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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

Sayfa 
519:520 

520 

521 

521 

521 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — izmir Milletvekili Durcan Emirba-

yer'in, 4 Kasım 1986 günü İzmir'de başlatılan 
ve Ankara'da sona eren öğrenci yürüyüşü ile 
iHişkilendirilmesi ve suçlanması hakkında gün
dem dışı konuşması 521:522 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun; memleketimizde sürdürülmekte olan 
orman katliamına ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı is
mail Safa Giray'ın cevabı 522:524 

3. — Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, artan demokrasi dışı uygulamalar 
konusunda gündem dışı konuşması 524:526 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba

kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 

526 

Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Ce
lâl GüzePin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1183) 

2. — Pakistan'a ve Federal Almanya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Ti
tizin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1184) 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Teneke-
ci'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı M. Vehlbi Dinçerlerln vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1185) 

4. — Fransa'ya gidecek olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ali BozerMn vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1186) 

5. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Balkanı Abdul-
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lan Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun gö
ründüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1187) 527 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın (6/856), (6/857) ve (6/858) numa
ralı siözlü sorularını geri aldığına dair öner
gesi (4/281) 527 

7. — İstanbul Milletvekili Namık Kemal 
Şentürk'ün, 29.8.1986 tarih ve 2108 sayılı Muh
tar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının iki 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
14.2.1986 tarihli kanun teklifinin doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/282) 527:529 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 530:566 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 530 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-

ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 530 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin bazı vatandaşların işkence sonucunda sa- • 
kat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 530 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 530 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Tica
ret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/699) 530 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin 
yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/700) 530 

6. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 530 

7. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 530 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kredi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/758) 530 

15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 

16. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
larında yurt dışına giden üst düzey görevlileri
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/833) 

18. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıl
larında yapılacak yatırımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/834) 

19. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aley
hine verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/775) 

531 

Sayfa 
9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) - 530 

10. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgirin, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bıkanından sözlü soru önergesi (6/709) 530:531 

11. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
D ışbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/742) 

13. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
<?il'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu-
•;zm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum ve 
kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/819) 
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531 
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531 

531 

531 
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20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arikan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri 
büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağışta bulu
nan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış miktarla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/849) . 531:532 

21. — istanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını tehli
keye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/778) 532 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Sümerbank'a bağlı bazı müessese
lerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişten Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 532 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Sümerbank'a bağlı bazı müessese
lerin yönetüm komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/857) 532 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şir
ketlerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine 
1984 ve 1985 yıllarında yapılan ödemelere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/858) 532 

25. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüsleri
nin satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/780) 532 

26. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre-
zak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin EMAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/781) 532 

27. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
bazı bölgelerde alkollü içki tüketüminin ya
saklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/860). 532 

28. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, belediyelerce yurt dışından kredili 
temin olunan iş makinelerinin bedeline iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/873) 532 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üze
re İskenderun'da depolanan dizel ve fuel - cftV 
in bir şirket tarafından gemilere yakıt olarak 

Sayfa 
verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/861) 532 

30. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
kısa vadeli dış borçlanma miktarına il'işkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 532 

31. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 
yılı Ekim ayında, yeni bir istikrar paketi uy
gulanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/863) 532:533 

32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ül
kemizde gelir dağılımı anketi yapılmamasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/864) 533 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına 
ve denetimine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/865) 533 

34. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay 
üreticilerinin AKFA Firmasından alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 533 

35. — Adana Milletvekili Metin Üsbü-
nel'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlile
rinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkın
da Kanunun emniyet mensuplarına uygulanma
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/782) 533 

36. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 533 

37. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı ola
rak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 533 

38. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça'kır-
efe'nin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve 
Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/796) 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol-tş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddia
sına ilişten Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/797) 
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533 
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40. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Türk kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
tarafından düzenlenen baloya ilişiklin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/798) 

41. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulandı
ğı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/799) 

42. — Denizli Milletvekilli Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzda'ki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye 
dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, tercihli sektörlere verilen 
kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/875) 

45. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği 
iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/876) 

46. — Hatay Milletvekili Tevfifc Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve 
meyve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/808) 

47. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAK-
TAŞ^dan alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

48. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil%ı, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 

49. — İstanbul Milletvekili Günseli Özfka-
ya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 

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

Sayfa 
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Sayfa 
51. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 534 

52. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 534:535 

53. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kiaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821) ' 535 

54. — Kahramanmaraş Millljetvekili Meh-
mct Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayı
nın ara seçim gezilerinde, plaka yerine soya
dının yazılı olduğu levha taşıyan bir araçla 
doi'aşiLiğı iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/822) 535 

55. — Kalhramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur İşlhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine 
aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/824) 535 

56. — Kırklareli Milletvekilli Erol Ağa-
ğil'in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci 
maddesine göre Ba'kanUlar Kurulunca geçici 
görev verilmesine ilişkin Türkiye Büyülk Mil
let Meclisi Başkanından sözllü soru önergesi 
(6/831) 

57. — Konya Milletvekilli Salim Ereil'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edillen bir pro
pagandaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 

58. — Denizli Milletvekili Hıallll İbrahim 
Şahin'in, Marmaris Akitaş mevkiindeki or
manlık alanın intifa hakkının Türkiye Zi
raatçılar Derneğine verilmesine dair taahlhüt 
senedinin tek taraflı olarak feshedildiği id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından • sözlü soru önergesi (6/828) 535 

59. — İstanbul Milletvekili) Ömer Necati 
Ccngiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol gü-
zargâhındalki gecekonduları yıkılan vatandaş-
'îarııı durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) - 535 

60. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde ei'ıkilediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü sour önergesi (6/835) 535 

535 
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61. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Kayseri - Develi İlçesi Kızık Köyünde ya
pılmakta olan afet konultu inşaatlarına ilişkin 
Bayındırdık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/836) - 535 

62. — Diyarbalkır Milletvekilli Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Kö
yündeki bir valtandaşın ölüm nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözllü soru önergesi (6/837) 535: 

536 
63. — Tdkirdağ Milletvekili Salih Alcan' 

m, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaa
tına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözllıü soru önergesi (6/838) 536 

64. — Ağrı Milletvekilli Paşa Sanoğlu' 
nun, Ağrı İlinde içme suyu olan ve olmayan 
köylere İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 536 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasabası Ça'takderesi Gö
ledinin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 536 

66. — Kahramanmaraş MiDldtvekMi Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - El
bistan İlçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacı
na ilişkin Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanın
dan sözllü soru önergesi (6/843) 536 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlin
de kalilteli pamuk yetiştirilebilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
isleri Bakanından sözllü soru önergesi (6/844) 536 

68. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf YüceTin, Zonguldak Kömür Havza
sında 1986 yılında meydana gell'en iş kazala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 536 

69. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına İlişkin İçişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/846) 536 

70. — ZoınıguHidıalk Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bantın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara iiîşkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 536 

71. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Devlet imkânlarından ya-

Sayfa 
rartlandırıldığı iddia edien bazı derneklere 
ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi 
(6/848) 536 

72. — Tokat Milletvekilli Cemal Özdemir* 
in, Çankırı - İlgaz İlçesi Balcı Köyünde mey
dana gelen yangından zarar gören vatandaş
ların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın cevabı (6/870) 536:538 

73. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarı-
uşağı Mahallesindeki mesken yıkımı olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözllü soru öner
gesi (6/871) 538 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Ai'funakar'ın; Adıyaman ve Malatya illerine 
bağlı bazı ilçelerde 1986 yılında meydana ge
len depremlerden zarar gören vatandaşların 
sorunllarına ilişkin Başbakan ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözJlü soru önergesi 
(6/872) 538 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından 
elde edien odunların üratibi köylüye ve mü
teahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözllü soru önergesi 
(6/879) 538 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 566 
1. — Erzurum Milletvekili. Hilmi Naıl-

bantoğlu'nun, Erzurum Belediyesince yaptı
rılan geneleve ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbuillut'un yazılı cevabı 
(7/1377) 566:567 

2. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalî-
bantoğlu'nun, Bingöl Ilı ve ilçe belediyelerinin 
teftişlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbuluit'un yazılı cevabı (7/1380) 567:568 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalf-
bantoğlu'nun, Erzurum'da yayımlanan yerel 
bir gazetedeki kereslte yolsuzluğu iddiasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Balkanı Yıldırım Ak-
bulut'un yazılı cevabı (7/1381) 568 

4. — Kars Milletvekilli Halis Soylu'nun, 
İğdır Belediye Başkanı hakkında şikâyet bu
lunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1391) 569 
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Sayfa 
5. — Balıkesir Milletvekili Davuıt Aba-

cıgl'in, Karacabey Lisesindeki matematik der
si ile Bursa Endüstri Meslek Lisesindeki in
kılap tarihi dersinde başarı oranının düşük 
olmasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1394) 569:570 

6. — Erzurum MılilteÜvdcili Hitamı Nall-
bantoğllu'nun, Erzurum Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürtlüğünde çalışan bazı personele 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz'in yazılı cevabı (7/1396) 570:571 

7. — Ankara Milletvekilli M. Seyfi Ok
tay'ın, 1985 - 1986 ders yılında ara sınavlar 
ile final sınavlarında başarısız oldukları için 
okullarından atılan öğrencililere ilişkin sorusu 
ve Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğ!«'nun yazılı cevabı (7/1399) 571:572 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, öğrencilerin imtihan kâğıtlarının iyi 
değerlendirilmediği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim GençOülk ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1401) 573 

9. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
'banl'oğ'Lf'nun, il, ilçe ve kasabaılarda göze 
hoş görünmeyen eski yapı ve enkazların tes
pitine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut'un yazüı cevabı (7/1402) 574 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un," Denizli - Çal İlçesi Belevi Köyü Mlkokullu 
öğretmenine okuduğu yayınlardan dolayı ce
za verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1404) 574:575 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Yahyalı ilçesi ile maden ocak-
Darı arasında bulunan köy yoluna 'ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1405) 575:576 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlun'un, Kastamonu Daday ilçesi çevre 
yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin soru-

Sayfa 
su ve Bayındırdık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/1435) 576 

13. — İsıtanbutl Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, Istanbull - Beykoz İlçesinde bulu
nan bir lisedeki öğretmen açığına ilişlkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
iMetin Emiroğlu'nun yazılı cevalbı (7/1439) 576:577 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 538 

1. — Yozgat Milletvekili-Selahattin Taflı-
oğlu'nun, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mil
letvekilleri Hakkında Anayasanın 84 üncü 
Maddesinin Uygulanmasınla Dair önergesi ve 
TBMM Başkanlık Divanının Konuya İlişkin 
Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerindenv Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/929) (S. Sayısı : 472) 538:543 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 
22 Arkadaşının; 5 .5 . 1983 Tarih ve 2821 sa
yılı Sendikalar Kanununun 28 . 8 . 1983 Tarih 
ve 2882 sayılı Kanunla Değişik 60 inci Madde
sinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 543 

3. — İstan'bul Milletvekili Gabit Batumılu' 
nun Yasama Dokunıılmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/987) (S. Sayısı ; 
491) 543:555 

4. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 65 inca Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 21 . 10. 1986 
Tarih ve 33*14 sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönder
me Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Raporu (1/805, 3/1176) 
(S. Sayısı : 502) 555:560 
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I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu saat 15.0Q'te açıldı. 

.Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbamtoğlu, Doğu 
Anadolu'nun 1986 - 1987 'kış dönemi ikömiir sorunu 
konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

3317 sayılı «6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 mci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» un, bir 
defa d aba görüşülmek üzere iade edildiğine dair 
Cumhuibaşkamlığı 'tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

5 ilde uzatılması TBMM'ce 4.6.1986 tarihinde 
onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Diyarbakır, Hak
kâri, Mardin, Siirt ve Van illilerinde 19.11.1986 günü 
saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına; 

11 ilde uzatılması TBMM'ce 4.6.1986 tarihinde 
_onaylaramış bulunan olağanüstü halin; Ankara, izmir 
ve Kars illerinden 19.11.1986 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere kaldırılmasına; Adana, Ağrı, Bin
göl, Elâzığ, Hatay, İstanbul, Şanlıurfa ve Tunceli 
liderinde 19.11.1986 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süre ile uzatılmasına, 

Dair Başbakanlık tezkereleri birlikte görüşülerek 
kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kal
kınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama Teşkilatı 
1985 yıllı bütçesinden yapılan harcamaya ilişkin 
(6/682) sözlü sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı fsmet Kaya Erdem cevap verdi; soru 
sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Edirne Mı illet vekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Sümerbartk'a bağlı bazı müesseselerin yönetim komi
tesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişiklin ('6/854) sözdü sorusuna Devlet Bakanı 
Mustafa Tınaz Titiz; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökımenoğlu' 
nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışlarına ilişkin-
(6/867) sözdü sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı Sudi Türel; 

Cevap verdiler. 

TANAK ÖZETİ 

(6/596), (6/775), (6/778), (6/796), (6/812), (6/821) 
(6/845), (6/846), (6/847), (6/848) numaralı sözlü 
sorular, soru sahipleri izinli bulunduklarından; 

(6/598), (6/610), (6/709), (6/742), (6/751), (6/849), 
(6/873), (6/861), (6/789), (6/797), (6/799), (6/876), 
(6/813), (6/814), (6/817), (6/832), (6/835), (6/836), 
(6/838), (6/870) numaralı sözlü sorular, ilgili balkan
lar Genel Kurulda hazır budunımadıklarından; 

(6/699), (6/700), (6/758), (6/833), (6/856), (6/857), 
(6/858), (6/865), (6/874), (6/875), (6/877) numaralı 
sözlü soırular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görü
şülmüş başka soruları bulunduğundan; 

(6/702), (6/696), (6/819), (6/826), (6/780), (6/781), 
(6/860), (6/862), (6/863), (6/864), (6/868), (6/782), 
(6/784), (6/798), (6/800), (6/808), (6/827), (6/828), 
(6/837), (6/839), (6/871), (6/872) numaralı sözlü so
rular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından; 

(6/631), (6/767), (6/810), (6/831) numaralı sözlü 
sorular, soru sahipleri görevli bulunduklarından; 

(6/772), (6/834)' num'aralı sözlü sorular, soru sa
hipleri Genel Kurulda bazır bulunmadıklarından, bir 
defaya mahsus olmak üzere; 

(6/822), (6/824), (6/842), (6/843), (6/844) numa
ralı sözlü sorular da, soru sahibi mazeretli bulun
duğundan; 

Ertelendiler. 

(6/693) numaralı sözlü soru, som sahibi iki ce
vap gününde de hazır bulunmadığından düştü. 

Yozgat Milletvekilli Selıahaıttin Tafllı oğlu'nun, 'Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkımda 
Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Karan ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (3/929) 
(S. Sayısı : 472), 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arka
daşımın; 5.5.1983 ıfcarih ve 2821 sayılı Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kamumla 
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Değşilk 60 inci Maddesinin 1 linçi Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçiici Madde Bklen-
ımesii Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler- Komisyonu (2/327) (S. Sayısı : 459) dile, 

'İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Koımisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (3/987) (S. 
Sayısı : 491) 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yetki-
Heri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendiler. 

18 Kasım 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.541 e son verildi. 

Başkan 
BaşkanvefciM 

Abduîhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 a 11 • 1986 Pazartesi 

Tezkere 
1. — Abdullah Kaya Hakkındaki öılüm Cezasının 

Yerine Getiriılmestine Daıir Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1182) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta-
riM : 14.11.1986) 

Rapor 
1. — Bayındırlık ve İskânı Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevden Hakkında Kanun Hükmünde Karar
nameler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kamun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Ana
yasa komisyonları raporları (1/804) (S. Sayısı : 503) 
(Dağıtma tarihi : 17.11.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 

olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.1986) 

2. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, iz
mir - Tire îllçesiine bağlı bazı köylerin sulama ve iç
me suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.11.1986) 

3. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin BaşBakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfoaıntoğlu'nun, 
köylerin ve köylülerim elektrik tüketiminden doğan 
borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaymakllar Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.11.1986) 

2. — Erzurum Mlletvefcili Hilmi Nafbantoğlu'nuh, 
gerekli ödemeleri yapmallarıina rağmen vatandaşların 
telefon müracaatlarının sürüncemede bırakıldığı iddi
asına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru Öner
gesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi : 13,11.1986) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'itn, Kay
seri - Yeşilhisar ilçesi Topraksu Sulama Kooperati
finde 1979 - 1985 yıllan arasında yöneticilik yapan 
kişilerle ilgli iddialara iişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.11.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : ismail Üğdül (Edirne), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birieşinıirti açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Aydın Milletvekili Osman Bsgin Tipi'ye kadar 
yoklama yapıldı). 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
4 Kasım 1986 günü İzmir'de başlatılan ve Ankara' 
da sona eren öğrenci yürüyüşü ile ilişkilendirilmesi 
ve suçlanması hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekili arkadaşımız 
gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine sırasıyla 
söz vereceğim.. 

izmir 'Milletvekili Sayın Durcan Emlrlbayer, «4 
Kasım 1986 günü İzmir'de başlatılan ve Ankara'da 
sona eren öğrenci yürüyüşü ile ilişkilerıdiriLmem ve 
suçlanmam konusunda gündem dışı konuşma yap
mak istiyorum» demektedir. 

Buyurun Sayın Emıirhayer. 
ıDUROAN EMİRBAYER (îlzmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 4 Kasım 1986 günü İz
mir'de başlatılan ve Ankara'da sona eren öğrenci 
yürüyüşü ile ilişk ilendirilmem ve suçlanmam nedeniy
le gündem dışı söz almış bulunuyorum., 

Konuyla alakalı olarak sizlere şu hususu belirt
mek işitenimi: 12 Eylül 1980'den önce, çök değişik yö
relerden gelen vatandaşlarımızın ikamet ettiği bir yö
renin belediye başkanıydım. Belediye hudutlarım 
içerisinde tek bir anarşik olaya rastlanmamıştır. Bir 
daha görmek istemediğimiz o günler hepimizin bel-
leğindedir. Bilirsiniz; mahallelere, «o mahalle sağcı, 
bu mahalle solcu» diyerek girmek mümkün değil
ken, ben, yöredeki gençliğe ve (belediye hudutlarım 
içerisindeki - yaz aylarında - 100 bine yaklaşık nü
fusa, (belediye hoparlörlerinden hitap ederek, «Ne 

BAŞKAN — Toplantı için yeterli çoğunluğumuz 

vardır;, görüşmelere haşlıyoruz. 

faşizm, ne komünizm propagandası 'burada yapıla
maz. Biz Atatürk ilkelerine inanmış insanlarız; bura
da 'Kemalizm vardır» diyerek yüreklilikle tavır koy
muş ve kesinlikle herhangi bir eyleme imkân verdirt-
memişimdir.. 

Değerli milletvekilleri, konuya giriyoırum: 4 Ka
sım 1986 tarihinde İzmir'deydim. YÖK Yasasının 44 
üncü maddesini protesto etmek için yürüyüş yapmak. 

. isteyen gençler, mensubu bulunduğum' paritiye telefon 
ederek, «Bizler, ıtüm kanun ve nizamlar içerisinde, 
sadece YÖK Kanununun 44 üncü maddesine karşı, 
arkadaşlarımızı temsilen 10 kişi kadar, Toplu Yürü
yüş Yasasına uygun Olarak, kanunların gösterdiği 
doğrultuda Ankara'ya yürüyüp, bakanlığa ve Mecli
se dileklerimizi bildirmek amacındayız» dediler. 

O gün yürüyüş mahalline gittim; doğrusu, ıgör: 

düğüm ve izlediğim kadarıyla, gençlerin, sadece is
tikballeri bakımından seslerini duyurmak amacından 
başka hiçbir istekleri yoktu. Bu 10 gence karşı yüze 
yakın polis gönderilmişti. Ne vardı ki, eğer İzmir 
Emniyet Müdürü hu gençleri çağırmak suretiyle il
gi gösterseydi, belki bu meseleler burada Meclisin 
gündemine gelmeyecekti. Nitekim, yürüyüş mahallin
de şube müdürü bir polis arkadaşımız gençlere yak
laşarak «Toplu halde gitmeniz sakıncalıdır, yasa ba
kımından aralıklı yürüyüş yapmanız doğru olur» de
mesi üzerine, gençler çağrıya uyarak, aralıklar ha
linde yürüyüşe başlamışlardır. 

