 tane; 
10 tane Ecevit zamanında ve '8 tane de Demirel za
manında var; ara rejim hükümetleri ise, hep 4 ile 5 
arasında tutmuş. 

önerge verilerek (getirilen bu yeni madde, tehli
keli bir madde; çünkü, Meclisin haklarını ortadan 
kaldırması bakımından tehlikeli bir madde. 

Böyle olunca, müzakere edilmiyor, komisyonda 
tartışılmıyor. Ayrı bir metin halinde gelse, üzerin
de konuşulacak, tartışılacak. Bu haklar bertaraf edi
liyor. Bu, parlamentoya karşı -bir nevi, saygısızlık 
demeyeceğim; ama parlamento (tabir-i amiyanesiyle) 
iplememıekten ibarettir. Ben, hükümeti önce bu ko
nuda ciddiyete davet ediyorum; bu bir, 

İkincisi: 1982 Anayasasıyla 1961 Anayasasının 
bir farkı var; bu fark şu: Bakanlıkların kurulması, 
kaldırılması, görevleri ve teşkilatı, kanunla düzen
lenir. Teşkilat, sadece merkez teşkilatı veya anabirim-
leri değildir; bağlı kuruluşlar da o «teşkilat içerisine 
dahildir. Mesela Çay - Kur, Maliye Bakanlığına bağ
lı, bir bağlı kuruluştur. Şimdi Sayın Başbakan isterse 
ve Cumhurbaşkanı da onaylarsa - şimdi abartmak is
tiyorum olayı - Çay - Kur'u, getirip, Dışişleri Ba
kanlığına bağlayabilir, Olur mu? (SiHP sıralarından 
«Olur, «olur» sesleri) Olmaz... (Binaenaleyh, bu öner
ge, Ibu önerge, açıkça, bakanlıkların kurulması ve 
bakanları tayin «eden, gösteren, 113 üncü maddenin, 
«teşkilatı kanunla düzenlenir» şeklindeki emredici 
hükmüne tamamen aykırıdır ve bu, yetki olarak da 
verilemez. «Bunun yetki olarak -devri, Anayasaya gö
re de mümkün değildir. Anayasa Komisyonu Başkanı 
buradadır, açıklarsa memnun olurum. Bu itibarla, 
müesseseleri yıpratmayalım ve yozlaştırmayalım ya
hut da Tekel İdaresini alınız, Adalet (Bakanlığına 
bağlayınız, 

EROL AĞAOİL .(Kırklareli) — Anayasayı askı
ya alıyorlar.j 

VURAL ARIKAN «(Devamla) — Yani, her ta
rafa çekilebilecek bir olaydır: «binaenaleyh, devlet 
bakanlıklarının sayısının 10'a çıkarılmasıyla alakalı 
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bir husus değildir. Kendi bünyesi içerisinde düşün
sünler, getirsinler; bağlı kuruluşların taksimatı bakı
mından yanlışlıklar varsa, getirsinler, tekliflerini yap
sınlar; burada enine boyuna görüşülsün ve karar ve
rilsin. Daha başka transferler yapmazlarsa, kendile
rinin 234 oyu vardır, onunla da gayet ralhat çıkara
bilirler. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, ıbuyurun. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, gayet kısa olduğu için, izin verirseniz 
'buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Çok mu kısadır? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) -

Çok kısa Sayın Başkan. 
Biz bu maddeyi getirdiğimiz zaman, sizden eleştiri 

değil, aksine takdir beklerdik; zira biraz evvel, «Baş
bakana bağlı kuruluşların sayısı fazladır, bunları niye 
Başbakanlıkta tutuyorsunuz, ilgili bakanlıklara dağıt
mıyorsunuz?» diyenler sizler değil miydiniz, muha
lefet tarafı değil miydi? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usulüne göre ge
tirin. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kendinize göre yo
rum yapıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Bir dakika efendim, müsaade buyurun. 

Biz şimdi diyoruz ki, bu kanunla, bağlı kuruluşla
rı, Cumhurbaşkanının onayı ile bir bakanlıktan diğe
rine kaydırabilelim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başbakanlığa da 
bağlı kuruluşlar var. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Bir saniye efendim, bir saniye... 

Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan iki tane örnek 
vermek istiyorum. Meselâ, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün, bilfarz Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığına bağlanması gerektiği ortaya çıkar
sa, bunun için kanun mu sevk edelim? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Niye şimdiye kadar 
düşünmediniz? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Aynı şekilde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Genel Sekreterliğini, eğer zaruretler öngörü
yor ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlamak için 
ayrı bir kanun mu getirmemiz gerekir? 

Teşekkürler ediyorum Sayın Başkan. 

15 . 10 . 1986 0 : 1 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Ana
yasa Komisyonu üyesi, bu maddenin komisyonda mü
zakere edilmesini istiyor; onun doğal hakkıdır. Lütfen 
komisyon başkanı ve komisyon sıralarında oturan 
arkadaşlar konuyu bir kez daha kendi arasında gö
rüşsün. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yerinize buyurun. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır, bitmedi, 

dinle... 
BAŞKAN — Sayın Hazım Kutay, grup adına, 

buyurun. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Söz istiyorum. 
ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY (An

kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte olan, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanu
nun 4 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısına ilave. 2 nci madde eklen
mesi hakkındaki önergeyi tartışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen artık biraz menfiden 
değil de, müspetten hareket etmek lüzumuna inana
lım. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Çiftlik yönetimi, 
değil mi? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, üç devlet bakanlığı ihdasını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kabul etti. Mantıken, üç devlet bakan
lığına, bazı kuruluşlar tabiî ki, bağlanacaktır. 

Bu ikinci ek maddeyi kabul etmemiş olsaydık, ih
das edilecek bu üç devlet bakanlığına bağlanacak ku
ruluşları ne şekilde halledeceğimiz konusunda, muha
lefet kanadından eğer bir teklif gelecek idiyse lütfen 
onu getirsinler, konuşalım. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tasarıyı getiren siz
siniz. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tadili de siz yapı
yorsunuz. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, maksat iş yapmak ise... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tasarıyı siz getiri
yorsunuz; bu ana kadar uyudunuz, şimdi mi uyandı
nız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Gaye, bekçiyi 

dövmek değil de, üzüm yemek ise, bu tasarının 1 in
ci maddesi kabul edilmiştir; o halde, tasarının işleye
bilmesi için 2 nci maddesinin de kabul edilmesi la
zımdır. 

674 — 



T. B. M. M. B : 14 15 . 10 . 1986 O : 1 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Daha evvel neredey
diniz? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Tasa
rıya koysaydınız efendim; tasarı burada, daha evvel 
düşünseydiniz bütün bunları. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Hükümete sorun 
onu. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Oraya geleceğim 
efendim, oraya geleceğim. 

Şimdi, «Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır» iddiaları
na gelince; müsaade ederseniz, İçtüzüğün 88 inci mad
desinin birinci paragrafını okumak istiyorum; diyor 
ki : «Kanunlarda veya İçtüzükte aksine hüküm yoksa, 
kanun tasarısı ve teklifinde bir maddenin reddi, ko
misyona iadesi, değiştirilmesi veya metne madde ek
lenmesi hakkında, milletvekilleri, esas komisyon ve
ya hükümet, değişiklik önergeleri verebilir. Bu esas
lar dairesinde milletvekilleri tarafından tasarı veya tek
lif maddelerinin her fıkrası için dörtten fazla önerge 
verilemez.» 

Değerli arkadaşlarım, bu meşhur 88 inci maddeyi 
Hatırlamanız gerekir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Size 
Önerge veremezsiniz diyor muyuz? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Bu 88 inci madde
yi müspetten değil de, menfîden işleterek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini 24 saat fazla çalıştıran siz değil 
misiniz? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Doğru 
konuş. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Önerge veremez
siniz demiyoruz. ' , 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Binaenaleyh, biz 
menfiyi değil, müspeti öneriyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Sadıklar, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, 
bu önergeyle ilgili görüşlerimi arz ediyorum. 

Çok değerli arkadaşlarımdan soruyorum: Değiş
tirilmek istenen maddenin ne olduğunu biliyor musu
nuz? (SHP sıralarından «Tövbeler olsun» sesleri) Mü
saade ederseniz, ıttılaınıza arz edeyim. 

«Bakanlık bağlı kuruluşları 
Madde 10. — Bağlı kuruluşlar, bakanlığın hiz

met ve görev alanına giren anahizmetleri yürütmek 
üzere, bakanlığa bağlı olarak Özel kanunla kurulan, 
genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli ve
ya özel bütçeli kuruluşlardır. 

Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile, ihtiyaca göre 
kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde 
düzenlenir. 

Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı, bölge, il ve ilçe 
kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı ola
rak kurulabilir.» 

Ayrıca, bağlı kuruluşlara atfen bazı maddelerde 
hükümler var. Bakınız, 16 ncı madde, bağlı kuruluş
lar için bazı birimler kurulabileceğini ve merkez teş
kilatında özel kadrolar alınabileceğini belirtmektedir. 

Bağlı kuruluşlar için bir örnek verirsek, mesela, 
Maliye Bakanlığı içinde bir büro kurulmuş, memur
lar alınmış, teşkilat kurulmuş; Sayın Başbakanın gön
lü öyle istemiş, oradaki bağlı kuruluşu başka bakan
lığa bağlamış. Oradaki memurlar, daktilolar, oradaki 
teşkilat ne olacak? Hani tasarruf?.. (ANAP sıraların
dan «Oraya bağlanacak» sesleri) Olur mu kardeşim? 
Bu bahsettiğim bakanlığın içindeki teşkilat, oraya bağ
lanmaz o. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Senin dediğin de 
olmaz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — O 
zaman, bakanlık teşkilatını baştan aşağı değiştiriyor
sunuz. Bu kadar büyük yanlışlık yapılmaz arkadaşla
rım, yapmayın. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bu yanlış-
lığı yapmayız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, tekrar uyarıyoruz: Bir Başbaka
na, bakanlar üstü, kanunlar üstü bu kadar büyük yet
ki verilmez. Bu demoklesin kılıcı bir gün sizin başınız
da patlar, bu tehlikelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir gece yarısı buna benzer 
bir kanunla Tekel'i devletten uzaklaştırdınız. Bunun 
sıkıntısını bu devlet, bu ülke ve özellikle siz çekeceksi
niz ve çekiyorsunuz. Bu da, onun gibi, yarın en fazla 
sizin başınızı ağrıtacak bir hüküm olacaktır. Lütfen 
bu yanlışlığı yapmayın. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına milletvekili arkadaşla
rımız konuşmuş, şahısları adına da iki milletvekili ar
kadaşımız konuşmuş bulunduğundan madde üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır. 
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YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Tamamlanmamış
tır Başkan. 

Komisyon üyesi müzakere istiyor, komisyonda gö
rüşülmesini istiyor; ondan sonra biter Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 46 ncı maddesini... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Buradaki 75 inci 

madde hakkında... 
BAŞKAN — içtüzüğün 46 ncı maddesini... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Oy hakkı vardır, 

komisyonda görüşülmesini istiyor. 
BAŞKAN — içtüzüğün 46 ncı maddesini... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu konuyu lütfen 

Başkan... 
BAŞKAN — Dinle! Bağırma, bağırma... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır efendim, 

müzakere hakkını... 
BAŞKAN — Bağırma, içtüzüğün 46 ncı maddesi

ni okuyunuz. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Siz de 75 inci mad

deyi okuyunuz.. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

müsaade ediniz... 
BAŞKAN — Sayın Aydemir, 2 milletvekili arka

daşımız konuştu. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın bakanın konuşmasına cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Ondan sonra da milletvekili arkadaş

larımız konuştu efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Hayır, o bakım

dan değil efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka

nım, pek muhterem üyeler; Sayın Devlet Bakanımız 
Kâzım Oksay, konuşmasında, bizim buradaki konuş
mamıza uygun olarak bir tadil teklifi getirdiklerinden 
bahisle «Daha ne istiyorsunuz?» dedi. 