Bu gençler ne yapmışitır? Ankara'da, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine gelerek, alakalı mercilerden 44 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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üncü maddenin yumuşatılmasını ve bir sınav hakkı 
daha verilımesini isteme ötesinde ne yapmışlardır; sa
kıncalı bir eylemde mi bulunmuşlar, faşizm veya 
komünizm lehine .sloganlar mı atmışlardır? Hayır 
arkadaşlarım, bu gençlerin ve ailelerinin, bu insafsız 
maddeden yakınmadan başka hiçbir düşünceleri yok--
tor. 

•Sayın .milletvekilleri, balkınız, size, yüreği yanık 
bir babanın feryadını, bizlere gönderdiği mektubun 
birkaç paragrafını okumak suretiyle iletmek işitiyo
rum. 'Hepimizin tanıdığı babacan, dürüsitlüğü ve na
musu ile 'tanınmış bu insan, Manisa'nın A'NAPlı Be
lediye Başkanı Sayın Erituğrul Dayıoğlu'dur. 

Sayın Dayıoğlu mektubunda; «Oğlum Kutluk 
Dâyıoğlu, çocukluğundan beri hayvanlara meraklı 
olup, (tercihini sadece veteriner fakültesine girme yo
lunda kullandı. (İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirip, 
üniversite giriş imtihanları anılarını ve üniversiteye 
'girdiği günkü sevincimizi unutamıyoruz. Oğlum, 
Türk çocuklarının çoğuna nasip olmayan, istediği 
mesleğin tahsilini yapmaya kavuşmuştu. 

Sonra Bursa'ya gitti; üniversite kampusu henüz 
açılmamıştı, erkek öğrenci yurdu yoktu, ev tutmaya 
malî kudretimiz yokltu. /Misafirhanelerde gönderebil
diğini çok az para ile, yarı aç, yarı tok, kalarak, oku
maya çabalayan çocuğum, üç yıl sonunda histoloji _ 
dersinden vize allamadığı için, adeta idam fermanı 
aldı. 

/Diyeceksiniz ki, herkes yüksek tahsil yapmasın, 
maddî imkânı olanlar, çok zeki olanlar okusun, geri 
kalanlar başka işler yapsın. 

Bu mantık fakültenin 3 üncü sınıfına geldikten 
sonra bence artık geçerli değildir. Bu yaşa gelmiş ve 
üç yıl fakültede okuyup geri dönmüş bir delikanlıyı 
artık bir meslek sahibi yapmak, benim imkânlarımla, 
mümkün değildir. (Bölıli bir kalıp için hazıdanmış ve 
karılmış çimentoyu ben nereye dökeyim? Bu çimen
to taşlaşacaik ve işe yaramaz hale gelecektir. 

IBir milletin en değerli serveti olan insanların ve 
özellikle gençlerin bu kadar kolay harcandığı bir sis-
ıtiam, hiçbir gerekçe ile mazur görülemez. Üstelik, mil
letin bu çocuklar için harcadığı milyonlarca lira bo
şa gitmiş olmaktadır» diyerek üzüntüsünü ifade edi
yor, 

Değerli arkadaşlarım, işte; Manisa Belediye Baş
kanınızın da ifade ettiği gibi, Dayıoğlu'na benzer, 
hatta Dayıoğlu'ndan maddî bakıımdan çok daha bü
yük zorluklar (içerisinde evlatlarını okutabilmek için 
bütün imkânlarını harcayarak, hatta yarı aç yarı tok 
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kalmak suretiyle fedakârlık yapan insanların feryat
larına kulak vermek mecburiyetindeyiz. Herhalde, 
Dayıoğlu'na da, komünistlik veya faşistlik yakıştır
maları inşallah yapılmaz. 

Hiçbir zaman tembelliğe prim verilmesinden ya
na olamayız. Eğitim alanındaki acımasız yarışmanın 
da farkındayız; ama ne var ki, adaletsiz ve haksız 
mevzuatı da savunamayız, olayın hemen ardından 
Sayın Devlet Bakanımız Hasan Celâl Güzel beyanat 
verdi ve «Gençleri karanlık emel ve arzularına uy-
<*un eylemlere geçirenler var» diyerek şeytan taşladı. 
Bundan kimleri kastettiği belli değil. 

Yine bir milletvekili arkadaşımız, Gençlik ve Spor 
'Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda
ki müzakeresi sırasında, her halde zabıltlara geçire
bilmek işgüzarlığı içerisinde, ismimi ele alıp, nere
deyse komünistlikle suçladı. Ben Sayın Bakanın ve 
sayın milletvekillinin konuşımıaîlarına, sadece safsata 
ve laf salatası demekle yetineceğim. (SOP şuraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bir zahmet etselerdi, mensubu oldukları ANAP* 
in, 'İzmir'i! milletvekilli arkadaşlarına hele beni çok 
eskiden beri tanıyan ve aynı dönemde belediye baş
kanlığı yaptığım meslektaşım Sayın Işılay Saygın'a 
bir soru verselerdi, böyle bir beyanda bulunmazlardı. 

Öte yandan, 6.11,1986 tarihinde Sayın Pertev Aş-
çıoğlu'nun, YÖK Yasası konusunda çocukların hak
lı olduğunu, isteklerine kulak verilmesi gerektiğini 
belirötiğini ide hatırlatmak isterim. Ayrıca, ANAP'lı 
milletvekili (arkadaşlarımın, 44 üncü maddenin yu
muşatılmasını istediklerini de memnunlukla öğren
miş bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, haksızlığa karşı yüklendiği
miz vazife gereği biz diyoruz ki, üniversitelerimizin 
başderdi olan YÖK Yasasının haksız hükümlerinin 
ve öğretim üyelerine baskı ve sindirime uygulama
larının kaldırılması, en önde gelen amaçlarımız ara
sındadır. Biz İstiyoruz ki, okuyan çocuklarımız, Doğ-
ramacı'sız bir üniversitede tahsil yapabilsinler. (SIHjP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, bana çamur altaıak isteyen 
bu iki arkadaşım için, benim kadar yaşamlarının 
onurlu olmalarını diliyor, Yüce /Meclise saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eımıirbayer. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun; memleketimizde sürdürülmekte olan orman kat
liamına ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm cevabı. 
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BAŞKAN — Memleketimizde hâlâ sürmekte olan 
orman katliamı üzerinde, Erzurum Milletvekili Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu; buyurun efendim. 

IHtUMt NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

IBugün, memleketimizde hâlâ sürmekte olan or
man katliamından bahsedeceğim. İlk önce, orman 
ürünler,ini odun olarak kullanmaktan hâlâ kurtula
madığımızı, hâlâ tezeği toprağa almayıp ocakta yak
mak zorunda olduğumuzu, kömür üretimimizi, elek-
ıtrik üretimimizi artırıp, ısıtmada da kullanmaya, 
hem miktar hem de fiyat bakımından, olanak sağ
layamadığımızı vurgulamakta yarar var. Ayrıca, do
ğal gaz kullanımı ve güneş enerjisinden yararlanma 
gibi konular için, yatırım ve teknik olanakılarımız da 
hâlâ çok yetersizdir, Bunun sonucu, orman ürünle
rini yakıyor ve hâlâ ormanlara balta sallıyoruz. Ya
zık... İlkokulda söylediğimiz, «Baltalar elimizde, uzun 
ip belimizde, biz gideriz ormana» dizelerini tekrar
layıp duruyoruz. (SHP ve ANAP sıralarından alkış
lar). 

iDiğer yandan, inşaat teknolojimizin bir türlü ge-
lişememesi ve betonarme sistemimizin icat edildiği 
ilk yıllardaki gibi yürütülmesinin sürdürülmesi, bu- , 
gün kıt olan orman ürünleriımizin 'büyük bir israf i 
ile kullanılmasına neden olmaktadır. 

'İşte konuya ilişkin birkaç hesap ve rakam. Sayın 
Bayındırlık ve iskân Bakanımızın da burada olduğu 
çok isabetli oldu. Önce, bir metrekare betonarme 
yapı için kaç metreküp orman itemel ürününü soba- ( 

ya attığımıza bir bakalım. j 
Betonarme kalıbı olarak ahşap, Bayındırlık ve İs- : 

kân Bakanlığı şartnamelerine göre, en fazla üç kez J 
kullanılabilir. Pratikte müteahhit ve yapımcı, bu ade
di dörde çıkarmıştır. Bu yöntemle beher metrekare 
betonarme yapı için 0,03 metreküp kalıp kerestesi 
gerekmektedir. Gene, gerek kalıp gerek sıva iskelesi 
için, yapımcı, metrekare betonarme birim başına ! 
yaklaşık 0,005 metreküp iskele kerestesi tüketmekte- j 
dir. j 

Son alarak da, oturtma çatıların altına ahşap gö- j 
mülür; yurdumuzda ortalama yapı ikait adedini 4 ka- i 
bul ©dersek, ber metrekareye gene 0,014 metreküp 
kereste de bu iş için harcanır; rakamları alt alta ko
yup toplarsanız, yaklaşık 0,05 metreküp orman ürü
nün, ber metrekare betonarme yapı için yok edildiği 
gerçeği ortaya çıkıverir. 

Şimdi bir de, ber yıl ne Ikadar yapı yaptığımıza 
göz atalım. İstatistiklere göre, ülkemizde yılda 30 
milyon metrekare yapı üretilmekte, bunun yüzde 
63'ü betonarme olmaktadır; yani yaklaşık 20 milyon 
metrekare betonarme yapı. Bu rakama göre ber yıl 
1 milyon metreküp orman temel ürünü de sobalık 
hale gelmektedir, yakılmaktadır, gömülmektedir. 

(Orman temel ürünü olarak giderek azalan ıtomruk 
üretimimizin 1984 yılında 4 milyon metreküp oldu
ğunu söylersem, teknoloji geriliği nedeniyle bu üreti
min yüzde 25'inin böylece havaya gittiği gerçeği tar
tışılmaz biçimde ortaya çıkar. Daha, bu sözlerimiz 
yalnızca yapılar içindir, oysa, kalıp olarak ahşap kul
lanımı; yollarda, (tünellerde, kanallarda, barajlarda, 
sanat yapılarında ve benzeri inşaatlarda da olmakta
dır. Bunlar da bu savurgan 'harcamaya eklenirse, 
olayın çehresindeki korkunçluk daha da büyüyecek
tir, 

Allah'tan, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi boş oturmakta, söz verdikleri gibi yılda 1 
milyon konut yapımına kalkmamaktadır. Böyle bir 
olasılıkta, 5 milyon metreküp tomruğa daha gerek
sinim duyulacaktır ki, buna da ormanlarımızın gü
cünün yetmeyeceği, sıranın fidanlara geleceği açıkça 
görülecektir., 

Yapılarda iş iskelesi olayı ise ayrı bir âlemdir biz
de. Gencecik kavaklar, daha büyümeden böğrüne 
ballı tayı yemekte, direk olarak kullanılmak üzere in
şaatlara taşınmaktadır. Gelişmiş teknoolj ilerde sıva 
olayının kaldırılması ve kalıp iskelesinde metalin kul
lanılmasıyla, bu kıyım işi tümden durdurulmuştur. 
Bu arada, yapılan oturtma ahşap çatılarda kullandı
ğımız ve bu yolla gömdüğümüz temel orman ürünü
nün (boyutları da önem kazanıyor. Her metrekare be
tonarme yapı için 0,014 metreküp keresteyi çatılara 
gömdüğümüzü yukarıda söylemiştim. Üstelik, bu 
harcama yalnızca betonarme olanları değil, tüm ya
pıları kapsamaktadır. Oysa, izolasyon ya da teras 
çatılar, tümü ile üretim artığı ürünler ve memleketi
mizin tükenmez kum, çakıl ve taş kaynaklarından oluş
maktadır. Teras çatılandaki başarısızlığımız, yine tek
nolojik gelişime ayak uyduramıamızdan başka bir ne
dene dayanmamaktadır. 

ıSözümün sonunda şuna da işaret etmek işitiyo
rum : Doğu Anadolu ormanları artık ne baltalık, ne 
de inşaat kerestesi verme durumunda değildir. Hükü
metler bu ormanlardan baltaları geri çekmeli ve 
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çıplaklaşan ormanlıklara, o çıplak yerlere dikimi yap
maya özen göstermelidirler., 

özet olarak, inşaat »teknolojimizi geliştirmeliyiz 
ve gelişmiş teknolojilere özendirici yasa uygulama
ları getirmeliyiz. Yoksa, 'bugün başlamış olan keres-' 
ite ithali de bir çözüm olmayacaktır. 

Saygılar sonarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Nalbantoğ-
iu, 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
.SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, cevap 
verebilir miyim?' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cevap 

vermenize lüzum yok ki; uyardım sizi, 
BAYINDIRLIK VE İSKAN (BAKANI 1SMA)ÎL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli üyeler; Sayın Himi Nalbantöğlu'na, memileke-
'timizin önemli problemlerini ıbu kürsüye getirmiş 
olduğu için teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 
Ben, cevaptan ziyade, konuyla ilgili bazı açıklama
lar yapmak için söz aldım., 

Sayın Nailbanfcoğlu'nun duygularına katılıyorum. 
Türkiye yıllardan beri, inşaatta; artık modası geç
miş birtakım 'teknolojilerin devamını sürdüregelmiş-
Itir. Bu teknolojilerin değiştirilmesi için gereken ça
lışmalara, yine - çok şükür - bizim zamanımızda baş
lanmış bulunmaktadır; ıbunu kendilerine haber vere
yim. 

Bir kere, Bayındırlık Bakanlığı genel fiyat analiz
lerinin, şu anda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
malar IKurumununda etüdü yapılmakta; komple fi
yatlara doğru giden birtakımı yeni tarifeler getirmek 
üzere, 'bir çalışma yürütülmektedir. Yine Sayın Nal-
bantoğlu'nun da bildikleri gibi, değiştirmeyi (hedefle
diğimiz 'bu fiyat, analizleri, en az 45-50 yıllık analiz
lerdir ve şimdiye kadar kimse bunları ellememiştıir. 
Sayın Nalbantoğlu'nun verdiği birtakım rakamlar, 
çok muhtemeldir ki, bu fiyat analizlerinden alınma 
rakamlardır ve birçoğu bugün piyasadaki işlemlere 
uymamaktadır, ©unları değiştirmek üzere, şu anda 
TÜBİTAK'ta ciddî ıbir çalışma yapılmaktadır. 

Bu arada şunu hatırlatayım.' Biz birtakım prefab
rik inşaat tatbikatları yaptık biliyorsunuz; gerek yurt
larda, gerek deprem evlerinde, gerekse (tatbik ede
bildiğimiz diğer bazı binalarda - ki büyük binalara 
da tatbik etme imkânını 'bulduk - bu prefabrik inşaat
lara, hatırlarsanız, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, bu kür
süden, çok itirazları olduğunu da söyledi! Bu yeni 

bir teknoloji denemesidir ve gayet iyi neticeler de 
alınmıştır. Son iki yıl içerisinde bu şekilde yaptığı
mız inşaat miktarı en az 300 bin metrekareyi bulmuş
tur, hatta geçmiştir. 

Arz ederim efendim, (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
etLİMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

'Başkan, Sayın Bakan benim prefabrik konusundaki 
konuşmalarımı herhalde yanlış anladılar. Açıklama 
yapmak istiyorum. 

İBAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Sayın Bakan, 
sizin konuşmanızdan sonra hem cevap verdiler, hem 
de bir açıklama yaptılar. Herhalde başkaca bir yan
lış anlatma yok sanıyorum. 

HÎLMit NALBANTOĞLU Przurum) — Prefab
rik konuta itirazlarımı yanlış anlatmışlardır; o şekil
de beni itham etti. 

İBAŞKAN — Hangi konuda, kısaca belirtir misi
niz? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Prefab
rik inşaatta kalıp olmaz, onu biliyorum; ama, san
ki prefabrik konuta ben karşıyımışım gibi ifade etti
ler. Değilim. İşte, onu yanlış anlattıkları için açıkla
ma yapmak istiyorum, 

İBAŞKAN — Anlattınız onu da Sayın Nalbant
oğlu. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Prefabrik 
konutun pahalı olduğunu; Erzurum'daki tek katlı 
prefabrik konutların veyahut talebe yurtlarının iyi 
olmadığını .söyledim. Başka da bir şey söylemedim. 

İBAŞKAN — Anlaşıldı, tutanaklara da geçmiş ol- ' 
du Sayın Nalbantoğlu^ 

3. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürhan' 
in, artan demokrasi dışı uygulamalar konusunda,gün
dem dışı konuşmuşu. 

'BAŞKAN —" Artan demokrasi dışı uygulamalar 
konusunda, Antalya 'Milletvekili Sayın Aydın Gü
ven Gürkan; buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar).. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN /(Antalya) — Sa
yın milletvekilleri, ara seçimlerden iktidar partisi ye
nik çıkmıştır. (ANAP sıralarından «Sayın Başkana 
diye başla» sesleri), 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, «Sayın Başkan» di
ye..* 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri.., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim-
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AVDIN GÜVEN GÜRKiAN (Devamla) — 
ANAP'ın oyları yüzde 32'ye düşmüştür. Para cezası 
ua rağmen sandığa gitmeyen seçmenlerle binlikte bu
lgun seçmenlerin yüzde 70'ini aşkm bir kısmı, bu ik
tidara, bu iktidarın politikalarına, bu iktidarın hü
kümetine ve hükümet 'başkanına «Evet» dememiş
lerdir. 

İktidar azınlıktadır. İktidar, halk çoğunluğunun 
desteğini yitirmiştir. Toplumsal desteğini yitiren ve 
seçmenin büyük çoğunluğunun karşısında olduğu
nu algılayan her iktidar gibi bu iktidar da, artan bir 
biçimde, demokrasiye aykırı ve hukuk devletini ze
deleyici eylemlerini artırmak zorunluğunu duymuş
tur. Siyasal tarihimiz, zayıflayan, gücünü yitiren ve 
toplumsal destekten yoksun kalan iktidarların, ikti
darda kalabilmek için demokrasiyi ve hukuk devleti
ni nasıl zorladıklarınım şanssız örnekleriyle doludur. 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Ebu 
Firaz biraderin mi öğretti bunları sana?! 

AVDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu 
iktidarların, 'politikalarını değiştirmek, kadrolarını 
yenilemek ve yeni liderlerle toplumun önüne çık
mak yerine, demokrasi dışı yollara, hukuk devletine 
aykırı eylemlere, baskıya, tehdide, zorbalığa ve par
tizanlığa başvurmaları, demokrasimizde çıkmaz so
kaklar ve kısır döngüler yaratmıştır. Azınlığa düş
müş olmasına rağmen, iktidarda katmak isteyen her 
'iktidar gibi ANAP iktidarı da, giderek artan bir bi
çimde baskı yollarına başvurmaktadır, 

Sayın milletvekilleri, bugün iktidarın uyguladığı 
açık baskılar, belki henüz daha toplumun büyük bir 
çoğunluğunu kapsayıcı kitlesel bir nitelik almamış
tır ama, gözdağı verme ve korku salma mekanizma
ları olarak giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır; 
yarın kitlesel bir nitelik alarak, ırej'imin demokratik 
(temelinin tümüyle tahrip edilmesinden ciddî kaygı 
duyuyoruZv 

Sayın milletvekilleri, uygulanan baskıların en son 
örneği, düşünce suçunun olmadığı iddia edilen bir 
Türkiye'de, bizim dünya görüşümüzle 'bağdaşık ol
mayan ve bizim dışımızdaki bir sol partinin kuru
luşuyla ilgili olarak barışçıl bir panel yapan ve sorun
larını demokratik bir biçimde tartışan insanların bu
gün 'tutuklu 'bulunmalarıdır. Eğer bu da düşünce su
çu sayılımıyorsa, o zaman gerçekten Türkiye'de dü
şünce suçu ve suçlusu yoktur. Sosyalistlere yapılan 
•baskı, bilinçli bir baskıdır ve amacı, sosyalist ve sos-
yaldemokrat akımların, ideolojik ve örgütsel karma

şıklık -içine düşmelerini sağlamaktır. Biz bunu iste
miyoruz, 

Sayın milletvekilleri, yazar Demir özlü'nun, üç 
yıl önce yazmış olduğu bir yazıdan ötürü bugün va
tandaşlıktan çıkartılmış olması da, artan baskının baş
ka bir örneğidir. iSHP'l'i bir milletvekili hakkında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıkladığı eleştiri
sel düşünceler ve bunları dışarıda yinelemekten ötü
rü dokunulmazlığının kaldırılması girişimleri, artan 
gözdağı verme ve korku salma heveslerinin bir baş
ka örneğidir. iSHP'li olmayan diğer iki milletvekili 
hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması girişimle
rini de anlamamız ve onaylamamız mümkün değil
dir. Bunlar 'denenmiş ve başarısız kalmış kötü yön
temlerdir. Bunlarla yalnızca, demokrasi zedelenir, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi en can alıcı noktasın
dan yara alır ve iktidar, giderek artan haklı tepkile
rin odağı haline gelir. 