Şimdi, işi karıştırdılar; bakın ne kadar karıştırdı
lar : Bir, hizmet bakanlıkları var; bir de, Başbakanlı
ğa bağlı 34 kuruluşun taksim edilldiği devlet bakanlık
ları var. Şimdi, 34 tane kuruluş, Anayasanın 112 nci 
maddesine aykırı olarak Başbakanlığa bağlanmış; esas 
bu kuruluşların, - müsteşarlıkların, umum müdürlük
lerin - Başbakanlık teşkilatına değil, oradan alınıp, 
doğrudan doğruya ilgili, aslî bakanlıklara bağlanmış 
olması lazımdır; mühim olan bu. Yoksa, kalkıp da, 
hizmet bakanlıklarında ana hizmet birimi olarak be
lirtilmiş genel müdürlüklerin alınıp da, bir kanun ko
nusu olması gereken o genel müdürlüklerin alınıp da, 
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tekrar devlet bakanlığına bağlanması asla olmaz; yine 
Başbakanlığa bağlayacak, kanun konusu olan bir ko
nuyu, tasarrufla, Başbakanın onayıyla yapacak!. 

Esasen, halihazırda Başbakan, birçok bakanlıkla-' 
rın esas bünyesinde ve yetkisinde olan hizmetleri, ana 
birimleri almış - Dışişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ve- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında ol
duğu gibi - bunları bir onayla ilgili bakanlıkların bün
yesinden, kanuna aykırı olarak koparmış, devlet ba
kanlıklarına vermiştir. Bu, Anayasaya göre hâlâ suç
tur, Anayasanın 112 nci maddesini ihlaldir; bunda hiç 
tereddüt yok. Bu kâfi gelmiyor gibi, şimdi de bir kor
san tadil teklifiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Sayın 
Başbakanındır tabir, «Korsan kanun» diye vasıflandır
maktadır; Tütün Tekeli Kanununda da aynen söy
lemiştir burada. 

Anayasa Komisyonu bunu incelememiştir; ince
leyin, hiç olmazsa, toplanın, yarım saat bir oturun, 
görüşün: Nedir gelen? O kadar vahim bir tadil tek
lifi geliyor ki... Meclis dışlanıyor arkadaşlar, Meclis 
dışlanıyor bu teklifle. 

1983 yılının Aralık ayında, «Bakanlıkların Kuruluş 
ve Vazife Kanunu Esasları» diye bir ana kanun çı
karıldı. Bu kanuna uygun olarak, her bakanlık için 
ayrı ayrı bir sene burada çalıştık; Meclis günlerce 
toplandı, her bakanlık teşkilatı üzerinde komisyon
larda görüşme yapıldı, gruplar konuştu, tadil teklif
leri verildi; geliştirildi, her bakanlığın kendi bünye
sine uygun kuruluş ve vazife kanunları çıkarıldı. Bun
lar, Bakanlıkların Kuruluş ve Vazife Kanununa uy
gun olarak çıkarıldı ve o kanunların her birinde, her 
bakanlığa çok önemli ilgili kuruluşlar bağlandı. Ba
kanlıkla ilgili kuruluşlar, bağlı kuruluşlar var, bir de 
taşra ve dış teşkilat kuruluşları var. Bunlar, tamamen 
ayrı ayrı kanun mevzuu. 

Şimdi, İçişleri Bakanlığını ele alalım. İçişleri Ba
kanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü, bir bağlı ku
ruluş olarak İçişleri Bakanlığına bağlandı; o, merkez 
kuruluşu değil, ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı bir ku
ruluş. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüzelkişiliği haiz, ayrı 
bir kuruluş olarak Tarım Bakanlığına bağlandı. Me
teoroloji işleri Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığına 
bağlanması gerekirken, kanunsuz olarak Başbakanlı
ğa bağlandı, bir kanunla. 

Şimdi, biz kalkmışız, bu tadil teklifiyle, içişleri 
Bakanlığından Emniyet Genel Müdürlüğünü, Başba
kan bir onay ile alıp, devlet bakanına bağlayacak, Baş-
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bakanlığın bünyesine gelecek... O zaman, bakanlıkla
rın hepsini kaldıralım. Biz, Emniyet Genel Müdür
lüğünü, İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluş olarak bağ
ladık ve burada günlerce, gecelerce münakaşasını yap
tık. Kanun gücünde kararname çıkarma yetkisini da
hi tehlikeli bulurken bu Meclis, Anayasaya göre üze
rine titrerken; üç sene kanun gücünde kararname üze
rinde bu kadar konuşmuşken, hâlâ kendi bildiklerine 
gidiyorlar. 

Sayın Başbakana o zaman cevap verememiştim. 
şimdi veriyorumı: 

Sayın Sadıklar'ın da bahsettiği gibi, 'bir sahur 
vakti, hiç ilgisi olmadığı halde, Tütün Kanunu ta
dil tasarısı çıktı ıgeldi. Biz, burada Bankalar Ka
nununu Ikonuşuyordufc; Barakalar Kanunuyla uzak
tan yakından hiçbir ilgisi olmayan Tütün Kanunu 
Tasarısı yüksek huzurunuza geldi. Bu tasarı, daha 
okunmadan, dinlenmeden, komisyona gitmeden, ta
dil teklifi vermeden, ine »olduğunu anlayamadan, sü
ratle kanunlaştı, 'buna göre tütün tekeli iptal edildi 
ye uygulamayla, bu Kanunun köylünün ne kadar 
aleyhine olduğu sonradan anlaşıldı. Sayın 'Başbakan, 
ertesi güm 'basına 'beyanat verdi: «Korsan Kanunu» 
dedi, «Anamulhalefet partisine gol attık» dedi. 

Arkadaşlar, maç mı yapıyoruz? Maç yapmıyo
ruz; Yüce Meclis 'burada millî iradeyi tecelli ettiri
yor, 

Siz, bir İkamın teklifini, İçtüzük hükümlerine uy
gun olarak doğru dürüst getirin; komisyonlarda in
celeyelim, tetkik edelim, bilgi sahibi olalım. Neden 
alelacele çıkarıyorsunuz; yangın mı var arkadaş
lar? 

Bir faalta evvel gelen, devlet 'bakanlıkları sayısı
nı 7'den 101a çıkaran tasarıya ekleselerdi de, incele-
seydik, komisyonlardan geçseydi; Anayasa aykırılığı
nı 'beyan etseydik, günlerce konuşma konusu yapsay
dık, millî irade rahatlıkla tecelli etmez miydi? Bu 
kanun 'tasarısı, Meclisi dışlayan 'bir tasarıdır; in
celemeye imkân yok. Sayın Tutum, Sayın Sadıklar 
ve Sayın Arıkan burada konuştular, konunun veha-
nıetini dile getirdiler, 

'BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayınız efen
dim, lütfen... 

HÜSEYİN AYDEMİR ıflDevamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Anayasa hükmü, «İdare, kuruluş ve görevleriyle 
bir 'bütündür» demektedir. Bakanlıkların Kuruluş ve 
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Görev Esaslarını 'Belirleyen 'Kanunda da, «»Bakanlık 
kuruluşları ıkurulurken, Anayasanın bu hükmü mut
laka gözetilir» denmektedir. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Aydemir, lütfen Sa
yın Aydemir... (Lütfen efendim, Ibeni mikrofonu ka
patmak mecburiyetinde bırakmayın efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR '(Devamla) — Şimdi, bu 
'hükmü bir tarafa bırakıp da, İçişleri Bakanlığının 
ana, aslî bünyesini, vazife ünitesini Meclisin irade
sine aykırı olarak kalkar, Başbakanlığa bağlarsak, 
ne olur arkadaşlar; demokrasi kalır mı? 

Yüce Meclise hürmetler ediyorum. Sağolun. (SHP 
sıralarıından alkışlar) 

İBAŞKAN — Geçici madde 'teklifiyle ilgili öner
geyi, 2 nci madde olaraık oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... 

YILMAZ DEMİİR ıÇBiİeoik) — Sayın Başkan, 
ayıp ayıp, usul hakkında 'söz istiyorum efendim. 

H. ıBARIŞ CAN (ISkıop) — Usul hakkında söz 
istiyorum.. 

PAŞA SARIOĞLU iflAğrı) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 2 nci madde 
olarak kabul edilmiştir^ (!SHP sıralarından gürültü
ler) 

YILMAZ .DEMİR ^Bilecik) — 'Başkan, -Usul hak
kında sbz istiyorum, usule aykırı davranıyorsun. 'Baş
kan, bundan sonra bu Meclisi inşallah yönetmezsin.. . N 

BAŞKAN — Bir başka teklif vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
YILMAZ DEMİİR' '(Bilecik) — Başkan, utanmı

yor musun? Seni uyarıyorum; taraf tutuyorsun, gö
türü mü aldın, utanmıyor musun? Bu rezalettir. 
(]ANAP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sizi, Başkana karşı «Utanmıyor 
musunuz?» demeniz sebebiyle, müdalfaya davet edi
yorum. 

Buyurun., 

YILMAZ DEMİR ıflBilecifc) — Sayın Balkan, siz, 
Meclisin Başkanı değil. Başbakanın kâtibisiniz. Bun
dan utanç duymanız lazım. (ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) Bu Yüce Meclisin 
.komisyonlarını çaktırmıyorsunuz; utanç duyun, sizin 
gibi bir başkan, bir daha burada bizi yönetmesin. 

Saygılarımla. 
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VII. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir e, otu
rumu yöneten Başkanvekiline hakaret ettiğinden do
layı üç birleşim için Meclisten geçici çıkarma cezası 
verilmesi 
' BAŞKAN — Efendim, Baişkanllık görevini yerine 

gdüiren Başkanvekiline hakaretten ve sövmekten do
layı, kendilerinin 3 birleşime katılmatmaları için, oy
narınıza müracaat ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabull edilmiştir. 

Buyurun. (Gürültüler) 
idare aminleri görvelerini yerine getirsinler. 

(ANAP şuralılarından «Çık dışarı» sesleri) 
CAHİT TÜTTÜM (IBlaitak) — Saıym Balkan, 

meşru fardkıdt etaiylorısunuz, tutumumuz hakkında 
ısiöz is'tulyoruım efendim. 

ıBAŞKAN — Vereceğimi ©femdıim. 
Sayım Dâmiiır, Ttüırlkiiiyie ©ülyiülk Miüı'ieit Meclilsinin 

tasvibine iktiran eden kararı yerine getiriniz; lütfen 
çıkınız; ana vermek mecburiyetinde kalırım. (ANAP 
sıralarından «dışarı» sesleri) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) -~ İdare amiri çı
karsın., 

BAŞKAN — Ara vermek mecburiyetinde kalı
rım. 

Türkiye Büyük Milet Meclisimde, sizin yaptığınız 
hareketi kimse yapmadı, verilen karara herkes bo
yun eğdi. Lütfen... 

YILMAZ DEMİR (Biecik) — İdare amiri çı
karsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
(Gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tutumunuz hak
kında söz fatiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; bir önerge da
ha var, o vesileytlle vereceğim; Sayın Tutum, söz ve
receğim efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O, süzün balkikımız-
da söz istiyor, ben de usul hakkında 'söz istiyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(11795) (S. Sayısı : 470) (Devam) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milât Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan « Bakanlıkların Kuruılluş ve 

Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 
3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (b) Ben
dinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı»na aşa
ğıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

•Panflev AlşçUöğüul 
Zonguldak 

Oıltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

A. Cenlgiz Dağyar 
Antalya 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

MuMis Arıkan 
Samsun 

IMADDE 3. — Balk'anilmfclıaıflm Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkındaki 27.9.1984 tarihıK ve 3046 sayılı 
Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Her Ibalkıaınlllılğım mterlkez, taşra ve yurt dışı teş
kilatı kendi kurıiuiş kanunlarında gösterilir.» 

Gerekçe : Kanunda yapılan değişikliklere uyum 
ısiağHlamlalk Üzere slöz klomulsu fıkranın yeniden düzen
lenmesi ve «iBağUt Kurulliuışlliarffla» ilgili hükmün me
tinden çıkarılfanıası uygun görultonüştür 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz? 
ANAYtASA KÖMİÎSYİÖNU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kattflıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun yeter sayısı Var mı

dır efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
Şimdi, yeni madde gibi görüşme açıyoruz. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

(Bir maddelik (kamunla, kdrr&lylomdaın geçirmeden Mec
liste iki madde ekliyorsunuz; ayıptır bu yaptığınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; şimdi bu Mecliste, Meclisin 17 nci 
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dönemi açıldığı giünden beri, olaylı oturumların şaş
maz ve değişmez Başkanı Sayın Araş, her seferinde 
hukuku katlederek ve yüce Meçisin iradesini ifsat 
ederek, fesat, karıştırarak bu Meclisi yöneltmeye ça
lışmaktadır. (SHP sıralarından «ıBmavo» sesleri, alkış-
Har) Aslında, ihulkuku bilmesi gerekir; ama kasiten 
yaptığı kanaatindeyiz. Büyük ölçüde güven duygu
muzu yitirdik.. 

Nedir yaptığı?.. Korsanlığa alet olmak, hukuk 
korsanlığına alet olmalk., Ne yapıyor?.. Yeni bir mad
de geliyor, yeni maddeyle, 'befliki 50 - 60 tane teşkilat 
kanunundaki hükümleri, bir anda sıfıra irca eden 
bir teklifi getiriyor. «Çoğunluğunuz var mı, -katılı
yor muısıunuiz?» diityor. , 

Bumdan dialha ibüyülk siorumisuz bir hardket ve dav
ranış olamaz, böyle hukuk yürütülemez. Neden?.. 
«8l8*i Okuyun, 46'yı okuyun» diyor; ama 75'i oku
muyor. Keşke, anlayacağını bill'sek, susarız, sessiz 
(bir şeküfldb 'kiaflııırıız dajb eökli iinltfübalh edlar ve siz d'e uya
nırısınız; ama Söyleşime iiçilmiitz yanık 'ki, bu kadar 
sevgiyle bağlı dlduğumuz demokratik parfiırnenter 
sîstem, ancak birtakım geleneklerle aıyakita »tutulabi
leceğine inandığımız bir sistem, gelenekler ailıtüts edi-
ilerdk, gereksiz yere gerilim yaratıllarak, Meclis sü
rekli bir şekilde çıkmaza sürükleniyor. 

«Şu, ayrı bir kanun teklifi niteliğindedir. Sizin 
bu verdiğiniz öneri, görüşmekte olduğumuz tasarı
nın tabiatında bir değişlük yapmaktadır. Çünkü, ek
lenecek olan madde, ancak konuyla uyumlu olması 
halinde mümkündür. Siz, kanunun kendi bünyesi içe
llisinde değişiklik yapıyorsunuz. Bu, ayrı bir kanun 
teklifidir ve ben bunu Başkan olaralk komisyona re
sen havale ediyorum, bunu usulüne uygun olarak 
müzakere eder ve getirirsiniz» diye neden diyemi
yor? Çünkü, illa bir şeyi kaçıracak veya kaçırmak 
isteyenlere (kolaylık gösterecek. Meclis Başkanının 
vazifesi bu .değildir; Meclis Başkanının vazifesi ile 
'ilgili,' 'belM iınliibalh îıâısıflı olur, diye, bir Fransız amırne 
ihulkuku profesörünün kitabımdan sizlere bir pasaj 
okuyorum : «Meclise başkanlık etme şerefine erişen 
ve güpegündüz firak giyen milIMvekili, ihtiraslarını, 
peşin hükümlerini, dostluklarını ve kirillerini vestiyer
de bırakmalıdır. Kürsüye çıktığı zaman, karşısında 
göreceği milletvekili. ve grupları birbirine eşit olarak 
görmelidir. Kürsüdeki milletvekili, kim olursa ol
sun, hangi partiye bağlı bulunursa bulunsun, Başka
nın görevi, bütün öteki miMetvekiierini susturmak ve 
dinlemelerini sağlamak olmalıdır» 

Sayın üyeler, Saryın Balkanımız, her seferinde bu 
Meclislte gerginlik, yaratmayı ve Meclisin havasını 
bozmayı kendisine vesile saymakta ve âdeta buna 
mahkûm kabul etmektedir. Böyle yönetim ve böyle 
'idare tarzı mümkün değildir. Bırakınız, biraz da ob
jektif hardket etsin ve ANAP iktidarı çoğunluğunun 
etkisi altında 'kalmadan yapsın. Siztere en basitinden 
bir örnek vereceğim; burada SHP'den Başlkanvekili 
olan Sayın Gürbüz bu kürsüdeyken, oylama sırasın
da, hatırladığım ikadarıyla Sayın Sungurlu, «Sayın 
Başbakana, hükümete ve milletvekillerine sataşma var
dır, ben konuşmak istiyorum» dedi ve o sırada, belli 
ki, taktik yapıyordu; çünkü burada ANAP'lı arka-
daişlarımız, katar 'kaltar içeriye girdiler ve 10-15 da-
Ikilka dlirenidi; arlkadlaşıımız, sırf otbjdktiilv.iteyıi sağlamak' 
için, o anda oylama yapmıası gerekirken, sataşma id
diası üzerine sözü aynı celsede daha sonra verebile
cekken; ANAP'Marın gelmesine dahi göz yumarak, 
objektif bir karar verdi ve kendisini kürsüye davet 
etti, konuşjturdu. 

İŞümldi, lanHaimuyorıum, 'biz nedeni yalnız Aras'ı he
defleyelim; neden Araş bizim hedefimiz olsun? Ama, 
kendisini sürekli bir şekilde kamuoyu önünde, sade
ce ve sadece hukuku ifsait etmdk isteyenlere kolay
dık sağlamalk için, kendisini araç olarak burada bir
takım olumsuz tavırlar içinde görürsek, elbette ki, 
ıgüVeriimıiai: yitirtiniz. Bu nedeniedir ki, ıkenldisini Ibu 
mevkie diayik görmüyoruz. 

Saygıyla arz ederiîm. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

IBAŞKIAN — Teşjelkikür ederlilm. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Demokrasi anlayışı 

yanlış. 
BAŞKAN — Sayın Tutum'un, beni bu mevkie 

layık görüp görmemesini, talkip ettiğim içtüzüğü, har
fi harfine tatbik eitmem sebebiyle, cevap verilmeye 
dahi değer görmüyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (tsıtanbul) — O sizin 
kanaatiniz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ceza ver, ceza. 
BAŞKAN — Tatbik ettiğim konuyu detaylıca 

açıklamak istiyorum. 
84 ündü madde, ek madde ilavesini getirmiştir. 
CAHİT TUTUM (Balikesir) — 88 inci madde... 
BAŞKAN — Evet, 88 inci madde. 
Bu madde nasıl... 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bu, sizin za

manınızda Oluyor. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayım 
Tultum'u ben dinledim Sükûnetle dinleyelim, belki 
(halk vanecıelksiinliz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yanlış yapıyorsu
nuz Sayın Başkan, 84 üncü madde değil. 

BAŞKAN — Efendim, yanlış yapıp yapmadığı
mı dinle, ondan sonra cevap ver. 

88 indi madde, bir ek madde Hav esini getirecek 
önergelieri verme halkkını milletvekilline vermiş. Bu 
nasâ taltbik edilecek?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tarafsız bir Baş
kanla. 

BAŞKAN — Tatbikatımızda, özellikle üç senelik 
tatbikatımızda, bu, yirmiyi aşkın emsalle gerçekleşti. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Geç
miş dönemlerde nasildı? 

BAŞKAN — Haltta ben, muhalefettin önergeleri
ni de oyladım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sizin zamanınız
da mı? 

ıBAŞKAN — Müsaade buyurun. 
EROL AĞAGlL (Kırklareli) — Sen oyilamaıdın. 
BAŞKAN — Evet, komisyon katıldığı takdirde, 

ek madde ilavelerini, madde halinde getirdim, mü
zakeresini açtım ve oyladım. Bunları, teker teker 
mdtinlerden çıkartır, Sayın Tutum'a gösteririm. Bu 
ek madde tatbikatı, sadece benim Başkanlığımda ce
reyan eden bir hadise de değildir. Kaîdıki, biz, Mec
lisin bir teamülünü işletmekteyiz. Komisyonda miü-
zalkere edliltaamıiış bir 'mlaldd'erikı, özelikle ikanun ta
dil mahiyetindeki tasarılarda, kanun tekniğine uy
gun olarak, maddeler arasındaki ahengin bozulma
ması ve gelen (tasarıyla irtibatının uygunluğu olup 
olmaması bakımından komisyona soruyor ve komis
yonun ekseriyetinin kabulü halinde müzakere açı
yoruz. 88 inci madde, komisyondaki îç'tüzük tadili 
teklifinde detayıyla yer allıyor, komisyonun raporu 
Meaîisimize geldikten sonra maalesef geri alınması 
ve bugüne kadar da huzurlarınıza getirilememesi se
bebiyle bu gerçekleşemiyor. Biz, Meclisin bir teamü
lünü işletiyor, 88 indi maddeye göre, bu tatbikat is
tikametinde miaddeleştiriyoruz. Meclisin teamülü bu
dur, tatbikatımız budur. Bu itibarla, İçtüzüğe aykırı 
hiçbir hareketimiz yoktur. Bu, tarafsız harekeit etme
diğim iddiası, MerfMimJiEdb bümkaç sayın nıffieıtlvelki-
(line münhasır bir görüştür. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hayır 
efendim, bütütn grubumuzun kanaati; tarafsız değil
siniz. 

I BAŞKAN — Üç yıldan beri, iftiharla ifade ede
rim ki, basında bir itek daJhi tenkide maruz kalma-
dıım; tanaıfenz ihaırelket letltliğta konusunda yüzterce 
makaleye mazhar oldum. Bu itibarla, bu sözleri söy
lenmemiş, zait sözler olaralk addediyorum. 