$Sayın (milletvekilleri, aylardır sürüncemede bıra
kılan 84 üncü maddeyle ilgili uygulama da, vahim 
bir Anayasa dışı baskı denemesidir. Bir anamuhale-
fet partisinin milletvekillerini, Meclis dışında bıra
kalım mı bırakmayalım mı tartışmasının yapılıyor 
olması bile, iktidar çoğunluğunun ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanının, demokrasi ve Meclis an
layışının hüzün ve umutsuzluk verici bir belgesidir. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).: 

Bununla, salıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve iktidar yara 
almıştır ve almaktadır; yoksa, 'bununla kimse ürkü-
tülemıamekıtedir., 

Sayın 'milletvekilleri, yaşadığımız her bir seçim
de, hükümetin akıl almaz baskı, şantaj ve gözdağı 
denemelerine tanık olarak, bu iktidarın demokrasi 
anlayışı konusunda derin bir karamsarlığa düşmek
teyiz; en son bunu Nevşehir Derinküyu'da yaşadık. 
Derinkuyululaır, seçimleri ANAP kazanmazsa De« 
rinkuyu'nun ilçelikten çıkartılacağı yolunda açıkça 
tehdit edildiler. (ANAP sıralarından «Yalan söylü
yorsun» sesleri). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Hayal, 
'hayal.,., 

AYDIN GÜVEN GÜRKAIN '(Devamla) — Her 
yerde ve her adımda «Oy verin, hizmet isteyin» yo
lundaki hizmet şantajlarına tanık olduk. 

ALÎ RIPKI ATASEVER (Tekirdağ) — Yalan 
söylüyorsun..., 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bir gündem dışı konuşmanın çok 
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sınırlı olanaklarıyla, itlim baskıları burada anlat
mam ve belgelemem olanaklı değildir; ancak, SHP 
Ereğli ve Düziçi örgütlerine yapılan baskıyı, Doğru 
Yol Partisinin Antalya ırtiüingindek'i abartılı ve tahrik 
edici polisiye önlemleri de anımsatmadan ıgeçemiyo-
ruım., 

iktidar çoğunluğunum, Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesini kaldrrmamaktakıi ısrarı da, bir başka anti
demokratik, yasakçı ve baskıcı bir eylemdir. Bir avuç 
siyasetçinin ve genelde geniş haiik kitlelerinin politi
ka yapma baklan kısıtlı tutularak, 'iktidar, demok-
ıraJtükliği konusunda hiçbir zaman inandırıcı olamaz 
ve olamamaktadır., 

Sayın mıilletvekıilleri, Türkiye'de binlerce insanı 
ilgilendiren davalar, altıncı yıllarında halen daha sür-
ımektedirler, İnsanlar içeride ve dışarıda geciken bir 
adaletin bedelini ödemektedirler, 

PERTEV AŞÇIOGLU (Zonguldak) — Siz dü
şünürsünüz adalete baskıyı., 

AYDIN GÜVEN GÜRİKAN '(Devamla) — Kit
lelere derin bir yılgınlık ve ürküntü vermiş olan bir
çok öneml'i terör ve anarşi olayının suçlularınım bu
lunması adeta unutulmaya terk edilmiştir. Yüzlerce 
İdam mahkûmu, Türkiye 'Büyük M'illet Meclisinin 
İnfaz kararı verip vermeyeceğinin belirsizliği içinde, 
yıllarıdır, idam kararından da ağır bir işkencenin 
içinde tutunmaktadırlar. Hapishanelerde insanlık dışı 
koşullar ve uygulamalar nedeniyle açlık grevleri gi
derek yayılmaktadır. Öğrenciler, YÖK düzeninin 
çok derinlerde yatan ve köklü sorunlarına duyulan 
•kayıtsızlık nedeniyle yürümekte ve açlık grevi yap
maktadırlar. Ülkemizdeki bir yabancı temsilci bile, 
kötü muamele ve işkenceden söz edebilmektedir. Me
murlarımıza bir tür manevî işkence uygulanarak, 
partizanlığa ve taraf tutmaya zorlanmaktadırlar. 

Sayın mrlCetvekilleri, bütün içtenlıiğ'imle şunu söy
leyerek sözlerimi bitirmek istiyorum: Baskı, kaba 
kuvvet, korku salıma, tehdit ve gözdağı ile, hiçbir ikti
dar 'hiçbir sorununu çözemez; bunu hatırlatmayı bir 
görev ısaydım. 

Yüce kurula saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar^ 

BIAŞİKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan., 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 

Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzelin vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1183) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaşkan

lığı tezkereleri vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize 
sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 79 uncu 

dönem toplantılarına katılmak üzere, 17 Kasım 1986 
tarihinde Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Pakistan'a ve Federal Almanya'ya gidecek 

olan Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka
rnevli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1184) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Bilimsel ve Tek

nolojik İşbirliği Daimî Komitesinin üçüncü toplantı
sına katılmak üzere 18 Kasım 1986 tarihinde Pakis
tan'a ve görüşmelerde bulunmak üzere 23 Kasım 1986 
tarihinde de Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı M. Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 

olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekecinin dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1185) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 
üçüncü yıldönümü münasebetiyle yapılacak olan tö
renlere katılmak üzere, 14 Kasım 1986 tarihinde anı
lan ülkeye gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Te-
nekeci'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, 
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Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Fransa'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Tasçıoğlu'nun 
dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1186) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) İş

gücü ve Sosyal İşler (MAS) Komitesi toplantısına ka
tılmak üzere, 16 Kasım 1986 tarihinde Fransa'ya gi
decek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. 
Mükerrem Tasçıoğlu'nun dönüşüne kadar; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali 
Bozer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

ıKenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. 

Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1187) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni Delhi Uluslararası Fuarına katılmak üzere, 

18 'Kasım 1986 tarihinde Hindistan'a gidecek olan 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Te
nekeci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine,- uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/856), (6/857) ve (6/858) numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına dair önergesi (4/281) 

'BAŞKAN — 'Sayın milletvekilleri, bazı sözlü so
ruların geri verilmesine dair bir önerge, vardur; 'Oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Yazılı olarak 'sorulmuş olup sünesinde cevaplan

dırılmadığı için sözlü soruya çevrilen aşağıdaki soru 

önergelerime Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz yazılı 
cevap vermiştir. 

Önergelerimi geri aldığımı bildirir, gereğini arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru önergeleri : 6/856, 6/857, 6/858. 
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk' 

ün, 29.8.1986 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının iki maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki 14.2.1986 tarihli kanun tekli
finin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/282) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci (maddesine göre 
verilmiş doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi 
.vardır; okutup onayınıza sunacağım : 

Tüıkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan ve 45 günü 

aşkın zamandan beri neticelendirilmemiş olan 
29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının 2 Maddesinde Değişik
lik Yapılması hakkındaki 14.2.1986 tarihli kanun tek
lifimizin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru
dan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili olarak, iki lehte, 
iki aleyhte söz vermemiz mümkün, İçtüzüğün 64 ün
cü maddesine göre. 

Söz almak isteyen var mı? 
Sayın Şentürk, Sayın Kara'a lehte, Sayın Onur 

aleyhte. 
Buyurun Sayın Şentürk. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Sa

yın Başkan, yüce Metilisin değerli üyeleri; huzuru
nuza getirmiş olduğumuz teklif, çok önemli ib.'.r ada
letsizliği nispeten hafifletmeye matuf idi; ama ne ya
zık ki, Şubat 1986'dan bu yana, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda gündeme alınma imkânı olmadı. O se
beple konuyu, İçtüzüğün 38 inci maddesine 'istinaden, 
yüce huzurunuza getirme arzusunu duyduk. 

Değerli arkadaşianm, sanıyorum iki, bu konuda 
'hiçbir milletvekili arkadaşımız aksi görüş ve düşün
cede değildir, olamaz da. Zira muhtarlar, köy ve ma
hallede, devletin hizmetlerinin bir kademesidir, ileri 
karakoludur. Kendilerine vücut veren birçok kanunla 
'bera'ber, diğer 'birçok kanunun yine kendilerime tah-
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mil ettiği yükümlülükleri taşıyan kamu görevlileri
dir ve bu yönleriyle devlet memurudurlar; devlet me
muru gibi, gerektiğinde cezalandırılırlar. 

Öyle ise, bu çok önemli kamu görevlilerinin, yük
lendikleri görevler ve sorumluluklarla mütenasip ola
rak, Anayasamızın, ücretlerdeki dengeyi sağlamayı 
emreden 55 inci maddesine de istinaden, hizmet
lerine karşılık 'aldıkları bir miktar ödeneğin de, as
garî ölçülerde bir seviyeye gelmiş olması mutlaka 
gereklidir. Bilindiği gibi, bugün 2108 sayılı Kanun 
gereğince köy ve mahalle muhtarları 100 gösterge
nin, devlet memurları için bütçe ile öngörülen katsa
yının .çarpımından meydana gelen bir miktarı 'alır
lar. Yani, bu miktar şu anda ayda 6 200 Türk Lira
sıdır. Tabiî bu rakamı telaffuz ütmek dahi insana çok 
acı ve üzücü gelmektedir. Bilindiği gibi, yine 2108 sa
yılı Kanuna göre, mahalle ve köy muhtarları, bir sos
yal güvence olarak Bağ-Kur üyesidider. Yalnız, gü
vencelerini sağlamak üzere, primlerini dahi ceplerin
den ödeme durumuna girmiiş olan bu kamu görev
lilerinin ücretlerini, aylık ödeneklerini belli bir sevi
yeye yüksel'timenln çok yerinde ve değerinde olaca
ğına inanmaktayız. 

Bu konuyu bir yıl evvel bir teklifle bir arkada
şımız getirmişti!; İçişleri Komisyonunda, -hükümetlin 
bu konuda çalışmaları olduğu ve yakın bir tarihte 
meseleye bir çözüm getİDİleceğinin bildiırilımesj üze
rine geri alındı; ama maalesef, bugüne kadar hiçbir* 
hareket olmadı. 1986 bütçe görüşmelerinde konuyu 
tekrar dile getirdik, bekledik ki, bugüne kadar bir 
şeyler olsun; ama maalesef neticeye varılmadı. 

Sosyal adaletçi olduğunu daima iddia ve ifade 
eden hükümetten, sosyal adalet ölçüleri içerisinde bir 
davranışı haklı alarak bekledik; ama bu bekleyişi
miz şu ana kadar boşa çıktı. Demök ki, beyhude 
imiş. 

• AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Akılcı, sosyal 
adaletçi... 

NAMIK KEMAL ŞjENTÜRK (Devamla) — Evet, 
akılcı sosyal adaletçinin yapması gereken konu, asga
rî ölçülerde, yaşam şartlarını temin eteneye matuf 
pratik çareleri getirmektir. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Yakında ge
tirecek. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Ni
tekim, sayın hükümet, programında «Biz sosyal ada
letçiyiz» diyor. Sosyal adaletçilik lafla olmaz. «Bizim 
programımız, ortadiırek dediğimiz -böyle bir şey kal
mışsa şayet- işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emekliye, 
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müşahhas, pratik ve gerçekçi çareler getiren, sosyal 
adaletçi bir programdır. Aynı zamanda -demokratik 
idare sadece parlamentodan ibaret değildir- mahallî 
idareleri, demokrasinin altyapısını tamamlayan en 
önemli unsur olarak kabul ©diyoruz» buyuruyorlar. 

O halde, mahallî idarelerin en küçüğü olan köy 
idarelerfein başında devleti temsil ©den, köyde dir
ilik ve düzenliği koruyan ve birinci derecede sorum
lu bu kamu görevlilerinin ücretlerini bir miktar 
artırmakta çok yarar mütalaa ediyoruz. 

O sebeple biz, 2108 sayılı Kanunda, bu kanu
nun 1 ve 2 nci maddelerinde bir değişiklik teklifi 
yaptık. Bunurila, muhtar ödeneklerinin, taban ücreti 
kabul edilen asgarî ücrete bağlanmasını sağlayacak 
bir değişiklikte huzurunuza gelldik. 

Değerli arkadaşlarım, bunun üzerinde daha fazla 
konuşmayı zait addediyorum. Değeri hükümet, «Me-
seleyi süratle çözümleyeceğiz, yakında bu konuyla 
aJlakalı çözümler getireceğim» şeklindeki beyanlarıyla, 
inşall'lah bizi tekrar avutmaz. 

Yüce Meclisin takdirlerine sunuyor; değenli ar
kadaşlarımın, bu konunun gündeme alınması yolun
da oy kullanmallJarını isltiriıam ediyorum. Bu vesile 
ile bir kere daha saygılarımı tazelerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

lehte söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Lehte söz alan var. 
Lehte, Sayın Abdurrahman Necati Kara'a; bu

yurun efendim. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah

ya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin muhterem üyeilerr, 2108 sayılı Muhtar Ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Yasasını değiştirmekle iilgili ka
nun teklifinin imza sahiplerinden biri sıfatıyla hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, Türkiyemizde 43 bin muhtar var
dır; bunun 40 bini köy muhtarıdır; ancak 3 bin kü
suru kasabalarda ve mahallelerde muhtarlık yap
maktadır. Muhtarlara ödenen aylık ücret ise, ben
den önce konuşan değerli arkadaşımızın belirttiği gi
bi, katsayının 100 gösterge ile çarpımı, yani bugün
kü durumda 64 x 100 = 6 400 TL.'den ibarettir, 
brüt ollaralk. Yani muhtarların elllerine ayda ancak 
net 5 bin küsur lira, geçmektedir. 

Malumlarınız olduğu üzere, muhtar köyde hem 
mülkî amir, hem de köyün her hizmeti için koşan 
kamu görevlisidir. Köye gelen her görevli muhtarın 
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misafiri olur. Yeni kanunlarla muhtarlara, devamlı 
yeni yeni ek görevler verildiği d& malumlarınızdır. 
Köyde ve mahallede her hizmetin takibi de yine muh
tardan beklenir, ondan istenir; ama muhtara reva 
gördüğümüz ücret, ayda ancak 5 bin Türk Lirasıdır; 
ifade edildiği gibi, kendisinin yatırmak durumunda 
olduğu Bağ-Kur primine bile yetmez, şehre indiğin
de, köfıte-ekmek parası bile değildir, öyle olunca, 
pökçok muhtarın, köy bütçesini iyi kullanmadığından 
dcllayı malhkemelere düştüğü de hatırlardadır veya 
köylün amme hizmötileri için, şuna buna el avuç aça
rak, para toplayaralk iş takip etmeye gayret etltiği 
de malum olduğuna göre, aırtıflc bugünün hayat şart
ları içinde muhtaıllara, hiç değilse asgarî ücrete ya
kın bir düzeyde bir ödenek verilmesi, sanıyoruz bü
yük bir adaletsizliğin önüne geçilmesi demek ola
caktır. Bu konuda hükümetimizin hassasiyetini istir
ham ediyoruz. 

Sayın İçişleri Balkanı, 1986 bütçesiyle beraber Köy 
Kanununa bir madde eklenerek konunun getirilece
ğini ifade buyurmuşlardı; ama böyle bir şey göre
medik. Hiç değişe 1987 yılı için bu imkân yaratılabi
lir. 

Unutulmamalıdır: ki, bu kanun 1977 de çıkmıştır 
ve 1977 yılından beri Muhtar ödenekleri Kanunun
da bir değişilkllik yapılmamıştır. Bu kanun teklifi, iş
te böylesine bir haksızlığı kısmen olsun gidermek 
amacıyla verilmiştir. Kanun teklifinin gündeme alın
ması hususunda müspet oy vermenizi istirham edi
yor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara'a. 
Aleyhte Sayın Mehmet Onuır. 
Buyurun Sayın Onur. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekillleri; tstanbul Milletve
kili Sayın Namik Kemal Şentürk ve 8 arkadaşının, 
29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar ödenek ve 
Sosyal! Güvenlik Yasasının iki Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin doğ
rudan gündeme ailiınması önerisi yüce heyette huzur
larınıza gdlmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr teklifte, köy ve mahalle muMarüarına ve
rilmekte otlan aylık ödeneğin, günün ekonomik sant
iarına uygun olarak artırılması öngörülmektedir. Sö
zü edilen teklifin, hükümetçe hazırlanmakta olan 
2108 sayılı Mulhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya
sasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısıyla birilikte değerlendirilmesi grubumuz-
ca uygun mütalaa edilmektedir. 

Ancalk, şunu da belirtmek isiterim ki, muhtarlık 
Öyle parayla pulla ölçülecek bir görev de değildir; 
göreve gelenüer de, aslında para almak için gelme
mektedirler. Buna rağmen, muhtarlarımızın sosyali 
durumlarını düzeltme konusunda, hükümetçe geniş 
çapta çalışma yapılıp sonuçlandırılmıştır. Tasarı, Baş-
bakanlılktadır, çok yakında yüce Meclisimize gele
cektir. Ancak ben size, bu çalışmaların mahiyeti hak
kında kısa bir doküman vermek istiyorum. 

1986 yıllı Bütçe Kanunu ile, ilk altı aylılk dönem 
için de devlet memurları ayılıkları için kabul edilen 
56 katsayıya göre, nüfusu 500'e kadar ollan köy muh
tarlıklarının aylık ödenekler brüt olarak 5 600 lira
dan, 11 200 liraya... 

MEHMET KARA (Trabzon) — Çok yahu (!) 
MEHMET ONUR (Devamla) — Yalnız, bu son 

duruma göre değildir arkadaşlar. 

Nüfusu 501'den 1 OOO'e kadar ollan köy muhtar
lıklarının aylık ödenekleri brüt 5 600 liradan 14 
bin liraya, nüfusu 1 001'den daha çok olan köy muh
tarlıklarının aylılk ödenekleri brüt 5 600 liradan 
16 800 liraya yükseltilmektedir. Bunu da kısaca arz 
etmiş oddum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Okunan önerge hakkında komisyon başkanlığına 

haber verilmiştir. 
Şimdi, önergeddki 'teklifin doğrudan gündeme alın

masını oylarınıza sunacağım. 

Önergedeki teklifin doğfudan gündeme alınma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Doğrudan gündeme alınması kabul edilme
miştir. 
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V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

IBAŞKİAN — Sayın miletvekil'leri, Gündemin 
«SözllÜ sorular» kısmına geçiyoruz, 

1 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Günseli 
Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
Öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Diyarbakır Miltldtvekili 
Sayın Kadir Narin'in, içişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan? Yok. 
Soru ertefenmiştir. 
3. •— Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in', 

Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

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

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 4 ünoü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nallbantoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum MiEetvdld'li 
Sayın Hilmi Nallbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 
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Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Trabzon Milletvekili 
Sayın Osman Bahadır'ın, içişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Bahadır?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru entefenmiştir. 

7. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Tokat Milletvekilli Sa
yın Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) 

ıBAŞKAN — 8 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nallbanitoğlu'nun, Başbakandna sorusu 
vardır. 

Sayın Nallbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru (ertelenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, Başbakan sorusu vardır. 

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

10. — Balıkesir Milletvekili Davut Ahacıgil'in, 
Balıkesir ilindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 
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BAŞKAN — 10 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in sorusu, soru sahibinin 
'izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

11. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) 

BAKSAN — 11 inci sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yolk. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Av

rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in sorusu, izinli olması se
bebiyle ertelenmiştir. 