H. BARIŞ CAN Itf&iınop) — Usul ıhalklkuida 
I söz istyiorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Usul hakkında söz 
İstiyorum 

IBAŞKAN — Usul h'alklkunidia Sayım Tultulm'a sıöz 
j verdim efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hayır, ben tultu-
I munuz haikkında söz işitiyorum. 
I BAŞKAN — Efendim, tultumum hakkında da söz 

verildi. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — 64 üncü maddeye 

I göre, yem bir madde hakkında söz hakkım var. 
BAŞKAN — Ne imiş o, okuyun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — «Başkanı gündeme 

veya Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya 
davet.,» 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Tutum, benim 
usulsüz hareket ettiğimi iddia lile, usule davelt konu
sunda söz istemiş ve kendisine de söz verilmişti, Bu 
konuda da bir tek. milletvekiline söz verilir; aksi (tak
dirde, yirmi arkadaşımız arka arkaya söz isterse... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İlgisi yok efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hayır, yanlış yo-

j rum yaptınız. 
I IBAŞjKAN — Efendim, ben usul hakkında mü-
I zakere açmadım. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, sizin 
yanlış yorum yaktığınızı burada ispat edeceğim. 

I (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Usul hakkında müzakere açmadım 

I efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, yan-

I lış yorum yapıyorsunuz; usuil hakkında ne zaman söz 
I vereceksiniz? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (AntaUya) — Sa-
j yın Başkan, neden bir usul müzakeresi açmıyorsu

nuz? 
BAŞKAN — DYP Grubu adına, buyurun Sayın 

Sarp, 
' PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, ben 

I usu/l tıakıkmdla ıdöz İsıtıyorum. 
I BAŞKAN — Efendim, bu konu Meclisin tea

mülü haline gelmiştir; aşağı yukarı, daha evvelki mec-
| Merde 50'ye yakın ve üç senelik tatbikatımızda da 
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20'ye yakın emsali olmuştur. Benden başka diğer 
arkadaşlarım da, bu maddeyi aynen iflatbik etmliışler-
dir. Başkıa saralarda, başka zamanlarda bu maddeyi 
ben de bu şekilde tatbik ettim, hiçbir surette itira
zınız vaki olmadı. (SHP sıralarından gürültüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, bu
rada vahim bir hata dilediniz. Siz, bir maddeyi oku
dunuz; ama diğerini okumadınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — .Sa
yın Başkam, amamulfoalîeM pariüisıi grulbu size güivemısiz-
lik beyan ediyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bu, bir usulî müzaikere açmaya. değmez mi, kendinizi 
korumaya değmez mi, bizir ikna etmeye değmez mi? 
Usullî müzakere istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ben müzakere açtım ve 
Sayın Tutum'a da söz verdim efendim. 

Buyurun Sayın Sarp. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hayır müzakere 

açmadınız. Niye 75'i okumuyorsunuz? 75'i bir oku
yun bakalım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarp, siz devam edin 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tüzük bu kadar 
ihlal edilmez. Burası antik sizin şeyinize döndü; bu 
ayıptır. 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.... 

'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Burada madde açık 
arkadaşlar... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Buyurun Sayın Sarp. 
DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar

bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleriiı; söz
lerime başlamadan, yüce Meclise grubum ve şahsım 
adına saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Bundan ikibuçuk yâ evvel, iktidar, kamu idare
sinde devrim yaptığını iddia ederek, birtakım kanun
lar getirdi ve ikibuçuk yıldır bu kanuniarfia övünü
yor değerli milletvekilleri. 

Kıalmu iıdaresM' yeniden düzemfamiekfe ve devrim 
yaptığını * iddia etmekle, bu iktidar, esasında kamu 
idamesini tüaftırtilp etjrriilşjtir; bumu o zalman da ıstöyfemiş-
itÛk. Em Ibaisiilt 'hür m'isal : Enerji ve Tabiî Kaiymıalkiaır 
Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı, ya'tojz TEK 
İdaresi île, Devlet Su İşleri İdaresinin bulunduğunu 
ve Türkiye'deki bütün tabiî kaynakların; çinkonun, 

taşikömlüırünün, petrolün, Petrokimyanm, Petlas'ın ve
baline kurullaişflların Başbakanlığa bağlı olduğumu İfade 
etmiş ve bunların yanhş olduğunu söylemiştik. 

Sayın Kâzım Oksay Beyefendi, 'biraz evvel, «Biz 
KİT'leri objektif olarak değerlendirmek içiin Başba
kanlığa bağladık» dediler. 

tiki türlü kömür vardır : Linyit ve taşkömürü. 
Linyit istetmeleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına, taşkömürü istetmeleri Başbakanlığa bağlıdır. 
Bu, nasıl objektif 'değerlendirmedir; takdMerimize arz 
ediyorum. Bu bir. 

İkincisi : Yine biraz evvel sayın devlet balkanı, 
«•Burada bizi hep teniklit ettiniz, bu düzıenlemelerim 
yanlış olduğunu ifade ettinıiz., Bu tasarı »ile bu yan
lışlıkları düzeltiyoruz; 'bize bu imkânı verin» dedi
ler. Bu komu da tartışıldı biraz evvel; usul bakılman
dan bunlar hatalı şeyler. 

Ben esasa dönmek 'istiyorum; usul konusu yete
rince tartışıldı; bâlâ bitmedi, biteceği de yoik. Bu ko
nuda ıbiz de grup olarak, Sayım Başkanın ve sayın 
hükümetim tutumunu kınıyoruz; bu kaçıncı defadır 
oluyor. Bu konunun, esasında, Anayasa Komisyonun
da, salim kafa ile bütün pantıiterim de iştirak ettiği 
bir toplantıda görüşülüp karara bağlanması licap eder. 
Hiç olmazsa şurada, bir saat ara verilerek, tüm ko
misyon üyelerimin iştirak edeceği bir toplantıda gö
rüşülebilirdi; ama nedense yapıilmıyoT, 

Esas 'benim temas etmek listediğüm husus şu : 
Beyefendiler, devlet tahrip edlmiiştir. Maliye Bakam-
•liığı kaldırılmıştır, tahrip ediLmiştir; şu anda Türki
ye'de Maliye Bakanlığı yoktur. Kamu idaresinde dev
rim değil, tahribat 'vardır; deprem geçiriyor 'beyefen
diler. «Tarım Bakanlığı» diye bir bakanlık yok şim
di, çalışmıyor. Yol, su, elektrik hizmetlerini yapan 
ıgenel müdürlükte, yatırımların gerçekleşme oranı 
yüzde 2JOTer mertebesinde. Bir bakanlık, hem tarım 
hizmetterini, hem orman hizmetlerini, hem de köy 
hıizmetlerinü nasıl yapabilir? Bunlar yanlış olmuştur, 
yanlış yapılmıştır. Simidi görüyoruz ki, hükümet, bu 
yaptığı yanlışı düzeltmeye çalışıyor. IBu, yine de bir 
hayra alamet işaret; fakat bu şekilde, geçtiğimiz iki 
yılda eğer iyi düzenlemeler yapmış olsaydı, 'bundan 
sonra yapacağı şeyim de iyi olabileceğimi düşünebi-
'lirdik; ama biz hükümete güvenmiyoruz. Burada res
men, kamun kuvvetinde kararname yetkisi alıyor; bü
tün kamu İdaresini yeniden düzenllemeyi düşünüyor. 
Bir kar helvası yaptı, kendM beğenmiyor... 
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Kısaca söyleyeceğim şudur : Devlet, kamu üda-
resi, 'bir deprem geçirmektedir. Bu, yemi bir deprem
dir; yanıi daha yüksek frekanslı bir depreme sebep 
olacaktır, fevkalade tahrip edici bir unsurdur. 

Değerli (milletvekilleri, sizlin vicdanınıza ıhtiıtap 
©diyorum; lütfen 'bu yetkiyi, 'bu hükümete vermeyi-
miz. Zaten önümüzdeki seçim sonunda bunlar düze
lecektir, millet 'bunu düzeltecdktıir. (ANAP sıraların
dan gülüşmeler) 

Teşekkür ederim Sayın Başkam, teşekkür ederim 
sayın mlletvefcillerli. (DYİP iSLraüarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arikan, buyurun. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Grup adına söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Arılkan, grup adına konuş

ma, şahsı adına konuşmadan önce olur; bu itibarla 
Sayın Barış Çan'a söz veriyorum efendim. 

Buyurun Sayın Can. 
SOP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) — 

'Sayın Başkan, sayın miletvekilleri; bu kürsüde söz 
alabilmek liçin İçtüzüğün ve yasaların verdiği 'boşluk
lardan yararlanaralk, Mecliste hulkuik düzeminıi ancak 
bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hangi hukuk dü
zenlinden bahsediyorsun; hukuk düzeni yoik ki, 'kar
deşim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başlkan, 
biraz önce usul hakkında söz 'istedik. Çok açık ve 
net olan içtüzüğün 64 üncü maddesiyle ftlgi'lıi görüş-
ledımiizi söyleyeceğim. 

İçtüzüğümüzün 64 üncü maddesinde, «Görüşme
ye yer olup olmaması, IBaşikann gündeme veya Millet 
Meclisinin çalışma usulerine uymaya davet, bir ko
nuyu öne alma veya geriye bıraikma gibi usule ait 
konular, diğer işlerden önce konuşulur., 

Bu yolda bir üstemde bulunulursa, onar dakika
dan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok 
(ikişer (kişiye söz verilir» biçiminde amir bir hüküm 
vardır. Bu hükme rağmıen, bir maddenin görüşülme
sine başlamadan önce, usule ilişkin görüşlerimizi 
açıklamak üzere söz (istediğimiz halde, söz verme-
dindz. 

Sayın Başlkan, ben de görüşlerimi açıklamadan 
evvel, zatı 'âlinize olan güvensizliğimi belirtmeden 
geçemeyeceğim. Zatı âliniz, bütün yönetimlerinizde, 
iktidar yanlışı bir tutum içinde, âdeta, iktidarın ge
tirmiş olduğu tasarıların güdümüme giren bir Başlkan 
görünümündesiniz. Dün zatı âlinize, hükümetin eko
nomik modeli hakkında gündem dışı görüşme tale

bimizi iletmemize rağmen, (sizi hangi arkadaşlarımız 
bu şekilde aliştırmışlarsa - bağışlayınız; çizmeyi o 
kadar aştınız ki - bizlerden, görüşmemizin metnini 
isteyebilecek İka dar konuyu ileri boyutlara getirdi
niz. 

«Bu maddeye ilişkim olaraık soruyorum: Siz, hangi 
hakka sahipsiniz İki, bir milletvekilinin şu ıkürsüde, 
sorumluluğu da kendisine ait olmalk ikoşuluyia, söz is
teme hakkını emgelleyeJbiliyorsunuz? 

Sayın 'Başkan, teklif 'veya tasarıların Meclise ge
lişi ve görüşülmesi 'belli usullere bağlıdır. Körü bir 
gelenek yerleştirmektesiniz.; Tasarı veya teklifler ön
celikle ıkomisyonlara gelir, enine boyuna tartışılır, 
orada reddedilir veya kabul edilir ve yine bu anla
yış içinde Genel Kurula inerler. Sanki tasan sizden 
gelmemiş gibi, hükümetten gelmemiş gibi, birtakım 
alıışkanlııklarla ek maddeler ihdas ederek, konuyu bu
raya getirerek tartışmadan, konunun tartnşılmasından 
Meclisi duşlamalktasınız; burada ona alet olmakta
sınız. 

Burada sezdiğimiz: Olay, tartışmaya açıldığı için, 
söylememiz veya açıklamamız mümkün olmayan 
birtakım gizlileri içinde saklamaktadır. Gece bura
da, bir madde getirerek - lehte veya aleyhte yeni bir 
madde olmasına rağmen - konuşmaya açmayan bir 
(Başkan, ıBaişbakanın ağzına ancak, «Geceyarısı mu
halefete goî attık» biçiminde sakız vermiş olur. Ta-
rajfsızsanız, ne hakkınız var ki, «Gece muhalefete gol 
attuk» demek hakkını bir hükümete 'verebiliyorsunuz; 
Tütün (tekeli yeni bir maddeydi; lehte ive aleyhte 
müzakere açılmamıştır o zaman ve ondan sonra da 
«Gol attık» biçiminde, hükümete birtakım doneler, 
birtakım imkânlar vermektesiniz. 

Burada da, konu tartışmaya açılmadığı için şunu 
sezebiliyoruz diyebileceğiım; lütfederseniz, himmetle
rinizle. 

BAŞKAN — Tartışmaya açılmadı, da, nasıl ko
nuşabiliyorsunuz iSaym Barış Can? 

H. BARIŞ CAN ıtfDevamla) — Bir dakika efen
dim. 

BAŞKAN — Onun için söz veriyoruz zatı âli
nize. 

IH. BARIŞ CAN .(Devamla) — Arz edeyim. Ye
ni bir maddenin 'Mecliste müzakereye açılması ayrı 
bir keyfiyettir, bir maddemin Ikomisyonlardan geçe
rek enine boyuna tartışılması ayrı bir keyfiyettir. 

Gizli bir gerekçe var. Biraz önceki maddede, 
«Bağlı kuruluşlar, Başbakanın teklifi ve Cumhur
başkanının onayı ile diğer bir bakanlığa bağlama-
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'bilir» deniyor, öteden beri ibiz burada KİT'lerle il
gili kararnamenin yasalaşmasını bekliyoruz. Şimdi, 
içimden geliyor ve hissediyorum ki, yarın, umarım 
iki, buna alet olursanız, Sayın Başbakan, KİT'lerle 
'ilgili yapmış olduğu 'birtakım düzenlemelerde, bu ka
nunu vesile kılarak, yine, «Muhalefete gol attık» di-
yebileoöktıir. 

MUSTAFA .ŞAtHllN ı(1Kayser-i) — Gol yememiş 
olun. 

H. 'BARIŞ OAN (IDevamla) — Biz gol attıik, gol 
atmasını biliriz sayın kardeşim; sen kendini o ko
nuda üzme., 

Davranışınızın devam etmemesini diliyorum; ama 
devam edeceğini umuyorum; çünkü şartlanmış bir 
davranış içindesiniz. Sizi, üç yılda, bu kötü huyu
nuzdan - yönetim anlamında - vazgeçirtemedik. Sizi, 
ben de Allah'a emanet ediyorum; bağlı ve monte 
olduğunuz hükümetinizle çalışmalarınıza devam edi
niz. 

Yüce kurulu saygıyla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN ,(tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; huzurunuza sık sık çıktığım 
için 'beni bağışlayın; ıama zorunluluk hasıl oluyor. 

ISayın Başlkan, tüzüğün 88 inci maddesinden söz 
ederek, böyle elk maddelerin getirilebileceğini söyle
diler ve ibu konuda 50'ye yakın da emsal bulundu
ğunu ifâde ettiler. Eğer doğru ise, hatıl emsal ol
maz; hata yapılmış olabilir. 

Şimdi, 188 inci madde <4Bir maddenin reddi, ko
misyona iadesi, değiştirilmesi veya metne madde ek
lenmesi hakkında, milletvekilleri, teklifte bulunabi
lirler» diyor ve Sayın Başkan da bunu ifade buyu-
ruyorlar.| 

Jjşte, bu madde gereğince bu ek maddeler geli
yordu; ama bir kanun tasarısının bir 'konusu ve bir 
de amacı vardır; o değişikliklerin, o konu çerçevesi 
içinde olması lazımdır, o amaca uygun bulunması la
zımdır, 

Ek maddenin gelmesi, eksik kalan kısımların ta-
mamlanabilmesine matuftur. 

Bugün huzurlarınıza sunulan tasarı nedir? Bu
gün huzurlarınıza sunulan değişiklik tasarısı, devlet 
bakanlarının sayısının 7'den 10'a çıkarılmasına dair
dir. Halbuki, bağlı kuruluşların devri, bu değişik
likle alakalı değildir. 'Nitekim, tüzüğün 74 üncü 
maddesini okuduğumuz zaman da, Sayın Başkanın 
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bir" yanıllgıya düştüğünü kabul edebiliriz. 74 üncü 
madde diyor ki: «Kanun tasarıları ve komisyonlara 
havale^ 

Hükümetiçe hazırlanan kanun tasarıları bütün ba
kanlarca imzalanmış olarak ve gerekçesi ile birlikte 
Meclis Başkanlığına sunulur.» 

Demek ki, huzurunuza iki ayrı kanun tasarısı ge
lecek, onlar münakaşa edilecek... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — tşte, bunu anlatmak 
istiyorduk Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Yoksa, ikinci 
kanun tasarısına taalluk edebilecek bir meseleyi bir 
bohçaya yamayamazsınız. 

Şimdiye kadar böyle bir uygulama yapılmış olabi
lir; Sayın Başkandan temenni ediyorum, hiç değilse 
Başkanlık Divanında bu işi tezekkür etsinler ve açık
lığa kavuştursunlar. 

Şimdi geliyorum ek 3 üncü maddeye. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — 75'in sonunu da oku

yun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Ek 2 nci mad

deyle, «Bağlı kuruluşlar Sayın Başbakanın teklifi, Sa
yın Cumhurbaşkanının onayı ile bir bakanlıktan, di
ğer bakanlığa verilebilir» dendi. Bunun üzerine söz al
dım ve misal de vererek, bu yetkiyle, Emekli Sandığı
nı alacaksınız, bilfarz İçişleri Bakanlığına bağlaya
caksınız, dedim. Bu yetki kullanılmaz bir şey mutla
ka; ama misali ekstremde veriyorum. 

Şimdi, 3 üncü maddeye geliyoruz ve burada da, 
«Bakanlıkların merkez, taşra ve dış ülkelerdeki teşki
latları kanunla düzenlenir. Bağlı kuruluşlar çıkarıl
mıştır» denmektedir. Halbuki, sayın devlet bakanı
mızla görüştüğümde, kendisi bana, «Bunu, Başbakan
lığa bağlı kuruluşların devlet bakanları arasında tev
ziatı için getirdik» dediler; hatta ben de özel olarak, 
kendilerinden rica ettim; eğer böyleyse, önergeyi, 
Başbakanlığa bağlı kuruluşların devri şeklinde düzel
tin ve hemen geçsin, dedim. 

Şimdi anlıyoruz ki, amaç, Başbakanlığa bağlı olan 
kuruluşların taksimi değil* genelde, tüm bakanlıklara 
bağlı bulunan kuruluşların nakledilebilmesi meselesi
dir. Kanımca bu olay - başta da arz ettim - Anaya
saya aykırıdır ve Meclisin iradesine ters düşmekte
dir. 

Teşkilat meselesine gelince: İdare hukukuna, be
nim saham olmadığı için girmiyorum; ama teşehhüd 
miktarı da, çıkmış bütün idare hukuku bilimsel kitap
larını okudum; bu olay, idare hukuku içerisinde çok 
önemli bir olaydır. Çünkü, unutmayınız ki, hukuk, 
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adalet için vardır ve hukukun yarısı da şekildir. Bu 
da niçin vardır? Bu da, adalet için vardır. Bunu ben
deniz söylemiyorum, bunu, hukuk tesis etmiş otorite
ler söylüyor; yüzlerce sene önce söylenmiştir. 

Binaenaleyh, hukukla uğraşmanın doğru olmadı
ğını da hatırlatmak isterim; çünkü, yaşantımızda gö
rüldü, hukuk, öyle bir rejimdir ki, bir makine çarkı
nın işlemesi gibidir ve hukuku hafife alanlar, bir gün 
o çarkın içerisine kapıldılar mı, yıllarca kendilerini 
kurtaramazlar; o yüzden, hukukta aydınlık asıldır. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar). 

DEVUET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, yaptığım 
konuşma sırasında örnek olarak Devlet Meteoroloji 
işlerini ve TÜBİTAK'ı verdim. Başbakanlığa bağlı 
kuruluşların birinden diğerine bağlanması; bir devlet 
bakanından diğerine bağlanması konusunda Başbaka
nın onayı yetmektedir. Bu bakımdan, Başbakanlık ku
ruluşlarına ait, Sayın Ankan'ın belirttiği şekilde bir 
beyanda bulunmadım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ankan'ın söyledik
lerine katılmamak mümkün değil; şöyle ki: Biz, ka
nun tekniği bakımından, getirilen madde tekliflerinin 
mevcut kanunun düzenini bozup bozmaması bakı
mından komisyonun ekseriyetine soruyoruz, fikirleri
ni alıyoruz ve ondan sonra müzakereye açıyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yine de eksik söy
lüyorsunuz ama... 

BAŞKAN — Onun maddesini de söyleyeceğim 
Sayın Sarıoğlu. Bir sefer, yine bu şekilde müzakere 
açıldı, zatı âlinize de madde metnini okudum bura
dan. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Niyetinizi gizlemiş
siniz... 

BAŞKAN — Dinlemiyorsunuz ki; dinlememekte 
ısrar ederseniz ben bir şey söyleyemem ki. 

Komisyon, bir önergeyi geri alır, burada müzake
re eder, redakte eder, hemen Meclise takdim eder. 
Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu gün
den beri teamüldür, âdettir. Burada da içtüzük im
kân veriyor... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Vermiyor; bir de 
75'i okuyun. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ege'nin zamanında 
ve üç yıldan beri, başkanvekilliği yapmış arkadaşların 
zamanındaki yapılmış tatbikatları bir tarafa atıp da, 
benim bu tatbikatıma neden karşı çıkıyorsunuz? Sa
yın Özer Gürbüz'ün zamanında cereyan eden bir mü
zakerenin zaptım getirtebilirim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, Sa
yın Arıkan, mahiyetini izah etti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lütfen 
efendim... 

Müzakereler tamamlanmıştır. Önergeyi, 3 üncü 
madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge, 3 üncü madde olarak kabul edil
miştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, kabul 
etmeyenleri saymaya gerek yok mu veya nezaketen 
bakmaya gerek yok mu? Otomatiğe bağlanmış gibisi
niz! 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... Oy olarak 
aksini söyleyebüirseniz ve ispat' edebilirseniz, buna di
yeceğim yok; aksi takdirde, söylediğiniz sözleri aynen 
size iade ederim. 

Ben görüyorum; müsaade ederseniz, bunu görecek 
kadar da kabiliyet sahibiyim. (ANAP sıralarından al
kışlar). öyle gereksiz sözleri zatı âlinizden başka kim
se söylemez. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
neyi, ne zaman söyleyeceğimi çok iyi bilirim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi 4 üncü madde olarak 
• okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde 4 üncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi 5 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, oyumun rengini belli etmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi sırası değil, sırası 

geldiğinde söz veririz. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi 5 inci madde olarak oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tasarının başlığı ile ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ya, öyle olur ta
biî. (SHP. sıralarından gürültüler). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ayıp, ayıp. 
BAŞKAN — Meclisin kabul ettiği maddeler mu

vacehesinde okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Bakanlıkların Kuruluş ve Gö-' 
rev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 tarihli ve 3046 sa
yılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin değiş
tirilmesine dair Kanun tasarısı» nın başlığının kabul 
edilen önergelere uygun olarak aşağıdaki şekilde- de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Muhlis Arıkan 
Samsun 

«Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kında 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Madde başlığının, önerge istikame
tinde değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ege. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Duymazlıktan gel

meyin Sayın Başkan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Orada şarlatanlarınız 

var nasıl olsa, kolluyorlar sizi. 
SÜHA TANIK (izmir) — Ayıp, «şarlatan» den

mez, ayıp. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; çök üzücü, hakikaten gü
zel olmayan görüntüler arz ediyoruz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak. Bunlar güzel şeyler değil ve 

Türk kamuoyunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
o yüce varlığına gölge düşürecek şekillere giriyor. 
Bunun çeşitli sebepleri var. 