14. — 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) 

BAŞKAN — 14 üncü şurada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erenin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sora ertelenmiştir, 

15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlardın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, İçefl Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağl'ar'ın, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

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

16. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Tokat Milletvekili 
Sayın Enver Özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Yok. 
Cevap verecdk sayın bakan?. Yok. 
Soru ertdlenmiştir. 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nallbanıtoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Nallbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecdk sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. <— Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu var
dır, 

Sayın YMırım?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli öztkaya'nın, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turguıt Ankan'm, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 
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Sayın Arikan?.. Burada. 
Cevap verecek saynı bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özikaya'nın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Cevap verecök sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir., 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) 

BAŞKAN — 22, 23 ve 24 üncü sıralardaki so
rular, soru sahibinin isteği üzerine Başkanlıkça geri 
verilmiştir.. 

25. — 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 — 25 inci sırada, tstanbuil: Milletvekili 
Sayın Hüseyin AVni Güller'in, Başbakandan sorusu 

vardır. 
Sayın Güler?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir, 
26. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab dur rezak Cey

lan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve. Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Siirt Milletvekili 
Mehmet Abdurrezaık Ceylan'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 
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Sayın Ceyilan?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl

gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Yılmaz İhsan Hasıüürk'ün, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söİc-
menoğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere İsken
derun'da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket 
tarafından gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/861) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Musltafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlü?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.; 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 

dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 

Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Sinop Milletvekili 
$ayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Can?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoflc. 
Soru ertellenmiştiır. 
32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 

gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (61864) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Sinop Milletvekili Sa
yın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Burada. \ 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve deneti
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61865) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Erzurum .MMletve-
kili Sayın Hilmi Nailbanıtoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nallbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir., 
34. — Sinop Milletvekili Barış Canın,' çay üreti

cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

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

Sayın Can?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişitiır. >. 
35. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me

murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üsıtünel'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

' Sayın Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Denizli Milletvekilli 
Sayın Halil İbrahim Şahin'M, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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37. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddi edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 37 nci şurada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Aloan'ın, İçişderi Bakanından sorusu var
dır, 

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

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner"fesi (6/796) 

'BAŞKAN — 38 inci sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abdullah Ça'kırefe'nin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Çakırefe?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

' Soru entelenmiştir. 
39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol 

- İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuru
luna katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya 
davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/797) 

BİAIŞKAN — 39 uncu sırada, Kayseri Milletvekilli 
Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk 
kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından 
düzenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/798) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Konya Milletvekilli 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru entelenmiştir. 
41. — Tunceli Milletvekili Musa Ateşi'n, suçlu 

bir vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edi
len yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

-BAŞKAN — 41 inci sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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42. —Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Hallil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençilik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 

' Soru «rtellenmiştir. 
43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Musitafa Murat Sökmenoğlu'nun, Tarım Or
man ve Köyişlleri Bakanından sorusu vardıt. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Tunceli Mellitvkeili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 

Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Ortadoğu 

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

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilâl'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

I 47. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak-
I larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı-
I sından sözlü soru önergesi (6/877) 
I iBAŞKAN — 47 nci sırada, Hatay Milletvekili 
I Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Bakanı 
I ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 
I Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 48. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
I TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar ol-
I duğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/810) 

I BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Kırklareli Millet-
I vekili Sayın Erol Ağagil'in Sanayi ve Ticaret Bakanın-
I dan sorusu, Sayın Erol Ağagil'in görevli olması ne-
I deniyle ertelenmiştir. 
I 49. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
I Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
I Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
I Sayın özkaya?.. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 50. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
I sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
I iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/813) 
BAŞKAN — 50 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 

I Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

I Sayın Erol?.. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 51. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
I gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların du-
I rumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/814) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/817) 
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BAŞKAN — 52 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var-

. dır. 
Sayın Erol?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim ge
zilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu levha 
taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/822) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 54 ve 55 inci sıralardaki, Kahra
manmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit' 
in soruları, soru sahibinin mazeretli olması nedeniyle 
ertelenmiştir. 

56. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

BAŞKAN — 56 nci sıradaki, Kırklareli Millet
vekili Sayın Erol Ağagil'in, sorusu, soru sahibinin gö
revli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

57. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık atanın intifa 
hakkının Türkiye Ziraatçıları Derneğine verilmesine 
dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 

iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 

Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Ömer Necati Cengiz'in, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelen

miştir. 
60. — Balıkesir Milletvekili Davut Âbacıgil'in, Ba

lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAS/KAN — 60 inci sıradaki, Balıkesir Milletveki
li Sayın Davut Âbacıgil'in sorusu, soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

61. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelen

miştir. 
62. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır • Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Diyarbakır Milletveki
li Sayın Kadir Narin'in İçişleri Bakanından sorusu 
vardır.*, 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

izah etmek mecburiyeti duyuyorum: İçtüzük gere^ 
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ğince, ayda üstüste beş defa Meclise gelmeyen üye
nin milletvekilliği düşer. Sayın Başkan, 19 uncu otu
rumdur Sayın Bakan gelip soruma cevap vermiyor. O 
zaman Sayın Bakanın da milletvekilliği düşmüştür 
herhajde. Bunu izah etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Narin, anlaşılmıştır da; o iş
lemin yoklamada olması gerekiyor biliyorsunuz. Sa
yın bakanlar da yoklamadan muaf tutuluyor. O ne
denle talebiniz tutanağa geçmiştir; ancak Başkanlıkça 
yapılacak bir işlem yoktur. 

63. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/838) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcaıi?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 

İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/839) 

BAŞKAN — 64 üncü sıradaki, Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu'nun sorusu, soru sahibinin görevli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 65, 66 ve 67 nci sıralardaki, Kahra
manmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in so
ruları, soru sahibinin mazeretli olması nedeniyle er
telenmiştir. 

68. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılında 
meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/845) 
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69. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

70. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki mah
kûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/847) 

71. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı iddia 
edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/848) 

BAŞKAN — 68, 69, 70, 71 inci sıralardaki Zon
guldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in 
soruları, soru sahibinin görevli olması nedeniyle er
telenmiştir. 

72. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Çan
kırı - İlgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana gelen yan
gından zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskâjı 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/870) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Tokat Milletvekili Sa
yın Cemal Özdemir'in, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın özdemir?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanınca sözlü olarak acilen cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Cemal Özdemir 
Tokat 

1. Çankırı İlgaz İlçesi Balcı Köyünde 32 hane, 
23.10.1986 saat 12.00'de tamamen yanmıştır. Vali
liğin 8 saat sonra haberi olmuştur. 27.10.1986 tari
hine kadar hükümetinizden ve bakanlığınızdan hiç
bir yetkili bu felaketzedelerin yanma uğramış mıdır? 

2. Felaketzedeler (153 kişi) bir müteahhide ait 
gayri sıhhi yol şantiyesine yerleştirilmişlerdir. 

3. Bu şantiye binalarının tavanı ve kapısı ve 
pencere camı yoktur. Hangi tarihe kadar yapılacak
tır? 

A, Bir salonda 6 aile 22 kişi çoluk çocuk, anne 
baba bir arada yatmakta olup, örf ve âdetlerimize 
aykırı değil midir? 

5. Altlarında birer şilte ve birer battaniye ile 
beton zemin üzerinde yatan bu vatandaşlarımıza 
birer somya vermeyi düşünmüyor musunuz? 
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6. Kaymakamlığın çabasıyla öğlenleri bireı sıcak 
yemek verilen felaketzedelerin bir tencere ve tabağı 
bile yoktur ki akşam sabah bir çorba yapabilsin. Bu 
acil ihtiyaçlar için tedbir alınmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Tokat Milletvekili Sayın Cemal Özdemir' 
in, Çankırı'nın İlgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana 
gelen yangından zarar gören vatandaşların acil ihti
yaçlarının karşılanmasına ilişkin Bakanlığıma yönelt
tiği sözlü soru önergesinde yer alan hususları cevap
lamak üzere huzurunuzdayım. 

21.10.1986 tarihinde Çankırı İlinin İlgaz İlçesine 
bağlı Balcı Köyünde meydana gelen yangın aletinden 
hemen sonra, Çankırı Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğünden afet mahalline hasar tespit ekibi gitmiştir. 
Ayrıca, Afet İşlerf Genel Müdürlüğümüz 22.10.1986 
tarihinde bir inşaat mühendisiyle bir jeoloji mühen
disini olay yerine göndermiştir. 

Bu personelce yangın yerinde yapılan inceleme 
sonucuna göre düzenlenen 24.10.1986 tarihli rapor
da, 30 konutun yandığı tespit edilmiş ve yanan bu 
30 konut için 3.11.1986 gün ve 22190 sayılı «genel 
hayata etkililik» oluru alınmıştır. 

Afetzedelerin yangına maruz kalan eski konut 
yerleri, yeni yerleşim yeri için uygun bulunmadığın
dan, köy hudutları içinde başka bir yer araştırılmış 
ise de, jeolojik ve topografik yönden böyle bir yerin 
seçilmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle, afetzede
lerin iç iskân suretiyle yerleştirilmesi zaruretinde ka
lındığından İlgaz ilçe merkezinde bir yer seçilmiştir. 
Seçilen bu yer 1/2.000 ölçekli halihazır harita içeri
sinde şahıs malı arsa olup, inkişaf sahası mevcuttur. 
Bu konuda yer seçimi protokolü düzenlenmiş ve il
gili kuruluşların imza işlemleri tamamlandıktan sonra, 
valilikçe Bakanlığınıza gönderilecektir. Yer seçimi 
protokollerinin Bakanlığımıza gönderilmesini mütea
kip inşaata geçilmek üzere gerekli işlemler süratle 
tamamlanacaktır. 

Soru 2. Afetzedeler (153 kişi) niçin bir müteah
hide ait gayri sıhhi yol şantiyesine yerleştirilmişler
dir? 

Yangın afetinde açıkta kalan 33 aileden 6 aile," 
İlgaz İlçesindeki k|endi evlerine yerleşmişlerdir. Üç 
aile kendi istekleriyle İstanbul'a gitmişlerdir. Geriye 
kalan 24 aile ise İlgaz'daki Karayollarına ait şantiye 
binasında iskân altıca alınmışlardır. 

Soru 3. Bu şantiye binalarının tavanı, kapısı ve 
pencere camı yoktur. Hangi tarihe kadar yapılacak
tır? 

Cevap : Afetzede aileler geçici iskân altına alın
madan evvel şantiye binalarının tavanı ve kapısı der
hal onarılarak, camları takılmıştır. Binaların eksik 
yerleri tamamlandıktan sonra afetzedeler buraya yer
leştirilmişlerdir. 

Soru 4. Bir salonda 6 aile, 22 kişi; çoluk çocuk, 
anne baba bir arada yatmakta olup, örf ve âdetleri
mize aykırı değil midir? 

Cevap : Afetzede aileler şantiye binasına geçici 
ve kısa süreli barınmalarının sağlanması için yerleş
tirilmişlerdir. Esas konutları yapılıncaya kadar uzun 
süreli geçici iskânlarının sağlanması için, barınabile
cekleri evi kiralama veya başka yerlerdeki ailelerin 
yanında kalmak üzere gitmelerinin sağlanması için 
kendilerine nakit ödemede bulunulması mümkündür. 
Bu konudaki istekleri kendilerinden sorulmak sure
tiyle belirlenmektedir. Afetzede ailelerin bu binalara 
yerleştirilmeleri, binanın mevcut durumu ve aile du
rumuna göre yapılmıştır. 

Soru 5. Altlarında birer şilte ve birer battaniye 
ile beton zemin üzerinde yatan bu vatandaşlarımıza 
birer somya vermeyi düşünüyor musunuz? 

Soru 6. Kaymakamlığın çabasıyla öğlenleri birer 
sıcak yemek verilen felaketzedelerin bir tencere ve 
tabağı bile yoktur ki, akşam sabah bir çorba yapa
bilsin. Bu acil ihtiyaçlar için tedbir alınmış mıdır? 

5 ve 6 ncı soruların cevabı : Geçici iskânları sağ
lanan bu ailelere Kızılay tarafından 150 yatak ve ye
teri kadar giyim eşyası ile 150 battaniye dağıtılmış
tır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzce gönderilen 3,5 
milyon liralık acil yardım ödeneğinden, her ailenin 
ihtiyacını karşılayacak şekilde mutfak malzemesi, 
her aileye 50 kilogramlık bir çuval un, 10 kilogram 
çay, 30 - 70 kilogram şeker - nüfus sayısına göre -
10 - 23 kilogram makarna, 5 - 22 kilogram helva, 5 
ila 22 kilogram ayçiçeği yağı, 4 ila 9 kilogram sabun, 
35 ila 75 kilogram pirinç, 6 ila 22 kilogram yemek
lik margarin, 3 ila 6 kilogram paket margarin (Ay-
mar) 20 ila 40 kilogram bulgur, ayrıca, salça, nohut, 
kuru fasulye gibi gıda maddeleri ile deterjan veril
miştir. Ayrıca yakacakları temin edildiği gibi su ve 
elektrik de sağlanmıştır. 
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Yine İlgaz'da kurulan Sosyal Hizmetler Vakfın
ca kereste alınarak ahşap somya yapımına başlan
mış ve bitiminde ailelere dağıtılacaktır. 

Unutulmamalıdır ki» bu bir felaket halidir ve ted
birler birkaç gün içerisinde alınabilmiştir. Hayvan
ların yemleri dahi temin edilmiştir. Kızılay 15 gün 
aşocağını çalıştırarak, afetzede ailelere, sabah kah
valtısı dahil olmak üzere, öğle ve akşam sıcak yemek 
vermiştir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özdemir, açıklamanız olacak mı? 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Bakana 

teşekkür ederim. Ben bir hafta sonra gitmiştim, ne 
cam, ne çerçeve vardı; ama yaptıkları işler için yine 
de teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim Sayın özdemir. 
73. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6J871) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasıarı ve Teklifleriyle Komüşyonlardan Gelen 
Diğer Işfer» bölümüne geçiyoruz. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sasyaldemokrat Halkçı (Parti MıiMeitVeık'illerıi Hakkın
da Anayasanın 84 üncü (Maddesinin Uygulanmıasına 
Dair Önergesi ve Türkiye Büyük M illet Meclisi 
Başkanlık iDüvanının Konuya İlişik in Kararı ile Ana-

(1) 472 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan 
ile Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/872) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Başbakan ile Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — 15 gün süre istiyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 15 gün mehil verilmiş ve bu neden
le de soru ertelenmiştir. 

75. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

BAŞKAN — 75 inci sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, 
soru sahibinin mazeretli olması nedeniyle ertelenmiş
tir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporunun ıgöırüşmelerine kaildı-
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?... Burada. 

Geçen 'birleşimde, komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususundaki oylama sırasında yoklama 
istenmiş; iancak, çoğunluk olmadığından, görüşme
ler yarıda kalmıştı. 

Şimdi komisyon raporunun okunup okunmaması
nı oylarınıza sunacağımı: Komisyon raporunun ofcun-

#masını- kabul edenler... Kavbul etmeyenler... Komis
yon raporunun oıkunması kabul edilmeımiiştir. 

Rapor üzerinde İçtüzüğün 73 üncü maddesine 
göre, gruplar adına Ibirer üyeyle, şahsı adına iki üye
ye, istediği takdirde komisyona söz verilecektir. 

AHMET SIRRI ÖZBEK ((Adıyaman) — Komis
yon konuşursa yeter; 'bilgi verir, 
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ANAYASA KOMtSYÖNU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Data sonra konu
şacağım. 

•BAŞKAN — 'Bizdeki kayıtlara göre, Sosyaide-
mokrat Hallkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Ke
mal Palaoğlu ve şahsı adına Sayın Cahit Tutum söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Palaoğlu. 
ıSHP GRUİBU ADINA MUSTAFA KEMAL 

PALAOĞLU (Sivas) — Sayın 'Başkan, sayın millet
vekilleri; Yozgat Milletvekili Sayın Selahattin Taflıoğ-
lu'nun Sosyaldemokrat Halkçı Partiyle ilgili 'başvurusu 
üzerine, Karmia Komisyonun hazırladığı rapor için 
grubumuzun görüşlerini sunacağım. Sayın Başkanı ve 
yüce kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Başvurunun bir yıllık ıbir geçmişi var. önce bu 
bir yıl içinde yaşanan süreci şöyle 'bir hatırlamanın 
faydalı olacağına inanıyorum; sonra, başvuru üzeri
ne yapılanların bir değerlendirmesini yapmaya çalı
şacağım; daha sonra ise, bu rapor karşısında ne ya-
pılmak gerektiğini ifadeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, başvurunun tezi özetle şu: 
«Sosyaldemokrat Halkçı Parti, yeni ve başka bir par
tidir» diyor başvuru. «Halkçı Parti tüzelkişiliği içinde 
olmakla birlikte, öylesine önemli değişiklikler olmuş
tur ki, partili milletvekilleri istifa etmemiş olmalarına 
rağmen, partileri büyük değişikliklere uğradığı için, 
âdeta başka bir partiye girmiş gibi sayılmak durumun
dadırlar ve haklarında 84 üncü madde uygulanma
lıdır.» Başvurunun tezi özetle bu. 
• Başvurunun, Türkiye Büyük MiMeit Meclisi Baş

kanlığınca gönderildiği Başkanlık Divanı, 84 üncü 
madde kapsamı dışında olduğu için reddini karar
laştırmıştır. Karma komisyon ise, konuyu önce Di
van kararı doğrultusunda Ibir sonuca bağlamış; ama 
bir yeniden görüşme önergesiyle konuyu yeniden gün
demine almış ve rapordaki metni hazırlamıştır. 

Sayın milletvıekilleri, bütünüyle bir değerlendir
me yapmaya, Anayasanın 84 üncü maddesini hatır
layarak başlamak İstiyorum. 84 üncü maddenin ko
nu ile ilgili bölümünde iki temel unsur Var: Parti
sinden istifa ve başka bir partiye girme unsurları. 
Tartışılamayacak kadar açık iki, başka bir parti, baş
ka bir siyasal tüzelkişilik demektir. 84 üncü madde 
bir Anayasa hükmü, bir hukuk metnidir; bir siyasî 
edebiyat metni değil, bir itarih metni değil, bir top
lumbilim metni değildir. Hukuk için ise, başka bir 
siyasî partinin, biricik tek anlamı vardır: Başka bir 
siyasî tüzelkişilik. 