Şimdi, bir kanun teklifi veya tasarısı getiriliyor, 
bilhassa tasarı olarak gelen metinlerde öteden beri 
dikkat ettiğim bir husus var; hükümet, maalesef bu 
tasarıları enine boyuna düşünerek hazırlamıyor; bu 
hazırlamayış, bu ihmal, çeşitli yönlerden oluyor. Mad
delerin yetersizliği meydana çıkıyor; kanun diline, 
kanun anlayışına uymayan maddeler meydana getiri
liyor ve bunların çoğu komisyonlardan da hızla ge
çiriliyor ve Genel Kurula (geliyor; Genel Kurula gel
dikten sonra, Genel Kurulda 'bunları düzeltmek için 
gayrete giriliyor. Muhalefet tarafından düzelltaıeler, 
hakikaten metnin daha anlaşılır hale getirilmesi için 
oluyor; ama iktidar kanadından verilen önergeler, ba
zen, kanun tasarısının esprisine uymayacak şekilde 
oluyor veyahut da çıkarılmak istenen kanun tasarısı
na, getirilen metnin ifadesi yüzde 25 ise, burada yüz
de 75 katkıda 'bulunulmaya kalkılıyor. Şimdi, böyle 
olunca, bu bir laubalilik, Meclise bir saygısızlık ola
rak kabul ediliyor muhalefet tarafından ve bu da 
haklı bir anlayış oluyor tabiî. Onun İçin, bundan 
vaz geçmek zorundayız. 

Şimdi, burada bir noktayı gördük ve esefle seyret
tik; bir arkadaşımız cezalandırıldı ve Meclisten çif 
karıldı. 

Burada 'gayet açık ifade ediyorum; eski görenek
lerimizden, tecrübelerimizden gelen, uygulamadan ge
len bazı hususları dile getiriyorum; burada Başkanlık 
da maalesef, sıkıntıya düşüyor. Bunun sebeplerinin 
içinde, mevcut, bugün kullanmakta olduğumuz eski 
içtüzüğün yetersizlikleri vardır ve bir türlü yeni İçtü
zük hâlâ getirilememiştir. Neredeyse dönem bitecek, 
hâlâ İçtüzüğü getirip de, Meclisin çalışmalarına ışık 
tutacak maddelerle bezemek imkânına sahip olamadık; 
İçtüzük değişikliği süratle getirilmeli. 

Şimdi, bir noktayı arz etmek istiyorum. Bun
dan önceki tutumları bilmem; ama müsaade ederseniz, 
samimi olarak söylüyorum, bugünkü durumda Başka
nın yerinde oturmuş olsaydım, aşağı yukarı Başka
nın tatbik etmiş olduğu usulleri aynen tatbik eder
dim. Çünkü, bu İçtüzük buna müsaade ediyor muh
terem arkadaşlarım; bunun dışında bir imkân yok. 
Yani, 'Başkana gelen bir değişiklik önergesini, Baş
kan, kendi arzusu ile, kendi isteği ile reddedemez, 
kendi isteği ile komisyona havale edemez; bunlar açık. 
O bakımdan, burada hata Başkanda değil, burada ha
ta, ba^ta hükümette, ikincisi, önergeyi veren arka-! 
daşlarda ye en büyük hata da, maalesef komisyondaâ 
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Komisyonun, gelen tasarıda büyük değişiklik ya
pan, hatta tasarının getirdiği maddelerin ruhuna ay
kırı düşebilecek olan, yanlış olan bu madde teklifle
rini derhal komisyona alması lazım ve komisyonda 
bunları müzakere etmesi lazım. Yangından mal kaçı
rır gibi hareket ettiğiniz takdirde, burada Başkanla, 
Genel Kurul, karşılıklı nahoş sözlerde, ifadelerde, sı
fatlarda bulunmak zorunda kalıyor. Çok rica ediyo
rum muhterem arkadaşlar; komisyonlar, hiçbir za
man şu veya bu iktidarın komisyonu değildir; komis
yonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin komisyon
larıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin komisyon
ları olduğu için, komisyonların tarafsız olması lazım
dır, hatta komisyon başkanları veya sözcüleri beyan
da bulunurlarken, hiçbir zaman hükümet adına veya
hut da tasarı ve teklifi getirenler adına konuşmaz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen konuşurlar. 

Bizim1 temsilcimiz olan komisyonun, 'bunu geri al
ması, küçük bir değiş'iklikse, burada tezekkür etmesi 
veyahut da hakikaten görüşülen tasarıya ters düşen 
yönleri varsa, bunları düzeltmek için tekrar toplan
ması lazımdır. Yoksa, komisyonda ekseriyeti temsil 
eden nasıl olsa iktidar partisinin milletvekilleridir di
ye, her 'gelen önergeyi kabul eder, hele, «Hükümet ca
nibinden geldi, biz bunu kabul etmekle mükellefiz» 
gibi bir anlayışın içine girerse, elbette Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulunun kendilerine olan 
itimadım sarsmış olurlar. Nitekim, bu sarsıntı, maa
lesef bugün yerli yersiz -ben bunu böyle görüyorum-
Başkan itham edilerek kendini gösterdi ve Başkan ara
da kalmış duruma düştü. 

Başkanlar, nihayet ellerimdeki İçtüzüğe göre hare
ket ederler. 

Sözlerimi şu şekilde topa/lıyorum : Yeni İçtüzüğün 
mutlaka kısa zamanda getirilip, burada müzakere 
edilmesi lazım. Yeni İçtüzüğün müzakereleri sırasın
da, şimdiye kadar uygulamalarda görülen aksaklıkla
rı giderebiliriz ve Başkanlıkla Genel Kurul arasındaki 
nahoş sürtüşmeler -fevkalade yan itutma meselesi ha
riç; çünkü ona bir şey diyemem- ortadan kalkabilir. 
Komisyonların, lütfen, Meclis adına çalıştıklarını 
unutmamaları lazım. 

Muhterem arkadaşlar, bir komisyon saat 10.00'da 
ekseriyet 'bulamayacak ve bir maddeyi görüşmeyecek; 
ama saat 11.00'de ekseriyet bulacak ve arzu ettiği 
maddeyi görüşecek... Olmaz böyle şey. Bu şekildeki 
davranışlar, komisyonlara olan itimadı sarsar. 

Ben, iktidar grubundan 'bilhassa istirham ediyo
rum; komisyonlarda üye olan arkadaşlarına, komis
yonun, Türkiye Büyük Millet Meclisli komisyonu ol-

'duğunu bilir halde çalışmalarım telkin eftaıdleri la
zım. Yoksa, komisyon «Katılıyorum» dediği zaman, 
iktidar sıralarından alkış sesleri gelirse, elbette o ko
misyona karşı saygı ve 'itimat kalmaz. 

O bakımdan, gayet tarafsız olarak ifade etmeye 
çalışıyorum : Burada bugün yapılan müzakerelerde, 
Başkanla olan sürtüşmelerde, yanlış yollarla, Başkan, 
hedef tahtası haline getirilmiş'tir. Bu, bizi sarsar muh
terem arkadaşlar. Meclisi idare eden kişiler, sizlerin 
teveccühüyle gelmiş, kürsüye oturmuş arkadaşlardır. 
Eğer onlar, sizin teveccühünüzü, sizin itimadınızı kay
bederlerse, nasıl bu Meclis idare edilir?. Bunun üzün
tüsü içindeyim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Biz de onu isti
yoruz. 

İSKENDER CENAP (EGE (Devamla) — Lütfen, 
bu İçtüzük teklifini bir an önce getirip müzakere ede
lim ve komisyonlar da görevlerini 'bihakkın 'bilsin. 
Bilhassa, hükümet tarafından gelen kanun tasarıları 
da, hafcikalten hükümetin ağırlığıyla eşdeğerde olsun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
Açık oylama teklifi vardır okutuyorum. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oyu

mun rengini belli etmek için söz istiyorum., 
BAŞKAN — Aleyhte mi efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet 
BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından 

«Aelyhte konuşuldu» sesleri.) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sa^ 
taşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Ege, leh'te mi konuştunuz, aleyhlte mi konuş

tunuz efendim?, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben orta

lama konuştum; hangisini kabul ederseniz. 
BAŞKAN — Efendim, konuşmayı lehte telakki 

ettiğim için, Sayın Küşhan'a aleyhte söz veriyorum. 
Buyurun (Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür-

ki ye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri... 
B. DOÖANCAN AKYÜREK (İstanbul) — «Şar

latan» dedin bize, sözünü geri al. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir dakikanızı rica 

edeceğim. 
Efendim, açık oylama teklifi var; süremiz de dol

mak üzeredir. 
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Bu tasarının müzakeresinin sonuna kadar, gö
rüşmelerin devamını oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

bir şey pazara çıkar, herkes lazım olanını alır; ben 
bir kelam etmiş, bir söz söylemiş isem, ona layık olan 
kimse, kendi 'hissesini alır, layık olmayan kimseye za
ten benim bir şey söylediğim yok. 

B. IDOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — ©en 
şarlatanım yani; teşekkür ederim. 

ÖMER 'KUŞHAN (Devamla) — Kendinizi öyle 
kabul ediyorsanız değerli arkadaşım, elbette ki, yapa
cak bir şeyim yok. 

B. DOÖANOAN AKYÜREK (İstanbul) — Sen 
söyledin, ayıp. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; özellikle daha evvelki konuş
mamda da 'belirttiğim gibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, yasa yapma tekniğinde büyük hata yaptı
ğı kanaatindeyim. Elbette ki, bu kanaatim, doğrudan 
doğruya kendi derunumda, kendi iç dünyamda dü
şünerek varılmış 'bir kanaat değildir; varılmış bu ka
naat noktası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi 
olarak içerisinde 'bulunduğum üç senelik çalışmalarda 
edindiğim inltibaların sonucundadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Bakanlar Kurulunun 
teşekkül tarzını değiştiren, devlet bakanlarının sayısını 
7'den 10'a çıkaran bir kanun tasarısı geliyor; biraz 
önce bir milletvekili arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
çalakalem hazırlanmış, enine boyuna incelenmeden 
getirilen bir kanun tasarısı. Hükümet, neden acaba »bu 
kanun taşanlarını çalakalem hazırlıyor? Neden acaba, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, biraz önce de ifade 
ettiğim gibi, layık olduğu değeri vermiyor? Neden, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna geldiğin
de bir hesap vermek mecburiyetinde olacağını; yani, 
burasının kendisi için bir imtihan yeri olduğunu dü
şünmüyor? Neden, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ciddiye almıyor? Ben, milletvekillerini, bu noktada dü
şünmeye davet ediyorum. 

Elbette ki, Türkiye Büyük Millet Meclisini, ikti
darıyla, muhalefetiyle birbirinden ayırmak mümkün 
değildir; ama şu ana kadarki görüntümüz, bu bütün
lüğü ifade etm'iyor. Bir şey, «yoktur» demekle, yok 
olmaz; bir şeyin yok olduğunu kabul etmek veya is
pat edebilmek için, var olan şeyi ortadan kaldırabil
mek için bazı gayretleri sarf etmek gerekir. İktidar 
kanadı, bugüne kadar vermiş olduğu görüntü doğ-
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rultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisini ciddiye 
almayan hükümetin bu davranışlarına devamlı surette 
kanat gerer ve muhalefet de, biraz önce hiç de arzu 
edilmediği şekilde, gerek hükümetle, gerek iktidar ka
nadıyla, gerekse Başkanlık Divanıyla böylesine sür-* 
tüşmek mevkiine düşerse, Türkiye Büyük Milet Mec
lisi, görevini tam manasıyla ve layık olduğu şekilde 
yapamaz; mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ben diyorum ki, geliniz, 
geç de olsa, zararın neresinden dönersek kârdır» 
esprisinden hareketle, 'artık elbirliği yapalım; artık 
hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
ruluna, lâyüsel kanun getirme yetkisini vermeyelim^ 
Kendilerine bu imkânı vermeyelim ki, Türküye Bü
yük Millet Meclislinin saygınlığına ıgölge düşmesin; 
kendilerine bu 'imkânı vermeyelim ki, Türkiye Bü
yük Millet Meolisi, saygın yerini alsın ve ondan son
ra da, yasalar Türküye Büyük Millet Meclisine gel
meden evvel, gerektiği şekilde ciddiyetle hazırlansın. 
Komisyonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine nıiya-
beten yaptıkları görevleri maalesef -üzülerek (ifade 
ediyorum- bugün muhatabı bulunduğumuz komisyo
nun yaptığı gibi, yani hükümetin bayraktarlığını yap
mak suretiyle d e p , Türküye Büyük Müiet Mecli
sinin temsilcisi, onun adına iş yapan bir komisyon 
olduğunun idraki içerisinde meseleyi düşünüp detay-
landıraırak, değerlendirerek gündeme getirsin ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi de saygın bir şekilde ça
lışmalarını tamamlasın. Sayın milletvekilleri, işte bu
nu istiyoruz; yoksa, elbette ki, hiç kimse, talandan 
mal kaçırıyor diye kimsenin eline vurup kırmak is
temiyor. 

Sayın milletvekilleri, samimî olarak soruyorum : 
Bugün şu çıkaracağımız veya sizlerin oylarıyla çı
kacak olan yasayı, «yasa yaptık» kabul edebiliyor 
musunuz? Bir maddelik veya bir cümlelik bir tasan 
gelecek; 'arkasından, :aklınıza gelecek, Rufailer bir 
yerden yetişecek, Allah eksikliğini göstermesin, bir de 
grup başkan yardımcıları var, bütün verilen kanun 
değişiklik tekliflerinde ve madde ilavelerinde mut
laka o değerli arkadaşımın (Sayın Aşçıoğlu'nun) im
zası vardır birinci imza olanak; çünkü, cankurtaran 
meleğidir veya talimata göre görevini ifa eden bir ar
kadaşımızdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, rahatsız olmayınız lütfen, 
sizin 'için söylenen şeyler, benim için de varittir... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayalım lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparhyorum 

Sayın Başkan. 
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Sayın milletvekilleri, 'ben İstiyorum İki, hiçbir 
milletvekili, onumuna, hiçbir mMetvekiinln -'hizmet 
yapış anında- şahsiyetime gölge düşünesin. 

Söylediğim sözler belki sizi kırıyor; ama yumu
şak söylediğimizde, olması gereken şekilde söylediği-
ımizde, netice alamamanın 'bir ifadesidir bu; hiç ol
mazsa ondan algılanmaları lazımdır diyorum, bu işe 
müsebbip olanların. 

Sayın milletvekilleri, o balkımdan diyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Mecfeinin yetkisinde olan ya
sa yapma halkkını hükümete vermeyelim; o bakum-
dan diyorum iki, Türkiye (Büyük Millet Meclisinin ya
sa yapma tekniğini 'bozmayalım; o 'balkımdan diyo
rum İki, ıbıiraz önce değerli arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, içtüzükte ne Ikadar ^noksanlık olur ise olsun, 
yasa yapmada hassas davranalım iki, yarın ımillet ve 
tarih, bizden, olması gerektiği şekilde bahsedebil
sin. 

Bütün 'bu nedenlerle ve 'bu nedenlere uymadığı 
için bu tasarıya vereceğimiz oy kırmızı olacaktır. 

Saygıyla arz ediyorum. (SHP sıralarından ailfcış-
lar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sa
taşma olmuştur, 'bu nedenle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne konuda sataşma olmuştur 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOĞLU (Anikara) — Efendim, Sayın 
İskender Cenap Ege, önergeleri 'tetkik etmeden ka
bul er#ği yolunda, komisyona bir isnatta bulundu. 
Bunu cevaplandırmak için söz işitiyorum. (SHP sıra
larından «Yalan mı?» sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun, İçtüzüğün 70 nci madde
sine göre size söz veriyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri arkadaşlarım; ıburada İskender 
Cenap Ege, Başkanın 'tutumunu, içtüzüğe uygun; fa
kat (komisyonun tutumunu eleştirerek, komisyonu it
ham eder şekilde bir konuşma yaptı. 

SALİM EREL (Konya) — «Sayın» diye hitap 
edin. 

ANAYASA KOMİSYONU ^BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOĞLU (Devamla) — Müsaade edin 
efendim. 

'Verilen önergeler komisyona geliyor ve ıburada 
şu anda nisapda vardır. Önergeleri de komisyon, iç
tüzüğün 88 (inci maddesi hükmüne ve ilgili madde
lerine göre, bulunan arkadaşlarla konuşuyor (SHP 
sıralarından «Nerede komisyon Sayın Başkan?» ses
leri) ve tetkik ediyor efendim. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

ıSURUR'I BAYKAL (Ankara) — İşaretle mi ko
nuşuyorlar efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOĞLU '(Devamla) — Efendim, arka
daşların... (SHP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN —Efendim, gelen önergeler, önce tet
kik için komisyona gönderilir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Ne zaman gidecek 
komisyona? 

BAŞKAN — Gönderdik efendim, Başkanlık o 
(görevi yapıyor. (SHP sıralarından gürültüler) 

Devam edin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CpŞKUNOĞLU (Devamla) — (Muhterem arka
daşlar, gelen önergeler komisyona gönderiliyor, Sizin 
önergeleriniz de gönderildi, diğerleri de gönderildi. 
Bu önergeler için komisyonun nisabına göre katılmak 
veya katılmamak veya komisyona tgeri alma hususu 
kararlaştırılır, (gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesr) — Oylama mı ya
pıyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOĞLU ı(Devamla) — Katıldı veya katıl
madı; arkadaşlarımız orada mevcut; mevcut olan 
arkadaşlarımızın hiçbirisinden itiraz geldi mi? Gel
medi. Şu halde, komisyon bu noktai nazarı kabul et
miştir ve komisyonu itham edici konuşma yerinde 
değildir. Sayın arkadaşımızı, bu konuşmasından 
dolayı hatalı ıbuluyorum. 

Biz, aramızda kararlaştırıp ya geri alırız ya red
dini isteriz veyahutda kabul ederiz. Kabulünü iste
diğimiz zaman, komisyonda mutlaka nisap 'bulun
mak gerekir, yedi arkadaşımız... Genel Kurulun hu
zurunda kaç defa siz saydınız. Binaenaleyh, ıbu ko
nuşmanın yerinde olmadığı kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Açık oylama önergesi vardır, oku
tuyorum: 
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iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının isim okuna

rak açık oylamaya (sunulmasını arz ederiz. 

(PajŞia Sanıoğlu 
Ağrı 

»M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Hasan Aitay 
Samsun 

Ankara 
Sururi Baykal 

Kadir Narin 
Diyarbakırı 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum; 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

H. Barış Can 
Sinop» 

Salih Akan 
Tekirdağ 

Ömer Kuışhan 
Kara 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Salim Erel 
Konya 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Neriman Elgin 
Ankara 

BAŞKAN — Şimdi ismi okunan arkadaşlar aya
ğa kalkmak suretiyle mevcudiyetlerini gösterirlerse, 
nisabi öğrenmiş oluruz. 

Sayın Paşa Sarıoğlu?.. Burada. 
Sayın IBarış Can?.. Burada. 
Sayın Seyfi Oktay?.. Burada. 
Sayın Salih Alcan?.. Burada. 
Sayın Mustafa Çelebi?.. Burada. 
Sayın Ömer Kuşhan?.. Burada. 
Sayın Hasan Altay?.. Burada. 
Sayın Aydın Güven Gürkan?.. Burada. 
Sayın Sururi Baykal?.. Burada. 
Sayın Muhittin Yıldırım?.. Burada. 
(Sayın Kadir Narin?.. Burada. 
Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın M. Hayri Osmanlıoğlu?.. Burada. 
Sayın Mehmet Azizoğlu?.. Burada. 
Sayın Neriman Elgin?.. Burada. 

İsmi okunan arkadaşların Genel Kurulda bulun
duğu tespit edilmiş ve önergenin usule uygun oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Açık oylama, İçtüzüğümüze göre iki şekilde ya
pılabilecektir: Birisi, ismi okunan arkadaşın «Kabul, 
ret veya çekinser» olarak reyinin rengini belirtmesi; 
diğeri de, kürsüye konulan kupalara oy pusulaları
nın atılması şeklinde. 

PAŞA SARIOĞLU ı(Ağrı) — Oylama, ad oku
narak yapılsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
önergede açıklık bulunmadığı için, en aykırı

sında başlamak suretiyle oylama şeklini tespit ede
ceğiz. 

Oylamanın, ad okunarak ve adı okunan Millet
vekilinin, ayağa kalkarak «Ret, kabul veya çekin-
ser» kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi 
suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Oylamanın, kürsüye konacak kutulara, ismi oku
nan arkadaşın sırasıyla oy pusulasını atması suretiy
le yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka* 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kupalar kürsüye konacak, ismi okunan 
her milletvekili arkadaşımız oyunu kullanacaktır. 

Oylamaya, önergede imzası olan arkadaşlardan 
başlıyoruz. 

(Önerge sahiplerinden başlanarak oylar .toplandı) 
BAŞKAN — Oylama işlemi (bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 

Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının oylamasına 299 milletvekili ka
tılmış; 

Kabul : 194 
Ret : 94 
Çekimser : 6 
Geçersiz : 5 oy kullanılmıştır. 
Bu suretle kanun tasarısı kanunlaşmıştır; mîlle

timize hayırlı ve uğurlu olsun. 
Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan^ Sanayi 

ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral hakkındaki 
Meclis soruşturması önergesini ve gündemde bulu
nan diğer konuları sırası ile görüşmek için, 16 Ekim 
1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.34 

..*.. 

— 689 — 



T. B. M. M. B : 14 15 . 10 . 1986 O : 1 

V. — SORULAR VI 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

emniyetçe gözaltına alınan bazı vatandaşların kaybol
duğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri ©akanı Sayın Yıl

dırım Akbulüt tarafından yazılı olajak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

4 . 6 . 1986 
D. Fikri Sağlar 

ttçel 

1. 21 Kaisım 1980 tarihinde istanbul Karagümrük 
Karakoluna götürülen ve bir daha teber alınamayan 
(Hayrettin Eren ile ilgili ne işlemler yapılmıştır? Hay
rettin Eren'in ailesinin Bakanlığınıza yaptığı başvuru
lara bu güne kadar cevap verilmediği söylenmekte
dir. Yanıt verilmemesinde gerekçe nedir? 