SHP milletvekilleri için bu iki unsurun ikisi de 
söz konusu değil. Her şeyden önce, önkoşul olan is
tifa olayı yok. Bunun içindir ki, başvuru, SHP mil-
letvekillleriyle değil, SHP tüzelkişiliğiyle ilgilidir ve 
yine tartışılamayacak kadar açıktır ki, tıpkı gerçek 
kişilerde olduğu gibi, tüzelkişilerde de, kişiliğin var
lığı ile veya ademi varlığı ile ilgili yargılara varmak, 
o konuda hükümler tesis etmek, ıbir yargı işidir; bu
nun böyle olduğunu komisyon raporu bile söylüyor. 
iBöyle olduğu içindir ki, başvurunun yeri ve mercii 
yargı idi, yargıdır. Bu nedenle başvuru, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığınca kabul edilmemeli 
idi. Başkanlık bunu yapmamış ve Anayasaya aykı-
riılıkliaır üreten bir yolu, bütün uyanlara karşın ve 
maalesef açmıştır. ı(SHP sıralarından alkışlar) 

Karma Komisyon ise, 22 Ocak 1986 tarihli rapo
runda, - komisyon raporundan aynen alıyorum sa
yın milletvekilleri - «SHP'nin hukukî varlığının tar-
tışılamayacağı; ayrıca bu tartışmanın, kuvvetler ay
rılığı prensibini nedeni ile Karma Komisyonda ya
pılamayacağı görüşü ile önergenin reddine karar ver
miştir» demektedir; rapordan aynen okudum. Ama, 
aynı gün, verilen bir yeniden görüşme önergesi ile 
konu yeniden komisyon gündemine alınmış, hazırlık 
komisyonu oluşturulmuş, aylar geçirilmiş ve bu me
tin üretilmiştir. Yani komisyon, kuvvetler ayrılığına 
rağmen, o alana gikmiş ve bir yargı mercii gibi, SHP 
tüzelkişiliği hakkında âdeta hüküm vermiştir. Huku-, 
ka aykırılıktan da öte, antidemokratik ve hukuk dışı 
bir olay. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın hangi demokrasi
sinde görülmüştür ki, bir anamühalefet partisinin hu
kukî ve siyasî kaderi, çoğunluk partisin'in siyasî tak
dirine bırakılmış ve bir yıl siyaset gündemlinde tutul
muş olsun! (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) ' 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Onlar 
hiçbir şey anlamazlar Sayın Palaoğlu. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Durum ne kadar açıktır... Önce, «Bizde kuvvetler ay
rılığı var; bu bir yargı işi; bu nedenle bu işe ba-
Ikamam» diyen komisyon, herhalde derin bir hukuk 
ilhamıyla verilen bir önergeyle, kuvvetler ayrılığını 
bir yana itmekte hiçbir beis görmeyerek o işe bak
mış, konuyu daha aylarca siyaset gündeminde tu-
tabilmiştir. Bütün bunlar, açıktır ki, başından beri 
bu duyarlı konuyu dalgalanmaya ve siyasal spekü
lasyona açarak, Anamühalefet Partisi üzerinde ve 
parlamento üzerinde aylarca sürebilecek bir 84 ün-
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cü madde baskısı oluşturmak için yapılmıştır. Bu, 
hukukun temel evrensel 'ilkelerinin bile, basit bi
rer araç gibi ve günlük siyasal amaçlar için kul
lanılabileceğini zanneden bir tavırdır. (SHP sıra
larından alkışlar) İşte ibu tavırdır İki, bir Anayasa 
hükmüne, ikili hatta üçlü standartlarla bakabilmiş 
ve onu açıkça ve fiilen ve haltta vade vererek dan-
durabilm'iş - moda deyimiyle - askıya alabilmiştir. 
Anayasa hukukunun ve siyasî edebiyatın herhal
de ibretle ve istifadeyle hatırlayacağı, «mahiyet de
ğişikliği olmuşsa, ayrılanlar başka partiye girebilirler» 
gibi şaheser yorumlarla ve kuramlarla.» (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yeri gelmişken, şu mahiyet 
değişikliği yorumu ve düşüncesi üzerinde, bir ölçü
de olsun, durmak isterim. 

Hemen göze çarpıyor ki, bu Olayda, hayatın te
mel kuralı olan değişme ile, tüzelkişilik birbirine ka
rıştırılıyor veya karıştırılmak isteniyor. 

Hep biliyoruz ki, sayın milletvekilleri, tabiatta ve 
hayatta her şey, her an değişir. Değişme, doğanın 
da, yaşamın da ezelden ebede temel yasası ve ger
çekliğidir. Yüzlerce yıl önce, Efesli Heraklit, «Bir 
suya iki kez girilmez» derken,. liste bunu anlatma
ya çalışıyordu. Osmanlıcanın «cedel» dediği diya
lektik, İşte bu sürekli 'değişme gerçeği üstüne kurul
muştur. Gece gündüzün; ak, karanın içindedir. 

Değişme, tüzelkişiler için de tabiîdir ve kaçınıl
mazdır. Onlar da yaşamları boyunca türlü değişik
liklere pek tabiî olarak uğrarlar; ama tüzelkişilerin 
değişikliklere uğraması başka şeydir, tüzelkişiliğin de
ğişmesi başka şey. Daha açık bir anlatımla, tüzel-
kişillik değişmez, sona erer. .O, ya vardır ya yoktur. 
Hukukta tüzelkişilik belirli koşullarla kazanılır, be
lirli koşullarla sona erer. Siyasal partiler de canlı 
varlifclardır, türlü değişikliklere tabiî olarak uğrar
lar, fiziksel olarak değişirler; üyeleri çoğalır azalır, 
büyürler küçülürler, yapısal olarak değişirler; sosyal, 
siyasal ve ideolojik değişikliklere uğrarlar; ama bun-
5 arın hiçbirisi 'tüzelkişiliğin değişmesi anlamına gel
mez. Yukarıda da ifade ettiğim gibi, 84 üncü mad
dedeki, «Başka 'bir partinin» anlamı (tektir : Başka 
ıbir (tüzelkişilik. Bu, gerçek kişiler için de (böyledir. 
Medenî Kanunumuz, «Şahısın ismi değişmekle ah
vali değişmez» diye başlar Ibü'tün o bahisleri anlat
maya. 

Sayın milletvekilleri, siyasî partilerde değişiklikler 
de olur, mahiyet değişikliği de olur; ama derinliği ve 
boyutları ne olursa olsun, hibir mahiyet değişikliği, 
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• bir ülkenin hukukunda 84 üncü madde varken, baş-
I ka bir siyasal tüzelkişiliğe katılmaya hukukî cevaz ve 
I imkân vermez. «'Bazı mahiyet değişiklikleri, tüzelkişi-
I ligin dahi değişmesi anlamına gelebilecek önemde ola

bilir» (tarzındaki sözler ise, hukukun anlamayacağı 
ve anlaşamayacağı bir başka dilin ürünleridir. (SHP 

I sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ceha-

I let gibi, cehalet. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
I şimdi son derece ciddî iki durumla karşı karşıyadır : 

1. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin hukukî var-
I lığı elbet tartışılamaz. 'Ortada, sona ermiş bir tüzel

kişilik yoktur, yeniden kazanılmış bir tüzelkişilik 
yoktur Bu, komisyon raporu böyle söylediği için de
ğil, siyasî ve hukukî ıgerçek bu olduğu için böyledir. 

I öyleyse, tartışılamayaoalk olan SHP tüzelkişiliğine ve
da edip, gerçekten başka bir siyasî tüzelkişiliğe ka
tılanların durumu ne olacaktır? Bu konuda, Türkiye 

I Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, Anayasaya saygı
ya, riayete ve onu gerçekten uygulamaya açıkça ve 
tutanaklara geçirerek davet ediyorum. (SHP sırala-

I ondan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
2. Rapor, başından (beri Anayasaya aykırı bir 

sürecin ürünüdür. Devletin (başka bir temel fonksi-
J yonunu ve yetkisini kullanmaya tevessül etmiştir; 
I bunun için hukuk dışıdır ve Ibir siyasî metinden iba

rettir. Bu rapor oylanmıamalıdır. 

Sayın millet vekilleri, «Raporun önerisi, sonuç iti-
I bariyle haksız ve kötü değil. Yargıya da gitse aynı 

sonuç alınmayacak mı idi?» gibi tehlikeli, aldatıcı 
ve hukuk dışı bir yaklaşıma Türkiye Büyük Mil-

I let Meclislinin değer vermeyeceğine, böyle bir ihti-
I mali aşacağına inanmak istiyorum. Bu tarz bir dü

şünce, temel devlet fonksiyonlarını birbirinden ayır-
I mak ve öncelikle ve özellikle yargıyı bağımsızlaştır-
I mak için bütüfi. bir insanlığın yüzlerce yıl verdiği 

uğraşları ve bütün bir hukuk tarihini unutmak anla-
I anıma gelir. Konuya, iktidar - muhalefet çoğunluk -
j azınlık gibi açılardan balkılmayacağına ve «Bizim 
j arkadaşlarımızın raporu» gibi siyasal bir duygusallık

la rapora sahip çikılmak istenmeyeceğine de inan-
j mak istiyorum. 
I Türkiye iBüyük Millet Meclisi ibugün demokratik 

düşünceye ve hukuka saygı için ve kendi tarihi önün
de çok anlamlı bir sınavla karşı karşıyadır; ama 
bütün bunlara ve her şeye rağmen, rapor oylanmak 
işlenecekse, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
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bu tarihsel sorumluluğa (katılmayacağını belirtmek | 
isterim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kendi tarihi içinde kuvvet
ler ayrılığı, önce yargının bağımsızlaştırılması süreci 
ile başladı. Türk Ulusu buna kıan ve ateş içinde dahi 
saygılı ve bağlı kaldı ve özen gösterdi. Millî Mü
cadelemizde düzenli bir ordu kurma ihtiyacı, sade
ce mektepli ve rütbeli komutanların yönetiminde bir 
düzenli ordu ihtiyacından ibaret değildi; kendi ihti
yaçları dçin kendisi vergi koymayan ve sivil halkı 
kendisi yargılayamayan bir düzenli ordu ihtiyacı idi. 

Şimdi, bütün bu ihtimaller karşısında düşün
mek ve sormak ihtiyacını ciddî olarak duyuyorum 
ki, bütün bir insanlığın, hukukun 'temel ülkeleri için 
ve onlara, her şeye rağmen saygı ve foağMık için 
yüzlerce yıl verdiği uğraş beyhude imidir? Düşünmek 
ve sormak ihtiyacını duyuyorum ki, milletimizin bir 
hukuk devleti olma yolunda ta Sened-i ittifaktan be
ri, Makedonya dağlarında ve Anadolu yollarında 
çektiği çileler boşuna mıydı? Hukukla yaşanmış 
ömürler, hukuk için ağartılmış saçlar ıbeyhude midir? 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın miltetvökilleri, parlamentoların dönemleri, 
yıllar geçer, artık,. onarımların, yapımların, restoras- i 
yonların rakamlarıyla değil; artık, 'tekliflerin, tasarı- I 
larm ve kanunların sayılarıyla değil; fakat her şeye 
rağmen ve her engeli aşarak alabildikleri ve anıt 
değerinde bir veya birkaç tavırla veya kararla anı
lırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVII. dö
nemi hukukun temel ilkeleri için ve hukuka saygı 
düşüncesi için işte böyle 'bir yol ayırımındadır, böyle 
'bir şansla karşı karşıyadır, önümüzde iki yol var : 
Hukuka saygı ıgeJeneği için gerekli duyarlığı göste
rememek ve bunun ağır ıgölgesi veya hukuka ve bü
tün bir insanlık tarihine saygının zafer çelengi... 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Şahsı adına Sayın Cahit Tutum. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, sayın 

sözcümüz konuşmalarıyla, bütün özellikleriyle ko
nuyu ortaya koymuşlar, vahim 'bir hatayı önlemek 
için gerekli uyarıyı yapmışlardır. Bu düşünceyle ki
şisel konuşma haikkımdan feragat ediyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Şahsı adına Sayın Selahattin Taflıoğlu. J 

IBuyurun Sayın Taflıoğlu. 
[SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; isterdim ki, konuşmamı 
Halkçı Partinin bazı devrimcileri de dinlesin. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Gereği yok, sen 
işine bak. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Ben 
işime bakıyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kaçmayın dinleyin. 
BAŞKAN —. Sayın Taflıoğlu, devam ediniz. 
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bu

rada hukuka saygıyı ben izah edecektim size. Parti
nin dağılmasına sebep olanların yaptıklarını belgeleri 
ile gösterecektim. Dinllerseniz iyi olurdu, lütfen. (SHP 
sıralarından «Yalvarma, yalvarma» sesleri) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kaçmayın dinleyin. 
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Ben 

yalvarmam; hırsız değilim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Palaoğ-

lu'nu dinledikten sonra konuşma lüzumunu hissettim. 
Olaya, partideki bugün «Devrimci, demokratik sol» 
diyen grubun, Sayın Erdal Beyle yan yana oturmasına 
ben hayret ettim. Sayın Erdal İnönü, «Halkçı Parti, 
Konseyin partisi» dediği zaman ve «Buraya oy verme
yin, «tak, tak» diye ekibiyle dolaşırken, acaba Halkçı 
Partiden aday olma lüzumunu neden duymuş? Yani, 
baştan kabul etmediği halde bu lüzumu acaba neden 
duymuştur? Hâlen iddia ediyorum ki, Halkçı Parti
nin tüzelkişiliği devam etmemektedir. Halkçı Parti
nin bir tane il başkanı, Halkçı Partinin tüzüğü, Halk
çı Partinin programı, hiçbir şeyi kalmamıştır. Hangi 
belge ile Halkçı Partiyi ispat edeceksiniz, hangi dele
ge ile Halkçı Partiyi ispat edeceksiniz? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; asıl ihtilafın 
konusu, partide ikiliğin başlaması -bazı arkadaşlarımız 
bilir- bir kanun teklifinden ortaya çıkmıştır. Bira Ka
nununun görüşülmesi sırasında, bazı devrimci arka
daşlarımız partiden habersiz bazı şirketler ile temasa 
geçmişlerdir, o temasa geçtikleri zaman da olaya el 
konmuştur ve belgeleri bende mevcuttur, işte belge
leri o arkadaşlarımıza gösteriyorum; şirketlerden al
dıkları makbuzları ortaya çıkarttırdık. 

Şimdi, biz bu arada, gerici, göbekçi oluyoruz, par
tiyi iflasa götürüyoruz; şimdiki demokratik solcu olan 
arkadaşlarımız, hukuka saygılı oluyorlar!... Bunun 
âçin, bu şahıslar hakkında fazla konuşmayacağım; 
dinlemiş olsalardı (bazı belgeleri kendi zabıtlarından 
okuyacaktım. 
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Sayın Başkanım, onun için ben yine söylüyorum 
ki, Halkçı Partinin tüzelkişiliği devam etmemektedir. 
Şayet (Meclis bu şekilde bir oylamaya giderse, parti
sinden feıCifa eden arkadaşlarımız parti değiştirmiş du
rumuna düşeceklerdir. (Bu arkadaşlarımız, gelişlerinde 
başka bir partinin üyesi olarak gelmediler, Halkçı Par
tinin tüzüğüne, programına, milliyetçiliğe inanarak 
gelmişlerdir. Başka bir parti dle birleşmiş olsalardı, bi
zim yerlerimiz başka yerde olurdu. 

Bu bakımdan, sayın komisyondan istirham ediyo
rum, konu tekrar gündemden çekilmelidir. Ayrıca bu
gün Mecliste ekseriyet de mevcut değildir; böyle bir 
konunun ekseriyet olmadan görüşülmesi, ikinci bir 
sakınca doğuracaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taflıoğlu. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Coşkunoğlu, 

'buyurun ©fendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
'BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; mev
zu sayın arkadaşımızın ve daha evvel SHP Grubu adı
na konuşan arkadaşımızın konuştuğu gibi, komplike 
bir mevzu değildir. Eğer nazariyattan bahsedecekse-
niz, Jean Jack Rousseau'dan 'başlayalım, onun naza
riyelerini b'irer birer sayalım, hukukî prensipler şu
dur, hukukî prensipler budur, diyelim; ama mevzu 
o değil. Mevzu* kısaca şu : Sayın Selahalttin Taflıoğlu 
arkadaşımız bir önerge veriyor Büyük Millet Meclisi 
[Başkanlığına, diyor ki : «SÖDEP'le Halkçı Parti bir
leşmiştir, foir parti değişmesi vardır. Binaenaleyh 
SODEP'in milletvekilleri bulunmadığına ve Halkçı 
Parti milletvekilleri de, yeni teşekkül eden SHP'de 
üye olduklarına göre bunların durumu ne olacaktır; 
Anayasanın 84 üncü maddesine gicecek mi, girmeyecek 
mi? Bunların da girmesi lazım gelir.» Başkanlık, öner-
ıgeyli, komisyonumuza havale ediyor. Komisyon bida

yette -buyurdukları doğrudur- bir karar alıyor, yani 
«iBu (mevzu konuşulmaz, bir parti değiştirmesi yok
tur» şeklinde; fakat, neye müsteniden hu kararı alı
yor? Arkadaşlarımızdan bâzıları tereddüt ediyorlar, 
diyorlar ki : Elimizde bir done yok, bir belge yok; 
yalnız Sayın SeMiattın Taflıoğlu'nun vermiş olduğu 
bir önerge var. Bu önerge üzerine karar vermek doğ
ru değildir.» 

Hakikaten de böyleydi. Yeniden görüşme önergesi 
geldi; usule uygun olarak komisyon bunu kabul edi
yor ve tahkikata, incelemeye giriyor. Biz, yalnız öner-
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ge ile yüksek huzurunuza gelmiş olsaydık, yüce Mec
lis diyecekti ki : «Efendim, ortada bir önerge var : 
neye müsteniden şu veya bu şekilde karar verdiniz? 
Bunun belgelerini neden incelemediniz veya niye top-
lamadınız?» Bunu bize soracaktı ve sormak da en ta
biî hakkıydı; tarih de bunu isterdi. Yarın, bu yüce 
Meclisin tutamakları, bu memleketin tarihinin kaynağı 
olacaktır; buna, tarih bakımından da mecburduk. 

(Biz de, bu kararı verdik ve belgeleri topİadik. Ne
reden topladık? Savcılıktan topladık, tüzüklerini ge
tirttik, her üç partinin diyeyim artık (SODEP'in, Halk
çı Partinin, SHP'nin) tüzüklerini, kongrelerde yapılan 
konuşmaları getirttik, tetkik ettik ve bunları büyük bir 
dosya halinde yüksek Meclise arz etme lüzumunu his
settik. Baktık kli, parti değiştirme yok. Çünkü, Anaya
sanın 84 üncü maddesi, «Yalnız partisinden istifa» de
miyor; «Partisinden istifa eden milletvekilinin millet
vekilliği düşer veya parti değiştiren milletvekilinin mil
letvekilliği düşer.» İstifa etmemiş de parti değiştirmiş. 
Parti nasıl değişir? Bir parti, başka bir partiyle birle
şir, öyle değişir; ama burada dikkat edilecek nokta, 
Halkçı Parti, SODEPle birleşmiş olsaydı, o takdirde 
Halkçı Partinin milletvekillerinin milletvekilliğinin 
Anayasa hükmüne göre düşmesi gerekirdi. Fakat öyle 
olmuyor; SODEP kendisini feshediyor, Halkçı Par
tiyle birleşiyor. SODEP'in de milletvekili yok orta
da. Binaenaleyh, bu takdirde ise, düşmesi gereken mil
letvekili bulunmuyor ortada. Bizim bunları belirtme
miz, tahkik etmemiz, tetkik etmemiz ancak bunlarla 
mümkün olurdu; tahkik etmekle, tetkik etmekle bun
ları yüce Meclise arz edebilirdik. 

Yalnız önergeyle gelseydik, yüce 'Meclis bize diye
cekti !ki; «'Efendim neyi tahkik ettiniz, işin mahiyeti 
nedir, bunu izah etsin arkadaşlarımız.» 

'Biz, ona müsteniden bir rapor hazırladık; burada 
yeni blir parti kurulmuş yahut da parti değiştirme key-

. fiiyeti yoktur; Halkçı Parti, tüzüğünü değiştirmiş, prog
ramını değiştirmiş, adını değiştirmiş; binaenaleyh, es
ki Halkçı Partinin devamı vardır, SODEP ona katıl
mıştır. Bu itibarla, milletvekilliğinin düşmesi diye bir 
mevzu yoktur, dedik ve yüce huzurunuza arz ettik; 
keyfiyet bundan ibarettir. 

Şmdi, SHP'li arkadaşlar raporu kabul etmiyorlar 
ve yüce Meclisi terk ettiler. Rapor kabul edilmezse 
ne olacak? Yüce Meclisin gündeminde bir mevzu var. 
Şu halde, arkadaşlar kendi partilerinin muallakta ol
duğunu ve yüce Mecliste kendi partilerinin durumu
nun şüpheli bir vaziyette olduğunu kabul etmiş olu
yorlar. Bunun başka türlü izahı yoktur. 
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iDurum bundan ibarettir, takttır.yüce Meclisindir; 
arz ederim. ((ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
(Başka söz isteyen?.. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
(BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; hem Anayasa Komisyonu Başka
nının, hem de Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bu ko
nuda 'hakkı var. Komisyonun eline böyle bir belge gel
miş, tabdîki 'bunu buraya getirecek; haklılığı burada. 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de hakkı var : Sos
yaldemokrat Halkçı Parti, Halkçı Parti ilken, Anaya
sa 'Mahkemesinde bir hayli- iptal davası açtılar; daha 
sonra Anayasa Mahkemesi bu davalar için karar ver
di. Eğer, Talflıoğlu'nun belirttiği gibi Halkçı Parti 
yok olmuş olsaydı, Anayasa Mahkemesi davaları 
düşürürdü; ama düşürmedi ve Halkçı Partinin devam 
ettiğine karar verdi. 