2. Hayrettin Eren'in gözaltına alınmadığı söy
lenmesine rağmen Ibirlikite olan tanıklar Eren'in Emni
yet 1 linçi Şuhede sorgulaması yapıl'dığını iddia Gitmek
tedir. Bu ifadeler mahkeme tutanaklarında da oldu
ğuna göre Hayrettin Eren'e ne olmuştur? Varlığı hak
kında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Sadece 
kayıp diyerek geçiştirmek devletin sorumluluk an
layışı ile bağdaşabilir mi? 

3. Nurettin Yedigöl ve Maksut Tepeli'nin Istan-
ıbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sorgulamaları ya
pılmak üzere gözaltına alındıktan sonra bir daha izle
rine rastlanmadığı iddia edilmektedir. Tanık ifade-
lerincede belirtildiğine göre herhangi bir araştırma 
açılmış mıdır? İddiaların asılsız olduğuna dair ne gibi 
kanıtlar vardır? 

4. Süleyman Cihan'ın işkencede öldürüldükten 
sonra intihar ettiği daha sonra da kimsesizler mezarlı
ğına gömüldüğü iddia edilmektedir. Bu konu ve so
rumluları ile ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? Süley
man Oihan hangi gerekçe ile kimsesizler mezarlığına 
gömülmüştür? İlk doktor raporunda daha önceden öl
düğü ve işkence gördüğüne dair bulguların belirtilme
sine dair sonraki raporun çelişkili olduğu söylenmek
tedir. Çok uzun süre sonra hazırlanan ikinci raporun 
esas Olarak alınmasında gerekçe nedir? 

(5< Bugüne kadar Bakanlığınıza aileleri tarafından 
kayıp olduklarına dair kaç kişinin ismi verilmiştir? 
Kaçı hakkında yeiterli yanıt verilmiş, kaçı hakkında 
araştırma açılmıştır? 

CEVAPLAR (Devam) 

6. 1980 - 1985 yılları arasında emniyetçe kaç ki
şi siyasî gerekçeler ile gözaltına alınmıştır? Daha son
ra haklarında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 15 . 10 . 1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Sen. Faa. Top. 01. IB. 2. 33485 
Konu : İçel Milletvekili Durmuş Fikri 

Sağlar'ın önergesi Halk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 10.7.1986 gün 

ve 7/1210-6454/24887 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar tara
fından 'Başkanlığınız aracılığı ile Bakanlığıma yö
nelttiği yazılı soru önergesinde öne sürülen iddialarla 
ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 21.1U1980 tarihinde İstanbul - Karagümrük 
Karakoluna götürüldüğü ve hir daha kendisinden ha-
Iber alınamaidığı iddia edilen Kemalettin oğlu 1954 
Çanakkale doğumlu Hayrettin Eren adlı şahıs «DEV-
SOL» isimli yasadışı bölücü örgütün mensubu ola
rak İstanbul'da gerçekleştirdiği «öldürme, yaralama, 
bbmlbalama ve kurşunlama» eylemlerinin faili olarak 
aranmaktadır. 

Yaptırılan araştırmada, adı geçenin karakolları
mızdan herhangi 'birine suçlu, şahit veya müşteki sı-
fatiyle geldiğine veya getirildiğine dair bir kayıt bu
lunmamış olup, ayrıca ailesinin de başvurusuna rast
lanılmamıştır. Bu sebeple ailesine cevap verilmemesi 
gibi ıbir durum ibahis konusu değildir. 

2. Hayrettin Eren'in Emniyet Müdürlüğü Birinci 
Şubede sorgulamasının yapıldığı ve ifadelerin mahke
me tutanaklarında olduğu iddia edilmesine rağmen bu
nu doğrulayan herhangi bir delil bulunmamaktadır. 

Adı geçen işlemiş olduğu suçlar dolayısıyla halen 
aranmakta olup, yakalandığında yargılanmak üzere 
adlî mercilere intikal etlüirilecektir. Devletin sorum
luluk anlayışı da bunu gerektirmektedir. 

3. Aynı şekilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ta
rafından sorgulaması yapılmak üzere gözaltına alındı
ğı, daha sonra bir daha izine rastlanılmadığı iddia 
edilen İsmail Zeycan oğlu 1955 Çayırlı doğumlu Nu
rettin Yedigöl adlı şahıs da Marksist - Leniınist Silahlı 
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Propaganda 'Birliği/Devrimci Kurtuluş (MLSP/DK) 
isimli yasadışı bölücü örgüt militanı olarak aranmak
ta olup, yakalanmasına çalışılmaktadır. 

(Hüseyin oğlu 1957 Muş doğumlu Maksut Tepeli" 
2.2.1984 tarihinde İstanbul'da Türkiye 'Komünist Par
tisi/Marksist - Leninist isimli bölücü ve bölıgeci ör
güt elemanlarının yakalanması için yapılan operasyon 
sırasında, örgüte ait Ibir evin aranması esnasında, olay 
yerinden kaçmaya başlaması üzerine yapılan ikazlara 
riayet ötmemiş, açılan ateş sonucunda kalçasından ya
ralı olarak yakalanmıştır. 

Türkiye Komünist Partisi/Marksist - Len'inist -
Devrimci Halikın Birliği ilimli örgütün militanı olan 
Malksut Tepeli, tedavi yapılmak üzere Haydarpaşa 
Numune Hastanesine sevk edilmiş isıe de 5.2.1984 ta
rihinde ölmüştür. 

4. 29.7.1981 tarihinde yakalanan Ağa oğlu 1950 
Tunceli Ovacılk doğumlu Süleyman Cihan, Türkiye 
Komünist Partisi/Marksist Leninist Partizan isimli bö
lücü ve ibölgeci örgüt üzerine düzenlenen operasyon 

sırasında yakalanmış, gözetim altında tutulduğu bi
nanın 6 ncı katından kendisini aşağıya atmak sure
tiyle intihar etmiştir. Bahse konu olayı inceleyen 1 inci 
Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı 
olayda emniyet görevlilerinin kasti veya kusurlu ha
reketlerinin bulunmadığı kanaatına varması sebebiyle 
herhangi Ibir işlem yapılmamıştır, 

5. Türkiye genelinde 1985 yılı içerisinde 0 - 1 8 
arası yaş grubunda kayıp kız ve erkek şahısların sa
yısı 1159 olup, bunlardan 773'ü bulunarak ailelerine 
teslim edilmiş, 386'sı halen aranmaktadır. 

1986 yılında 1.1.1986 - 1.7.1986 tarihleri arasın
da 590 kayıp şahıs ihbarı alınmış, bunların 394'ü bu
lunmuş, 196'sının ise aranmalarına devam edilmek
tedir. 

6. 1980 - 1985 yılları arasında meydana gelen si
yasî nitelikli olaylar ve bu olaylar ile ilgili gözaltına 
alınanları gösteren cetvel ekli olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
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1980 - 1985 YfLLARI ARASINDA MEYDANA GELEN SİYASİ NİTELİKLİ OLAYLAR 
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Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısına Veriletil Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye 'Sayısı 
Öy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya. Katimayanılar 
Açık Üyelikler 

400 
299 
194 
94 
6 
5 

100 
1 • 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Ahmet Renizi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bakbey 
Haindi özsoy 
Nihat Türker 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Sanman 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahânkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi (Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BtLEOlK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BÎTUtS 
Rafet tbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
Fahir SabunJiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşed 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
tlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Hasajn Celal Güzeli 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 

İSPARTA 
Mustafa Kemal Toğjay 
İbrahim Fevzi Yaman 

flOEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tSTAHBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doganoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh Üter 
Mehmet Kafkaslıgü 
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Akan Kavak; 
R. Ercüment Konufonan 
Turgut özaJ 
ibrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemiir Pelhlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
îlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA1 

Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Köıem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş . 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Na'hi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SÜRT 
Rıza Tekin 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mü'kerrem TajşçDoğkı 

ŞANLIURFA 
Murtafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ata*ereı 
Ahmet Karaevii 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargm 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZjöNGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriiıman Elgin 
H, ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Kadir Nardin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 
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EDÎRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilrrii Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yddırır 

HAKKÂRt 
Mehmet Sait Erol 

HATA\| 
Mustafa Çelebi 

İSTANBUL 
Sabit Bafamlu 
Ölmer Necaıtıi Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kjasaroğhı 
Feridun Şakir öğünç 
Namık Kemal Şentürk 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMÎR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS( 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA' 
A. Necati Kara'a 

MALATYA1 

İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oraî 
ismet Turangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

^IIĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut iSözer 

SAMSUN 
Haıan Altay 
Hüsamettin Oindorük 

SÜRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Aziz Bülent öncel 

TEKÎRjDAÖ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Cemal Özdemiır 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoflu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
Isa Vardlal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

EDÎRNE 
S, Hüsamettin Konuksever 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuni Uzel 

(Çekinserler) 

İZMİR! 
Hayrullah Olca 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 

ANKARA 
Hazım Kutay 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
Yummaz İhsan Hasttirk 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ali Bozer 
Necdet Calp 

Hüseyin BarlaS Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
AK Dizdaroğlu 
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AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Mahmult Sönmez 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahıin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

ELÂZIĞ 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 
Turgut Sera Tirali 

HATAYI 
Tevfik Bilal 
Abdurrahman Demürtaş 

Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
M. Vehbi Dinçerler 
Hüsnü Doğan ı(B.) 
Leyla Yeniay Köseoglu 
Tülay öney 
Kemal özef 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem !(]B.) 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ <tz.) 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Baytzit 
Alaeddin Kısakür«k 

KAR$ 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA! 
Abdurrahman Bozkır 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

MANİSA 
Ümit Canuyar 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozçğlü 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
(tz.) 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mümtaz Güler 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaı 

(Açık Üyelik) 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

15 . 10 . 1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru -öner
gesi (6/676) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun» kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

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

7. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686)(1) 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

13. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

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

15. — Edime Milletvekili Türkn Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılmda ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği . 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

18. '— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

19. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleştiri
len canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözilü soru önergesi (6/703) (1) 

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

22. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

23. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
îli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/631) 

24. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

25. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

26. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel • oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

33. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık camlan 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın; petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

36. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, aısga-
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

37. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

38. — İstanbul Milletvekilli İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şa'hin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

40. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 
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41. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve (kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup 'bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

42. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökoıen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

44. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

45. — Adana Milletvekili Metin Üıstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

46. -— istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
'beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

47. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danuşmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

48. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
•odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

50. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdıürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

51. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

52. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

53. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

54. —- Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı gö
revliler ile yakınlarının Çanakkale Intepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

56. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazi inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/789) 

57. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Mathmud Altuna^kar, 

in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köyıişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ - Hayrabolu llçesiine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Balkanından sözlü soru önengesıi (6/794) 

60. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - SarmısakU Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine Miskin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

61. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

62. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

63. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

64. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 



65. — İçel Milletfvdkiii Bdip Özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polaıtkan ve Fatin Rüştü Zorkı'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine ilüş-
kün Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

66. — Ağrı Milletvekili ibrahim Ta?demir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zorak'i ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

61. — Diyazlbakır Milletvekili Mahmud AltumaJkar* 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806> 

68. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Amik 
Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

69. — Hatay Milletvefkiii Tevfik Bilal'ım, Oritadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

70. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

71. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Ylfit-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

72. — İstanbul Milletvekili Sabit Bartumlu'nun, 
1983 -1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

73. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

74. — Halkkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

75. — Halkkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

76. — Halkkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bîr inşaatta

ki yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet tek
lif edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/815) 

77. — Halkkâri Milletvekili Mehmet Salit Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

79. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı - iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

81. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay * 
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihıiban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli ve 3046 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/795) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8.10.1986) 