Diğer taraftan, Anayasanın 115 inci maddesi, Ana
yasa Mahkemesıi Kanunundaki hükümler, Anayasa 
Mahkemesi kararlarının, yargı kuruluşları dahil olmak 
üzere, parlamentoları dahi bağlayıcı olduğu zikredil
miştir, açıkça yazılmıştır. Bu, kamu hukukunda böyle
dir de özel hukukta böyle değil midir. Ben şimdi 
Türk Ticaret Kanunundan size bir hususu hatırlata
cağım : Bir şirket, nevini değiştirdiği zaman, eski şir
ketin devamı sayılıyor. Bu konuda açık hüküm var
dır. 

'Binaenaleyh, Başkanlık Divanının yapması lazım 
gelen şey, getirdiği bu evrakı geri çekmektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

"Komisyon raporu, sosyaldemokrat Halkçı Parti 
milletvekillerinıin, Anayasanın 84 üncü maddesi kap
samına .girmediğine dairdir. 

Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum : Ko
misyon raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmiş ve Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti milletvekillerinin, Anayasanın 84 üncü 
maddesi kapsamına girmediğine karar verilmiştir. 

2. — 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) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi günde
mimizin birinci sırasında yer alan; ancak, biraz evvel 
görüştüğümüz konu geçen birleşim yarım kaldığı için 
birinci sırada görüşüldüğünden ikinci sıraya inmiş 
olan, 459 sıra sayıllı, Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Ka
nunla Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlun'un Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyeliklerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/987) (S. Savısı : 491) (1) 

BAŞKAN — Gündemin üçüncü sırasında bulu
nan, İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
ıRapor, 491 sıra sayısı ile basılıp, sayın üyelere da

ğıtılmıştır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde şahsı adına iki üye
ye, istediği takdirde komisyona, hükümete ve son ola
rak da yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekiline söz verilecektir. 

Görüşmelerin sonunda komisyonun raporu oyla
rınıza sunulacaktır. 

Bizdeki kayıtlara göre, şahısları adına Sayın Do
ğan Kasaroğlu, Sayın Mustafa Oorapçıoğlu ve Sayın 
Vural Arıkan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; gündemimizde bulunan, İs
tanbul Milletvekili Sayın Sabit IBatumlu'nun dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair komisyon raporunun 

(1) 491 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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içeriğine girmeden, izin verirseniz, meselenin geneli 
üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dokunulmazlık meselesi asır
lardan beri parlamentoların baş tacı olmuş, hemen he
men hiç tartışma konusu yapılmamış meselelerden bir 
tanesi olarak ortada kalmıştır. Çünkü, dokunulmazlık 
konusu, yalnız bir milletvekilinin dokunulmazlığı ola
rak ele alınmamış; parlamentoların her türlü baskıdan 
uzak çalışmasını sağlayan bir ana müessese olarak gö-
ırülmüş ve buna göre düşünülmüştür. Nitekim, dün
yadaki gelişimi içinde de konuya baktığımız zaman, 
bu meseleyi ilk önce 1688 yıllında ingiltere'de görüyo
ruz, Daha sonra bu, yazılı hukuk kuralı olarak Fran
sa'ya geliypr ve bizde de ilk Anayasamız olan 1876 
Anayasasında yerini buluyor, ondan sonraki bütün 
anayasalarda da değişmeyen bir kaide olarak doku
nulmazlık müessesesi devam ediyor. v 

Milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırma konusu, 
Meclislerde daima önemli bir mevzu olagelmiştir; bir 
haksızlık yapılmasından, bir sabit fikirle hareket edil
mesinden daima endişe edilmiştir. Bu defa böyle bir 
hadise karşısında bulunduğumuzu düşünmek ve ak
lımıza böyle bir endişeyi getirmek istemiyoruz. Bi
zim 40 yıllık çok partili demokrasimizde konu çeşit
li defalar meclislerin önüne gelmiş. Bizde, geçen 40 
yılda yalnız 10 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldı
rılmış. Parlamentolara, yüzlerce milletvekilinin doku
nulmazlığının kaldırılmasına dair tezkere gelmiş; ama 
meclislerimiz bunlardan yalnız 10 milletvekilinin do
kunulmazlığını kaldırmakla yetinmiş, bu dokunulmaz
lığı kaldırılan 10 milletvekilinden 1 tanesi de, doku
nulmazlığının kaldırılma kararından sonra Anayasa 
Mahkemesinden dönmüş ve böylece Meclisin aldığı 
kararlardan, hukukîliği olan 9 tane karar meydana gel
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu dokunulmazlıkların par
lamentoya geliş zamanlarının da ne yazık ki, dâima 
Meclislerin en hareketli, en elektrikli çalışma dönem
leri içine rastgeldiğini görüyoruz. Gerek iktidarın, 
gerekse muhalefet partilerinin sinirlerinin iyice gev
şediği veya iyice gerildiği dönemlere rastgelmiş, uzun 
tartışma konusu olmuş ve Mecliste cereyan eden gö
rüşmeler de, çoğu zaman -Allah bir daha tekrarını na
sip etmesin- kavgalara sebebiyet vermiş, ondan sonra 
da, memleket efkârı umumiyesinde geniş tepkilere yol 
açmış ve onun da daha ilerisinde, Türkiye'de demok
rasiyi gözleyen ve kollayan ülkeler tarafından da, bu 
mesele hassasiyetle takip edilir bir konu haline gel
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasamız, ̂ dokunul
mazlık müessesesini 83 üncü madde içerisinde ele al
mış, dokunulmazlık müessesesini mutlak bir müesse
se olarak kabul etmiş, tahdidi bir müessese olarak gör
memiştir. 

Anayasamızın 83 üncü maddesi, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, 
o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Mec
lisçe başka bir karar alınmadıkça, bunları Meclis dı
şında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tu
tulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği 
ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadık
ça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve 
yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve 
seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kay
dıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu 
hükmün dışındadır» diyor. Yani Anayasamız, doku
nulmazlığın kaldırılması için iki hukukî nokta koy
muş : Ya suçüstü esasına girecek veya Anayasanın 14 
üncü maddesinde tanımlanan suçlardan birisi olacak
tır; Anayasanın 14 üncü maddesinde belirtildiği şekil
de -tekrar etmek istemiyorum- devletin bütünlüğü, 
milletin bölünmezliği üzerine işlenmiş suçlardan ola
cak. Bunun dışındakiler ise mutlak bir dokunulmazlık 
zırhı içerisine alınır. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele, yani dokunul
mazlığın mutlak olduğu meselemi, 1949 yılında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde cereyan eden bir müzakerede 
de, o zaman komisyon sözcülüğü yapan eski Adalet 
Bakanlarından Alı Rıza TüreTin bir beyanında yer 
alıyor. Ali Rıza Türel, bir dokunulmazlığın kaldırıl
ması görüşmelerinde diyor ki : «Isnatlanan suçun ma
hiyeti, hukukî ve fiilî olarak yine dosyadaki kâğıtla
ra ve mevcut delillere göre hakikaten suç olup olma
dığına, bir yanlışlığa düşülüp düşülmediğine dikkat 
edilmesi gereken unsurlardır.» Binaenaleyh, önümüze 
gelen her mesele üzerinde de -Anayasanın 14 üncü 
maddesi veya suçüstü konusu dahi olsa- yüce Mecli
sin gene üstün bir takdir hakkı ve yüoe Meclisin bunu 
tarif edilen şekilde suç ıolup olmadığını inceleme zo
runluluğu var. ~ 

Değerli arkadaşlarım, şimdi izin verirseniz, kar
şımıza gelen meseleye girmek istiyorum. Karşımıza 
gelen mesele, fevkalade basit ve yüce Meclisin huzu
runu hiçbir zaman işgal etmemesi gereken bir ko
nudur. Bendeniz şahsen böyle bir konuda huzurunu
zu işgal ettiğim için, yüce Meclisin zamanını almış 
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olmaktan dolayı sizlerden özür dilerim. Konu fev
kalade basit. 

Türkiye'de resmî ilanların dağıtımına dair 195 sa
yılı Kanun var. Bu kanunun ortaya getirdiği «Basm 
İlan Kurumu» diye bir müessesemiz var. Bu müesse
semiz, hizmet yaptığı dönem içerisinde, Türkiye'de 
resmî ilanların gazeteler arasında, siyasî görüşlerine 
göre değil, belirli kriterlere göre verilmesini ve be
lirli kriterlere göre dağıtılmasını sağlayan bir mües
sese. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, aldığı ka
rarla, hangi gazetelerin hangi şartlarla resmî ilan ala
caklarını hükme bağlamış. Bunlardan bir tanesinde 
diyor ki; «Gazeteler belirli sayıda eleman çalıştıra
caklar, bunların vergilerini ödeyecekler, sigortalarını 
ödeyecekler ve bunları üç ayda bir Basın ilan Kuru
muna bildirecekler.» Bildirmezlerse ne olur? Bildir-
mezlerse, resmî ilan alma hakkını kaybederler. 
Müeyyidesi bu. 

Şimdi huzurunuza gelen konu ise su: Arkadaşı
mızın bir gazetesi var, Sayın Sabit Batumlu'nun mil
letvekili olmadan evvel çıkardığı bir gazete var. 
Bu 'gazete, demin de arz ettiğim 195 sayılı Kanun 
hükümlerine göre resmî ilan alan bir gazete. Bu ga
zeteye yapılan bir denetleme sırasında, o anda sigor
ta primlerinin yatmadığı tespit ediliyor ve gazeteye 
daha sonra bir yazı yazılıyor, deniliyor ki: «Sigorta 
primlerinin yattığına dair belgeleri bize gönderin.» 
Gazete tutuyor, dindeki belgelere göre sekiz tane-
fotokopilerini yüksek heyetinize şuradan sunacağım-
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait ödenme makbuzunu 
Basın İlan Kurumuna gönderiyor. Basın İlan Kuru
mu, 21 Şubat 1983 tarihinde kendisine gelen bu 
makbuzlar üzerine, derhal Sosyal Sigortalar Kurumu 
Eminönü Bölge Müdürlüğüne bir yazı yazıyor ve 
diyor ki: «Bu makbuzların karşılığının yatıp yatma
dığını acele bildirin.» 

Değerli arkadaşlarım, işin calibi dikkat tarafı şu
rada; 21.2.1983 tarihinde yazılan bu yazıya, Sosyal 
Sigortalar Kurumu gene 21.2.1983 tarihinde, yani 
aynı gün - dikkatinize arz ediyorum, bir işçinin 
emeklilik muamelesini birbuçuk yılda yapamayan 
bir kurum - aynı gün cevap veriyor, diyor ki: «Bu 
makbuzların asılları bende yok.» Neyi incelediği, ne
yi yaptığı belli değil. Peki, asılları sende yoksa, bu 
makbuzlar ne? Makbuzlar burada. Bunun üzerine 
Basın îlan Kurumu konuyu İstanbul Savcılığına 
ihbar ediyor, diyor ki; «Sosyal Sigortalar Kurumu 
böyle söylüyor, gazete ise makbuz 'gönderdi. Binaen
aleyh, bu makbuzların ben sahte olmasından endişe 

ederim; gerekli takibatı yapın.» Savcılık, bu belgeleri, 
o zamanki Usul Kanunu hükümlerine göre sorgu 
hâkimliğine gönderiyor; sorgu hâkimliği araştırmaya 
devam ediyor. Sorgu hâkimi araştırmaya devam eder
ken, arkadaşımız milletvekili seçiliyor, arkadaşımızın 
ifadesini alma imkânı kalmıyor; fakat, herhangi bir 
şekilde Sosyal Sigortalar Kurumuna yazı yazıp, bu 
makbuzlar hakikaten doğru mudur, değil midir diye 
bir araştırma yapma söz konusu değil veya bir bilir
kişi tetkikatı yaptırmak söz konusu değil. 

1985 yılına geliyoruz; Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda değişiklik yapılıyor; sorgu yargıçlığı mües
sesesi kalkıyor, Savcılık bu defa, ağır ceza mahke
mesine başvuruyor; başka bir araştırma yine yapmı
yor. Yalnız yüksek heyetinize takdim ettiğim bu 
sekiz tane makbuz için yalnız bunlar için «Bunlar 
sahtedir, gerekli takibatın yapılması» diyor. 

Ağır Ceza mahkemesi konuyu alıyor, ilk duruş
mada bakıyor ki, zanlı, milletvekili olduğundan, ken
disini çağırmaya imkân yoktur. Binaenaleyh, «Doku
nulmazlığının kaldırılması için Meclise başvurulması
na, dokunulmazlığı kalkmaz ise devre sonuna bıra
kılmasına» diye iki başlı kararını alıyor ve mesele 
yüce Meclisimize geliyor. 

Konu yüce Meclisimize geldiği zaman, İçtüzük hü
kümlerine göre alt komisyonda, hazırlık komisyonun-
ua incelenmeye başlanıyor. Hazırlık komisyonu mesele
ye bakıyor, konuyu, dokunulmazlığın kaldırılmasını 
gerektirecek ciddiyette görmediği için, dokunulmaz
lığın kaldırılması gereğine inanmıyor ve takibatın dev
re sonuna bırakılmasına karar veriyor. Alt komis
yonun bu talebi karma komisyona geliyor. Karma 
komisyonda 16 değerli arkadaşımız bulunuyor, 16 
değerli arkadaşımızın 6 tanesi dokunulmazlığın kaldı-
njmasuna gerek görmüyor; 2 arkadaşımız çekinser 
kalıyor; böylece 8 arkadaşımız dokunulmazlığın kal
dırılmasının aleyhinde oluyor, diğer 8 arkadaşımız 
ise dokunulmazlığın kaldırılmasına karar veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim çok sınırlı olduğu 
için detaya girmeyeceğim. Yüce Meclisimizin za
bıtlarını lü'tlfen incelerseniz önemli bir konuyu göre
ceksiniz. Burada esas ağırlık, inceleme yapma hak
kı, alt komisyonun. Karma komisyon, alt komisyon 
raporunun içtüzüğe uygun olup olmadığını denetlemek
le görevli; tekrar dosyanın aslına inip, inceleme hakkı 
yok. Bu, yüce Meclisten geçen on tane dokunulmaz
lık müzakeresi içerisinde bu husus namütenahi gö
rüşülmüş ve herkes bu görüşte birleşmiş, Ama, komis
yonumuzun aldığı karar, saygı duyduğumuz bir ka-
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rardır, elbette; gelmiş elbette, bu saygı duyduğumuz 
kararı görüşeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa daha dikkatinizi 
çekmek isterim': Savunma (hakkı, en mukaddes hak
lardan birisidir. Bir insanı mahkûm etmeden önce 
savunmasını almak zorundayız. Savunma hakkı sel'b 
edilerek bir neticeye varmak mümkün değildir, içtü
züğümüz, savunma hakkını ayrı bir hüküm olarak 
111 inci maddesinde karara 'bağlanmış; diyor ki: «Do
kunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili, is
terse, hazırlık komisyonunda, karma komisyonda 
ve Genel Kurulda kendini savunur veya bir üyeye 
savundurur.» 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle karma komisyo
nun dinlemeye ihtiyaç duyması halinde, arkadaşı
mıza haber vermesi gerekir. Karma komisyon alt 
komisyonu meseleyi ciddî görmediği için, bu arkada
şımıza haber de vermiyor, savunmasının alınmasına 
gerek de görmüyor; fakat mesele karma komisyona 
geldiği zaman, demin arz ettiğim gibi, 8 oyla doku
nulmazlığın kaldırılması kararı alındığı zaman, hak
kında dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilen 
arkadaşımıza haber dahi verilmiyor. Yüce komisyon 
bir savunmasını alma gereğini dahi duymuyor. 

ıBAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, konuşmanızı to
parlıyorsunuz diye sözünüzü kesmedim. Süreniz dol
du! 

D|OĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Emreder
siniz drendim. 

Eğer muhterem komisyonumuz, lütfedip arkada
şımızı çağırsaydı, zannederim ki, Genel Kurulumuza 
bu dosyayı getirme lüzumunu hissetmeyecekti. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu kabil muamelelerle 
dokunulmazlığım kaldırılması yolu açılırsa, parlamen
tonun - özür dileyerek, hepinizi tenzih ederek arz 
ediyorum - ciddiyetini sağlamak • mümkün olmaya
caktır. Yüce parlamento üyelerinin, zannediyorum ki, 
yüzde 80'i birer daire sahibidir. Hepimiz en basitin
den Emlak Vergisi ödeyen insanlarız. Yarın bir kimse 
kalkıpta bir şikâyette bulunur ve «Doğan Kasaroğlu' 
nun elindeki şu Emlak Vergisi makbuzu sahtedir» 
derse ve savcılık da herhangi 'bir araştırma yapma
dan, bunu doğrudan huzurunuza getirirse, benim 
dokunulmazlığımı kaldıracak mısınız arkadaşlarım? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Kaldı
rırız... Bu komisyon başkanı kaldırır. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale et
meyin. 

DOĞAN KASAROĞLU ipevamla) — Değerli 
arkadaşlarım, ben, hiçbir arkadaşımın böyle bir yo
lu seçeceğine inanmıyorum. Yüce parlamentomuz her 
şeyden evvel, hukukun üstünlüğüne inanmış değerli 
üyelerden oluşuyor. Yüce parlamentomuzun, her şey
den evvel, demokrasinin değişmez kaidesi olan, yüce 
parlamentonun dokunulmazlığı ilkesine, şahıslardan 
daha çok saygı gösteren bir müessese olduğuna inanı
yorum. 

Onun için, bu kadar ciddiyetten uzak bir husus 
dolayısıyla huzurunuzu işgal ettiğim için sizlerden 
özür diliyor, «takdir yüce heyetin» diyor, saygılar 
sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Sayın Mustafa Çorapçıoğlu?.. Yok. 
Sayın Vural Arıkan?... 
Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Kasaroğlu arkadaşımız 
olayı anlattı; ben olaya bir başka açıdan yaklaş
mak istiyorum; yasama dokunulmazlığı ile ilgili, 
Anayasamızın 83 üncü maddesinin üçüncü fıkrasını 
dikkatlerinize arz edeceğim. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, se
çimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün 
yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bı
rakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.» 

Sayın Batumlu'yu tenzih ediyorum, varsayalım 
ki, böyle bir olay olmuştu, mahkeme yürümüştü 
hüküm de kesinleşmişti ve o arada kendisi milletve- « 
kili olmuştu. Huzurunuza geldiğinde ne yapılacaktı; 
ertelenecekti. Ceza hükmünü dahi erteleyen bir Ana
yasa anlayışı var, milletvekilliği dokunulmazlığı baka
mından. Binaenaleyh, ortada hiçbir delil olmadan, 
sadece savcının, bölge müdürlüğünden aldığı bir ya
zıya istinaden ikame ettiği bir dava var. Sekiz tane 
fotokopi gönderiyor; dördü «doğru» diyor, dördü 
«yanlış» diyor ve bölge müdürlüğü «rastlayamadık» 
diyor. 

Size bir olay anlatacağım: Sahtekârlığı kim yaptı 
o zaman? Onları da tenzih ediyorum ; ama ya me
murlar yaptıysa? Size misaller vereceğim. 1980 veya 
1981 yılıydı, Eminönü Vergi Dairesi mensupları sahte 
makbuz basmışlardı ve mükelleflerden ikinci defa ver
gi istendiği zaman bu iş ortaya çıktı ve kendilerini sa
vunmam için bana geldiler. Ya böyle bir olay varsa?.. 
hiçbir delil olmadan dokunulmazlık müessesesini 
hırpalamamak lazım. 
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AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Ah, bir 
de şu hukuku öğrensek. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Kaldıki, Sayın 
Kasaroğlu'nun da belirttiği gibi, savcılık 21.2.1983 
tarihinde yazmış, bölge müdürlüğü 21.2.1983 tarihin
de, «Kayıtlarımızda makbuzlara rastlamadık» diye ce
vap vermiş. Ben uygulamadan geldiğim için söylü
yorum, sizler de Sosyal Sigortalar Kurumu mükel
lefi olduğunuz için 'bilirsiniz, makbuzlar bölge mü
dürlüğünde değildir ki; bağlı bulunduğu şubededir. O 
an bulunmayabilir, belki bir müfettiş kontrol ediyor
dur, dosya ondadır veya mahkemede bir ihtilaf var
dır, oradadır. Binaenaleyh, bir kişiyi, «sahte evrak 
tanzim etmiştir» diye delilsiz huzura getirmemek la
zım. 

Sahte evrak düzenlenmesi ne kadar büyük suç ise, 
bu kadar tedbirsiz, hiçbir araştırmaya dayanmaksı
zın, kişilik haklarını çiğnemek ondan daha büyük 
tehlikedir. 

Saygılar sunarım. (DYP, SHP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Komisyon Başkanı Sayın Kâmil Çoşkunoğlu; 

Buyurun Sayın Çoşkunoğlu. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gerelc yok, ne 

diyecek Sayın Başkan? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİS
YON BAŞKANI KÂMİL T. ÇOŞKUNOĞLU 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
olay, arkadaşlarımızın anlattığı gibi olsaydı, ben de 
onların konuşmaları istikametinde oyumu kullanır
dım; fakat öyle değil. {SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ANAYASA VE ADALET KOMISYONLARı 

Ü Y E L E R I N D E N K U R U L U K A R M A K O M I S 
Y O N BAŞKANI KÂMİL T. ÇOŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Şimdi, hele bilhassa Sayın Arıkan'ın 
konuşmaları, tamamen afakî, dosyayı dahi görmeden 
yapılmış bir konuşma. Hadiseyi arz edeyim, ne karar 
verirseniz verin. Ben, bir milletvekili arkadaşımızın 
dokunulmazlığının kaldırılmasından zevk alacak de
ğilim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Çok... 
AYDIN GÜVEN GURK AN (Antalya) — Çok... 
SALİM EREL .(Konya) — Telaşın nedir ya? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA K^OMİS-
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YON BAŞKANI KÂMİL T. ÇOŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Hayır; ben, yüce Meclisin saygınlığını 
koruyorum arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Dokunulmazlık demek, zırh demek değildir; do
kunulmazlık demek, sorumsuzluk demek değildir; do
kunulmazlık, milletvekilliği vazifesini yapmak için 
konulmuş bir müessesedir; vardır ve asırlardan beri 
devam ediyor; fakat dokunulmazlığın ihlali halinde, 
kaldırıldığı da görülmüştür; bu hadise de onlardan bi
risi. Hadiseyi arz edeyim, ne karar verirseniz, elbet
te ki, vicdanınıza göre karar vereceksiniz. 

Hadise şu: Sayın Batumlu'nun çıkarmış olduğu 
bir gazete var, Hâkimiyet Gazetesi. Biliyorsunuz, 
bu gazeteler, resmî ilanlar için Basın İlan Kurumuna 
bilgi verirler ve onun karşılığında da kendilerine ay
rılan resmî ilanların parasını alırlar. Bu, 2.1.1961 ta
rih ve 195 sayılı Kanunun hükmü gereğidir. 

Bu kanun der ki, (SHP sıralarından «Ne diyor?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİS
YON BAŞKANI KÂMİL T. ÇOŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Bir dakika, arz edeyim efendim, hep
sini arz edeceğim. 

SALİM EREL (Konya) — Hangi maddesi diyor? 

, BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim.,. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİS
YON BAŞKANI KÂMİL T. ÇOŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Bu gazete sahipleri her ayın sonuna 
doğru bir icmal cetveli verirler. Bu icmal cetvelinde 
neler bulunur - kanundan aynen aldığım şudur - oku
yorum... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, böyle bir olaya niye müdahale etmiyorsu
nuz?, Usul yazılıdır, arkadaşımızın bütün her şeyini 
burada herkes öğrenmek zorunda mıdır? Bunlara 
lüzum yoktur efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KJOMİS-
YON BAŞKANI KÂMİL T. ÇOŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Efendim, rica ederim komisyon kara
rını arz ediyorum. 

İBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 
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AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Komis
yonda tartışılmıştır bu konular efendim. Yorum 
yapmak yok. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİS
YON BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Dinlemeyecekseniz.... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Ko

misyon Başkanı delilleri değerlendiremez efendim, 
bu konuda İçtüzük açık. Böyle komisyon başkanı 
olur mu hiç? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 

Başkan, kendileri hâkim gibi konuşuyor İçtüzük ga
yet açık, böyle komisyon başkanı olur mu efendim? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen dinler 
misiniz; burada bir sayın milletvekilinin dokunul
mazlığının kaldırılıp kaldırılmaması konuşuluyor... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Hayır, 
yargılıyoruz, kişiliğini tartışıyoruz burada! 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİS
YON BAŞKANI KAMİL T. COŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Kişiliğini tartışmıyorum efendim, ki
şinin kendisinden bahsetmiyorum, gazeteden bahse
diyorum. 

BAŞKAN — Kişiliğini tartışma olayı değildir, 
bir sayın milletvekilinin dokunulmazlığının... 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Bunlar konuşul-
mazsa, ben oyumu nasıl kullanacağım burada? Bir 
şey bilmiyorum, nasıl kullanacağım? 

H. BARIŞ CAN l(Sinop) — Bu yolu açın baka
lım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİS
YON BAŞKANI KAMİL T. COŞKUNOĞLU 
(Devamla) — Gazeteden bahsediyorum, oy kullan-
mak için bunların... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen hatibin 
sözünü kesmeyin. 

Devam edin efendim. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Efen

dim, burada komisyon raporu okunur, deliller tartı
şılmaz. Delilleri tartışmak mahkemenin görevidir, 
yargının görevidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyon baş
kanı, komisyonun kararını açıklamaktadır, onun ge
rekçelerini açıklamaktadır; lütfen sözünü esmeyin. 

18 . 11 . 1986 O : 1 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Komis
yonun kararını açıklayamaz efendim, komisyon ra
poru var ortada. Kişiliğini tartışıyoruz, delilleri tar
tışıyoruz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim, burada gazete sahibinin vermesi gere
ken belgeler şunlar oluyor: Çalıştırdığı işçilerin sa
yısını, kadrosunu bildirmek... 

SALIM EREL (Konya) — Adlarını da bildire
cek rrii? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Bildirecek efendim. 

Bu işçilere ödediği ücreti bildirecek, bunların sto
paj vergi'staın verilip verilmediği hakkındaki makbuzu 
ibraz edecek, işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ödediği primlerinin makbuzlarını ibraz edecek ve 
onun karşılığında da kendi istihkakını alacak. 

Gazete sahibi olan arkadaşımız bunları aylarca 
vermiyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ver
mediği iddia ediliyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim, kendisi de kabul ediyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bir mil
letvekili hakkında konuşuyorsunuz : «Vermediği iddia 
ediliyor» deyin. 

BAŞKAN —- Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
hatibin sözünü kesmeyiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Vermiyor; «Vermediği iddia ediliyor» değil, bunu 
kendisi de kabul ediyor efendim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Efendim, buna 
diz karar veremezsiniz, bu ikrara hâkim karar verir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Kabul ediyor efendim. Ben okuyayım... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Esasa giremez 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Esasa girilmiyor. Sayın Komisyon 
Başkanı, kararın gerekçesini açıklıyor. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Ait komisyon 
raporunu okusun efendim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Esasa girmiyorum, açıklıyorum. Bu belgeleri ver-
.rrtiyor ve vermediğini de kendisi bir yazı ile kabul 
ediyor. Bunu biraz sonra arz edeceğim efendim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Siz bunları diye
mezsiniz, siz delilleri değerlendiremezsiniz. 

•-

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, kurt -
kuzu hikâyesi anlatıyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Bu belgeleri vermeyince, Basın İlan Kurumu ken
disine bir yazı yazıyor; bu yazıdan arkadaşımız bah
settiler. Basın Han Kurumu, yazısında, «Siz, makbuz
ları, şu, şu icmal cetvellerini göndermiyorsunuz. Bu 
vazifenizi yapın ve bunları gönderin» diyor. Bu ya
zıya Sayın Batumlu arkadaşımız, 15.2.1983 tarih ve 
83/472 sayılı «Hâkimiyet Gazetesi» başlığını taşıyan 
imzalı yazısıyla cevap veriyor, sekiz adet de maklbuz 
gönderiyor ve diyor ki: «Sosyal Sigortalar Kurumu
na işçilerimin ödenmiş olan primlerinin makbuzları
nı gönderiyorum.» Yazıda iki şey isteniyor, biri de 
stopaj vergisi; Basın İlan Kurumunun yazısında sto
paj vergisi de isteniyor. Ona karşı da diyor ki : «Bun
ların makbuzlarını bulamadım. Vergilerin ödenip 
ödenmediği hakkındaki makbuzu bulamadım, onları 
bilahara takdim edeceğim. Bu sekiz makbuzu ibraz 
ediyorum, takdim ediyorum» diyor. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Süresi doldu. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
hatibi 83 üncü maddeye uymaya davet ediniz. Ana
yasanın 83 üncü maddesi ikinci fıkrasına uymaya dar 
vet ediniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim, geleceğim oraya. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hikâye anlatma
sın bize. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 

— Hikâye değil, hadiseyi anlatıyorum beyefendi. 
(SHP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından 
«Aydınlanacağız» sesleri) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasa ortada. 
MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Aydınlanacağız 

efendim, anlatsın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen sayın 
milletvekilleri... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Suçun vasfı ne
dir? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar, şimdi, buradan 83 üncü maddeye gele
ceğim. 83 üncü maddeyi de arkadaşımız yanlış yorum
ladı, ona da geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, 83 üncü maddeye 
uygun vasfı üzerinde durun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasanın 83 ün
cü maddesi ortada. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim, bunları izah etmeden olmaz. Sayın ar
kadaşlarımız dediler ki: «Hiçbir delil yok, savun
ması alınmamış.» Savunması da alınmış. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Komisyon raporun
da bu yok diyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ağır cezalı suç 
mudur? Anayasanın 14 üncü maddesine mi giriyor? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Savunması da alınmış Ağır cezalı suçtur... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, sayın milletvekilleri, 
lütfen... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Ağır cezalı suçtur; mahkeme de bunu ağır cezalı 
suç olarak kabul etmiş, ağır ceza mahkemesinde da
va görülmektedir. Mahkeme kararı istiyorsanız, mah
keme karan böyle; kanun istiyorsanız, kanun böyle. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın Ko
misyon Başkanı, siz Yargıtay Başkanı değilsiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
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— Şimdi, hadiseyi izah etmedikçe bu noktaya gele
meyiz. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Biz ka
rar mercii miyiz ki, hadiseyi, dosyayı izah ediyor
sunuz? • 

BAŞKAN — Sayın Özbek, lütfen... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Şimdi, bu vesikayı yazıyor arkadaşımız, kendi im
zası altında gönderiyor; falkat beş altı ay içerisinde 
makbuzlar gönderilmediği içlin, Basın İlan Kurumu 
şüpheleniyor durumdan, doğrudan doğruya Sosyal 
Sigortalar Kurumuna yazıyor. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Siz savcı 
mısınız? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Sa.ym arkadaşımız Vural Arıkan dediler ki: «Bu 
kayıtlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Merkezin
de bulunmaz, şubede bulunur.» Onlar da şubeye ya
zıyorlar. Kendileri bunu okuyup tetkik etselerdi, bu 
noktaya böyle itiraz etmezlerdi. Eminönü Şubesine 
yazıyorlar, Eminönü Şubesi de bunu tetkik ediyor ve 
Basın İlan Kurumuna «Böyle bir para ödenmemiş
tir» diye cevap veriyor. Aynen böyle diyor... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Mahkeme ka
rarı değerlendirir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, konuş
macı rapor mu okuyor, nutuk mu atıyor? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU. (Devamla) 
- - Efendim, eğer aynen işitiyorsanız aynen okuyayım, 
'istemiyorsanız arz ettiğim gibidir. 

«... Makbuzlar bizde yoktur, bize böyle bir para 
ödenmemiştir, böyle bir makbuz da yoktur» diye Sos
yal Sigortalar Kurumu cevap veriyor, Basın İlan Ku
rumu da bu cevabı alıyor, savcılığa veriyor. 

«Savcılıkta arkadaşımızın ifadesi alınmadı» diyor
lar. Alınmıştır; hazırlık tahkikatında ifadesi vardır; 
dosya burada; ifadesi alınıyor. Arkadaşımız, «Efen
dim, ben seyahatteydim, şimdi cevap verecek durum
da değilim, hesapları tetiklik edeyim» diyor ve gidiyor. 
Ondan sonra arkadaşımız birkaç defa aranıyor, bu
lunamıyor; daha sonra mahkemeye veriliyor, mahke
mede de' bulunamıyor. Mahkemede ihzar müzekke
resi diye bir şey vardır. Adliyede hazır bulundurma .. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Bunu senden 
mi öğreneceğiz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim, hukukçu olmayan arkadaşlarımız var, on
lara arz ediyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Hukuku senden öğ
renmeyelim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Hukuku yanlış 
yerden öğrenmesinler. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— ihzar müzekkeresi çıkarıyorlar, yine bulunamı
yor ve nihayet aradan şöyle böyle birbuçuk seneye 
yakın bir zaman geçiyor, arkadaşımız milletvekili se
çiliyor. Arkadaşımızın avukatı 8 Kasım 1983'te, yani 
seçimden iki gün sonra, diyor ki: «Müvekkilim mil
letvekili seçilmiştir.» Onun üzerine mahkemede dos
yayı buraya gönderiyor. 

Dosyayı tetkik ediyoruz; tetkik ettiğimiz zaman 
bir sahtecilik iddiası var. Arkadaşımıza, milletvekili 
arkadaşlarımızdan bazıları diyorlar ki :• «Canım bu ba
sit - ben de öyle söyledim basit - mademki böyle bir 
suç isnadı var, bir dilekçe verirsin Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, siz şöyle bir yazı yazmışsınız; ama ben 
bu parayı ödedim. Siz makbuzlarla böyle bir para 
ödenmedi, böyle bir makbuz yoktur diyorsunuz. Bu 
makbuz vardır, ödenmiştir, kaydınızı bulun, tetkik 
edin, demek mümkün değil mi?» Mümkün. Arkadaşı
mız bunu da yapmıyor. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Mümkün de
ğil, mahkemeye aittir o yetki. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onun tayini size mi 
ait Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Size ait değil. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Bana ait, ben burada Vicdanıma göre oy kulla
nacağım. Evet bana ait. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılık
lı konuşmayalım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan müda
hale ediniz. 
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BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Geçenlerde aynı şe

yi konuşyordunuz. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen karşılıklı ko

nuşmayın. 
Sayın Başkan, lütfen toparlayın. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim imkân vermiyorlar k i 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

dahale ediniz de böyle.konuşmasın, burası mahkeme 
değil, burası Türkiye Büyük Mlillet Meclisi; Sayın 
Başkan kimseyi yargılamak durumunda değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Ben itham etmliyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Burada politik pen
cereden bakılır. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Devam edin efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim Anayasaya göre, bu kabil suçlar ve bu 
kaibil suçlardan mahkûm olanlar milletvekili seçile
mezler. Mahkeme kararıyla mahkûm olanlar seçile
mezler. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Han
gi madde?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
—• Şimdi, arkadaşlarımız 83 üncü maddenin yorumu
nu da yanlış yapıyorlar, onu da arz edeyim. 

SALİM EREL (Konya) — Size danışmamışlar, 
kusura bakmayın. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Şimdi, diyorlar k i : «Efendim, dokunulmazlığın kal
dırılması, ancak, ağır cezalı meşhut suçlar ile Ana
yasanın 14 üncü maddesinde yazılı suçlarla mümkün
dür, başkalarında mümkün değildir.» Yanlış. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Hu
kuku unutmuşsunuz. 

| CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kimse öyle bir 
şey demedi. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Söyledi efendim, arkadaşımız söyledi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz siyasî sebep
leri söyleyin, bunları bırakın; nedir siyasî sebepler, 

j bunu anlatın. Biz onu biliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tutum lütfen, saıyın milletve

killeri, lütfen... 
I ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
i ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
I BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 

— Şimdi siyasî sebep; o siyasî sebebi de zatı âliniz 
söyleyiniz. Benim söylediğim, yüce parlamentonun 
saygınlığını korumaktır. Benim izah edeceğim bu ka-

I dar. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Bu 

Meclise ait o, sana ait değil. 
Vasfı cürüm'nedir? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
| BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 

— Evet, Ben sözümü söylerim, siz oylarınızla korur
sunuz veya korumazsınız. Burası, şu veya bu suçu 
işleyenin melcei değil. 

Bakın okuyorum 83 üncü maddeyi. (SHP ve DYP 
sıralarından «Okudunuz» sesleri, gürültüler) 

Peki, okumaya lüzum yok mademki biliyorsunuz. 
Yanlış, arkadaşımızın ifadesi yanlış. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir sene önce 84 ün
cü maddenin yorumunu da böyle yapıyordunuz. Emi
nim ki, bir sene sonra veya bir süre sonra, ileride 
bu konuşmanızın aksini savunacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen müda
hale etmeydiniz. 

Sayın Ooşkunoğlu, lütfen toparlayınız efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 

ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
| BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 

— Efendim, konuşma imkânı vermiyorlar ki... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Konuşmalarınız bun

ları nakzediyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
I ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
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BAŞKANI KJÂMtL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşımızın ayrıca bir dosyası daha var: İflas, 
taksirli iflas. Eğer, dolanlı iflas olsaydı o da 83 üncü 
maddeye giriyordu; fakat biz ondan dolayı kaldır
madık. O şirketi iflas ettirmiş, iflas etmiş şirket; iflas 
eden bu şirketten dolayı da dosyası var; ama biz on
dan dolayı kaldırmadıik. Çünkü, Anayasa «dolanlı if
las» diyor. Bize, «dolanlı iflas» diye gelmediği için, 
biz o mevzuda durmadık, ondan dolayı komisyon kal
dırmadı... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Ama 
bu hadise öyle değil. Ortada belge var; bu belgenin 
aslı olmadığı anlaşılmıştır, paranın ödenmediği anla
şılmıştır.... 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Nereden 
anladınız?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Bir dilekçe ile arkadaşımız takip etmemiştir, ken
disinin ifadesi alınmış müspet bir şey söylememiştir. 

DOĞAN KASAROĞLU (Kars) — Hayır... Ko
misyonda aldınız mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Daha sonra bir dilekçe vererek bu işin tashihi 
mümkünken, bunu yapmamıştır. Bineanaleyh, Yüce 
Meclislin, bu gibi suç -isteyenlerin arasında... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — «Suç iş
leyenlerin» dediniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Suç işleyenler varsa arasında... Arkadaşımızın mil
letvekilliği kalkmıyor efendim. Milletvekilliği kalk
mıyor, devam ediyor... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — «Suç iş
leyenler» diyorsunuz, zapta geçti. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — «Varsa» diyor efen
dim, lütfen cümlenin sonunu dinleyiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Gider, temizlenir gelir; ama, siz oy vermezsiniz, 
ayrı mevzu. 

Benim vicdanî kanaatim, komisyon çoğunluğunun 
vicdanî kanaati budur. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sende vic
dan var mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Buradaki arkadaşlar da vicdanî kanaatlerine göre 
oylarını kullanırlar, mesele ne ise anlaşılır; ama şunu 
da düşünmek gerekir ki, memleket efkârı umumiye-
sinde, kamuoyunda milletvekillerinin bundan alacağı 
yarayı ve Millet Meclisinin bu mevzuda saygınlığının 
sarsılıp sarsılmayacağını takdir etmeniz lazım gelir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Yolsuzlukları 

araştır öyleyse. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan «Afa

kî konuşuyorlar» dedi; sataşma vardır, söz istiyo
rum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) 
—: Sataşma yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, «Dosyayı okumadan, 
evrakları okumadan konuştu» biçiminde bir söz söy
lediler. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Efendim, «Afakî 
konuşuyorlar» dedi; söz istiyorum. (SHP sıraların
dan «Afakî dedi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, «Dosyayı ve evrakları 
okumadan konuştu» biçiminde bir söz söylediler. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Yalnız o konuda konuşmak üzere, 

buyurun efendim. 
«Dosyayı okumadan görüşüldü» dendi, yalnız o 

konuda lütfen. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, yalnız bir cümle söylesin; dosyayı okudu mu, 
okumadı mı? 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Elimde dosya, elim
de. 

Bakınız, ben hiçbir zaman hukuka su katmadım, 
hiçbir zaman hilafı hakikat konuşmadım; ama yorum 
yaptım ve yaparım da. Bakınız burada ne der: «Sos
yal Sigortalar Kurumu Eminönü Bölge Müdürlüğün
den cevap geldi» der, şubeden değil; belirtmek iste
diğim konu bu. Başta da arz ettim, bir müfettiş tetki-
katı olabilir. Biz ANAP İktidarında, vergi cüzdan
larını niye getirdik? Eminönü Vergi Dairesinde vuku 
bulan, demlin anlattığım olaylardan ötürü, mükellef
leri Vikaye edebilmek, koruyabilmek için getirdik. 
Çünkü, sahte makbuz basıyorlar. Ben tenzih ediyo-



T. B. M. M. B : 26 18 . 11 . 1986 O : 1 

mm, «Bilmem kim yapmıştır veya yapmamıştır» de
mliyorum bu olayda. Bu yüzden «Elimizde kapı gibi 
vergi cüzdanı bulunsun» dedik ve ANAPın yaptığı 
ilk işlerden biridir ve bugün gidip vergi cüzdanına 
kaydettiriyorsunuz. 

Bu olayda hiçbir delil yok; ama ben olayın esa
sına girmiyorum ve bu yüzden de diyorum ki, ko
misyon başkanının «Sabit bulduk biz bunu» demesi, 
Sayın Başkanın ikazı ile düzeltildi, «Bu bir iddiadır» 
dedi. 

Şuradan geliyor tabiî, öyle zannediyorum ki, Sa
yın Başkan «Hukukçu olmayanlar da karışmasın» der
ken beni ima ettiler, ben Mektebi Mülkiyeden yamama 
hukukçuyum ama, herhalde mektebi kuzat mezunu 
da değilim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ArıkaM. 
Buyurun Sayın Batumlu. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; huzurlarınızda, dokunul
mazlığım ile ilgili söz almış bulunuyorum. 

195 sayılı Yasa ile kurulan Basın İlan Kurumu, 
bir kamu tezelkişiliğini haizdir. Basın İlan Kurumu 
tarafından yazılan 24.12.1982 tarih ve 1132 - 2838 sa
yılı, yazı ile, Hâkimiyet Gazetecilik ve Matbaacılık 
Sanayi Limited Şirketinden, Aralık 1981 ve Ocak, 
Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 1982 yılı ay
larına ilişkin sigorta prim ödeme makbuz fotokopi
lerinin, bu tarihe kadar genel müdürlüklerine intikal 
ettirilmediğini ve yedi gün içerisinde söz konusu mak
buzların fotokopilerinin kendilerine ulaşmasını iste
miş bulunmaktadır. 

Söz konusu makbuzlar, periyodik olarak her ay, 
gazetenin satış ve iadeleri, icmal varakalarına bağla
narak, kendilerine bir ay evvelki yapılan işlem, içinde 
bulunulan ayın 20'sinde normal olarak sunulmakta
dır. Bu durum ise, yaklaşık bir yıl sonra mevzubahis 
genel müdürlükçe, yalnızca sigorta makbuzlarının kop
yalarının dosyalarına intikal etmediğini beyan ile yu
karıda bahsedilen 24.12.1982 tarih, 1132 - 2838 sa
yılı yazılan ile şirkete bildirilmiş olup, muhatap şirket 
Hâkimiyet de kendilerine, 15.2.1983 tarih, 83/472 
sayılı yazılarıyla ekli olan 8 adet makbuzun fotokopi
lerini sunmuştur. 

Sayın Komisyon Başkanımızın bahsettiği yazı bu
rada, dosyada. Şirket de kendilerine bu yazıyı 8 mak
buzla birlikte sunmuş bulunmaktadır. Elbette ki, şirke
tin yöneticisi olarak - şirket sermaye şirketidir - tara
fımdan imza edilip, şu belgeyle birlikte sunulmuştur. 

Basın İlan Kurumu, 21.2.1983 tarih, 172/385 sayı
lı yazılarıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu Eminönü Böl
ge Müdürlüğünden bu makbuzların mevcudiyetini 
sormuş, aynı gün 21.2.1983 tarih, 09357 sayılı yazıyla 
verilen cevapta, mevcut makbuzların karşılığının böl
ge müdürlüğünde bulunmadığı cevabı verilmiş olup, 
söz konusu yazı cevaplandırılmıştır. Ancak, firmala
rın primleri Sosyal Sigortalar Kurumu şubelerine öde
nir. Benim sahibi veya hissedarı bulunduğum şirketin 
de prim ödeme yeri Sosyal Sigortalar Kurumu Emin
önü şubesidir; oradaki sicil numarasına göre her ay 
veya gecikmeli olarak - Basın İlan Kurumuna değil -
vergisini, vergi dairesine, sigortasını da, sigorta şu
besine ödemekle yükümlüdür. 

Basın İlan Kurumu, elindeki bu yazıya istinaden, 
13.5.1983 tarihli dilekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Sav
cılığına, hazırlık dosyası 1983/6981 sayı ile başvurmuş; 
mevzubahis makbuzların fotokopilerinin sahte olduğu 
iddiası ileri sürülerek, Hâkimiyet Gazetecilik ve Mat
baacılık Sanayi Limited Şirketi adına kovuşturma ya
pılarak kusurlu görülecekler hakkında kamu davası 
açılmasını istemiştir. 

Bu şikâyete dayanarak, İstanbul Cumhuriyet Sav
cılığı, 83/5939 sayılı dosya ile tanzim etmiş olduğu 
talepname gereği, 4 adet makbuz için 27.9.1983 ta
rihinde kovuşturma yapılması talebinde bulunmuş; 
ancaik, bu süre içinde firma yebkililerine herhangi bir 
çağrı, talep ve sorgu yapılmamıştır. 

17.7.1985 tarihinde, bu talepnameye göre, yine 
1985/5203 sayıh dosya ile cumhuriyet savcılığının ha
zırlanmış olduğu iddianame gereği konu yüce Mec
lise aksettirilmiş ve ddkunuknazlığımın kaldırılması 
talebinde bulunulmuştur. Yüce Meclis Başkanlığınca 
havale edilen ilgili komisyonca teşkil edilen alt ko
misyonun sayın üyeleri tarafından, Anayasamızın 83 
üncü maddesi gereğince, emsal dosyalar gibi, devre 
sonuna ertelenmesine karar verilmiş bulunmasına rağ
men, Karma Komisyon, 15.10.1986 tarihli toplantı
sında, şahsımla ilgili dosyayı gündeme getirmek su
retiyle, yüce Genel Kurula inmesine karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Savunma alınmamıştır. İçtüzüğümüzün 111 inci 
maddesine göre, alt komisyonda veya karma korniş-» 
yonda benim savunmam alınıp, benden bu evrakların 
istenmesi gerekirdi. Sayın Komisyon Başkanımızın 
arz ettiği şekilde değil, hiçbir yerde savunma alın
mamıştır. Ne şirket hakkında, ne şahsım hakkında 
en ufak bir tahkikat yapılmamıştır. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU! KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ajnkara) — 
Dosyadaki hazırlık tahkikatında var. 

SAJBİT B ATOMLU (Devamla) — Varsa, bura
ya 'indirıseydiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. CO'ŞKUiNOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, dosyayı gönderin, dosyada var, gös
tereyim. 

SABİT BATUMLU (İDevamla) — Anayasamızın 
83 üncü maddesln'in çok açık 'bulunan hükmüne rağ
men şahsımla ilgili dosya üzerinde gerekli hiçbir in
celeme yapılmadan, söz konusu edilen sekiz adet mak
buzun, dördünün sahte olduğu ileri sürülerek, kovuş
turma yapılması istenmiş 'bulunmaktadır. 

Çok sayıgıdeğer imı'lfetvekilleri, sunmuş olduğum 
makbuzların fotokopileri burada. Geçen hafta 'bütün ' 
•muhasebeyi karıştırmak suretiyle, bahsi geçen 4 adet 
makbuzun, kurumca 'bize verilen asıllarını, yani bizde 
kalan asılılarını buldum. Bunlar da fotokopileri. Han
gi idare istemiştir? Hangii yönetim 'bunu listem iştir? 
Hangi adlî tıp, veya hangi bilirkişi bunu tahkik et
miştir? Hiç bir şekilde bunlar tahkik edilmemiştir 
arkadaşlarım. Dört adet makbuzun yanlış, dört adet 
makbuzun doğruluğu nereden çıkmıştır? Hangi 'bilir
kişi raporuna bağlanmıştır? Hangi adlî tıp tetkikatına 
bağlanmıştır dört adet makbuzun doğru, dört adet 
makbuzun yanlışlığı?-. 

Ben kendilerine sekiz adet 'makbuz veçmişim. 
Kendileri sekiz adet makbuz 'için cumhuriyet savcılığı
na yazı yazmışlar ve ihbarda bulunmuşlar. Cumhu
riyet savcılığı dört adet makbuzun hangisinin doğru, 
hangisinin yanlış olduğuna dair hiçbir rapor hazırla
madan dördü hakkında bir işlem yapmak üzere yüce 
Meclise bu dosyayı göndermiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, konu hakkında, Basın ilan Kurumunun 
bize teveccüh eden bu mesnetsiz durumu ile alakalı 
olarak Sayın Başbakanlığa 12.8.1983 tarih 83/502 sa
yılı yazı 'ile şirket olarak Basın İlan Kurumunun or
taya atmış olduğu, bu hususta bir teftiş yapılması, 
şirket tarafından tallep edilmiş olup, 'Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulu tarafından 6.3.1984 tarihinde İstanbul'a 
gönderilen maliye müfettişi, firmanın defterlerimi ve 
diğer kuyudat üzerinde bütün •isteklerini tetkik et-, 
miş, şirket kuyudatında 'gerekli incelemeyi yapmış
tır. Müfettişin yaptığı soruşturmaya, üslenilen bilgi 
verilmiştir; ancak, bu teftiş kurulunun incelemesi ne

ticesinde bugüne kadar tanzjm edilen rapor sonucu 
halen firmaya intikal etmemiştir. 

Hergün muhtelif vergiler ödediğimiz veya ödet
tirdiğimiz hepi'mâziin maılumılarıdır. ödettirmekte ol
duğumuz 'bu makbuzlarla neticesinin nasıl tetkik ve 
tahkik edileceğini yüce Meclisimize soruyorum. Para 
veriüiyor, «git evladım 'bunu öde» deniliyor veya 
o günkü muhasebeci veya o günkü ilgili kişi ödü
yor. Bir yetkili, belge önüne geldiği zaman bunun 
aidiyetini nasıl tetkik eder? 

Kaldı ki, 1969 yılından beri bu firma devam 
etmektedir, bu gazete de devam etmektedir. Her ay 
vergisini ve sigorta primlerini normal de olsa, gecik
meli de olsa ödemektedir. Bu konudaki sonuçları yü
ce Meclisinize arz ediyorum. 

Yukarıda bahsettiğim gibi, Basın İlan Kurumu
nun sigortaya yazdığı yazıya aynı gün cevap veril
miştir. Bir kere bu konuda Yargıtayın içtihat kararla
rı vardır; resmî bir evraka nasıl cevap verileceğine da
ir hükümler belirlenmişti. Bunlar yapılmamıştı. Kal
dı ki, sözkonusu makbuzların asılları istenmemiştir, 
sadece fotokopileri üzerinden, hiçbir tetkik ve tahki
kat yapılmadan, böyle bir dosya tanzim edilerek bu
raya gönderilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) 
— Aslını siz ibraz edin. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri, müsaade ederseniz asıl ko
nuyu size şu şekilde arz edeceğim : istanbul'da Ba
sın İlan Kurumundan resmî ilan alan yaklaşık 35 
adet gazete vardır. Bunlardan on veya oniki tanesini 
piyasada görürsünüz. Diğerleri ise her gün 100 veya 
150 tane gazete basar, onlar da resmî ilan alır. Yıl
lardır bunun mücadelesini yapan bir tek ben varım. 
Bunun da sebebi, ben kendi gazetemi kendi mat
baamda hazırlıyorum, hiçbir şekilde bir başkasının 
yazısından oraya yazı girmiyor; fakat yirmi küsur 
gazetenin hazırlanışı iki tane matbaada yapılmakta
dır ve yılda bir defa teftiş yapılır; o gün 6 500 adet 
gazete basılır, sair günler ise 150 adet gazete basılır. 

1979 yılında hükümetin almış olduğu bir kararla, 
kâğıt temel madde olmaktan çıkarılmıştır Halen bu
gün Türkiye'de iki tane yanlış işlem vardır; bunun 
ikisi de Basın İlan Kurumunda yapılmaktadır. 

Bu yanlışlardan bir tanesi: Genel kurul kararına 
göre 6 500ı adet gazete üzerinden, aylık baskı adedi 
kadar miktarın SEKA'dan çekilmiş olmasıyla iktifa 
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edilir. Eskiden kâğıt piyasada farklı fiyat ettiği için
dir ki, bu arkadaşlarımız bu kâğıdın üzerinden isti
fade ediyorlardı; ama 1979 yılından itibaren kâğıdın 
serbest kalması, temel madde olmaktan çıkarılması 
nedeniyle, bugün Babıâli'deki bu yirmi küsur arkadaşı
mız, aylık on onbeş ton kâğıtlarını Niğdeli hamallara 
çektirmek suretiyle, üste para vermektedirler. Sebebi 
ise, resmî ilanlarının kesilmemesi için, dosyalarına 
bir fatura koymak zorunda kalmalarıdır. 

ikincisi: Yine her gün 6 50Û adet gazete satılı
yor, diye ufacık bir dağıtım bürosunda fatura tan
zim edilmektedir. Halbuki her gün basılan gazete ade
di 100-150 arasındadır, 250'nin üzerine çıkmamak
tadır. 

Basın İlan Kurumu ile 195 sayılı Kanunun gerek
lerinin tatbik edilmesi konusunda yıllardır yaptığım 
mücadelenin sonucu ancak buraya gelmiş, buraya da
yanmıştır; ama hiçbir tetkikat yapılmadan şahsıma 
atılan suç, tamamen mesnetsiz ve yersizdir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI 
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON 
BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — 
Dosyada öyle. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Onun için bu
rada yüce heyetinizi daha fazla meşgul etmek iste
miyorum. Ama, ben mebus olmadan ve seçim yapıl
madan evvel, 1981'de başlayan hadise buraya getiril
miştir. 

Sayın komisyon başkanı beni bulamadıklarını ifa
de etmişlerdir, istanbul Adliyesi ile benim matbaam 
ve bürom arasında 100-125 metre -yani, 150 metre 
değil - mesafe vardır. Çalışan mübaşirinden, en yük
sek reisine kadar her gün selamlaşıyor ve konuşuyo
ruz. Divan Yolu 11 numaralı mahalde halen icraî 
sanat eden bir gazetenin yeri bulunamamış, tebligat 
yapılamamış vesaire gibi, şuradan yapılan beyanların 
neticesini sizlerin huzurunda sizlere terk ediyorum. 

Bütün makbuzlar buradadır, isteyen arkadaşım 
da istediği şekilde bakabilir. Ayrıca, kaldı ki, yıllar
dan beri ödenen makbuzları da çıkardım; buyurunuz, 
bunlar da aynı makbuzlardır. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Bize niye gösteriyorsunuz, mahkemeye gös
terin. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Hayır, gös
tereceğim... Sayın Bakanım, «gösterme» diyorsunuz. 
Gayet tabiî burası mahkeme değil; ama yapılan is
nat o kadar kötü bir isnat ki, bunu daha önce ben-
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ı den isteselerdi, yüce komisyona verirdim, yüce ko
misyon bunları tetkik ederdi ve ilgili yerlerden so
rardı. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, Genel Kurula hitap 
ediniz. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Onun için şu 
anda huzurunuzda böyle bir konuşmayı ne yapmak 
ne de huzurunuzda bulunmak isterdim. 

Takdir yüce Meclisindir, nasıl arzu ederseniz öy-
I le oylayabilirsiniz. 

Hepinize en derin saygılar sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkanım, usul hakkında bir şey söylemek istiyorum. 

Sayın Başkanım, Komisyon Başkanı, Mecliste çok 
kötü bir gelenek başlatmıştır. Kendisini hâlâ Yar
gıtay Başkanı... 

BAŞKAN — Sayın Özbek, lütfen usul hakkında 
konuşunuz. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Tutu
munuzla ilgili olarak isterseniz kürsüden açıklaya-

I yım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yok, lütfen yerinizden açıklayınız. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bura
da delilleri sunmakla, delilleri değerlendirmekle gö
revli değildir. Komisyonun raporunu okur, rapor 
üzerinde burada görüşmeler yapılır, iş aciliyete mu-
zaf ise dokunulmazlık devam eder veya kaldırılır, 
neyse. Ortada böyle bir acil olay da yokken, böyle 
bir tartışmayı Mecliste açmaya, bir üye arkadaşımı-

I zın kişiliğini bu kadar tartışma konusu yapmaya ko
misyon başkanının hiç hakkı yoktur. 

I Böyle bir geleneğe de Meclis Başkanının alet ol
mamasını diliyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Özbek. 
Sayın milletvekilleri, rapor üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumlu'nun ya-
I sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair komis

yon raporunu oylarınıza sunacağım: Komisyon ra-
j porunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komis

yon raporu reddedilmiştir, kabul edilmemiştir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Bu duruma göre İstanbul Milletvekili Sabit Ba
tumlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 

I gerek olmadığına karar verilmi§tir. (DYP sıraların-
{ dan alkışlar) 
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4. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 21.10.1986 Tarih ve 3314 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/805, 311176) (S. Sayısı: 
502) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gündemin 4 
üncü sırasındaki, 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında, 21.10.1986 Tarih ve 3314 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak isteyenlerin bizdeki sı
rasını okuyorum: SHP Grubu adına Sayın Coşkun 
Bayram, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Fuat 
öztekin. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Coşkun Bayram, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görü
şülmekte olan 502 sıra sayılı yasa teklifi hakkında 
SHP Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

önce bir hususu belirtmek istiyorum. Bu teklifin 
daha önceki müzakereleri sırasında gerek teklif sa
hibi, gerekse grupları adına konuşan değerli millet
vekili arkadaşlarımız işin teknik yönünü detaylı bir 
şekilde izah etmişler ve bu yönde kıymetli katkılar 
sağlamışlardır. Onun için ben teklifi daha ziyade eko
nomik ve hukukî açıdan ele almaya çalışacağım. Za
ten, hukukçu olduğum için bu maksat da grup söz
cülüğü görevini, bu defa ben üstlenmiş durumdayım. 

Burada ele alınması gereken birinci husus, bu 
teklif 65 inci maddeye ne gibi değişiklikler getirmiş
tir; öncelikle bunu tespit edelim 

(1) 502 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1. 2918 sayılı Yasanın 65 inci maddesinin (a) 
bendinde yer alan, «Taşıma sınırı üstünde yük ve 
yolcu alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın 
dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklenmesi» iba
resi, yeni teklifte, «a) Taşıma sınırı -üstünde yolcu 
alınması, b) Taşıma sınırı üstünde yük alınması ve
ya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağır
lıklarını aşacak şekilde yüklenmesi» diye, iki bende 
ayrılmıştır. Yani, esasta hiçbir değişiklik yok, kelime
ler bile aynen kalmış. 

2. Araçların yüklenmesine ait kurallara aykırı 
davranışlara verilen cezalar yeniden düzenlenerek, 
(a-c-d) bentlerindeki şartlara uymayan sürücülere ve
rilen beş bin liradan on bin liraya kadar hafif para 
cezası ile onbeş günden kırk güne kadar hafif hapis 
cezası yerine, yirmi bin liradan yüz bin liraya kadar 
hafif para cezası yer almıştır. Hafif hapis cezası kal
dırıldığına göre, bu değişiklikler taşıyıcının lehine ol
muştur denilebilir. 

Diğer bentlerde yer alan binbeş yüz liralık para 
cezaları da ikibin beşyüz liraya çıkartılmıştır ki, enf
lasyon oranları göz önüne alınırsa, bu da bir değişik
lik sayılmaz. 

3. Trafik belgelerinde yazılı taşıma sınırlarının 
yüzde 10 nispetini aşacak şekilde yük taşıdığı tespit 
edilen sürücülere verilen ikibin beşyüz lira para ce
zası . kaldırılmıştır. Buna mukabil, tartı toleransının 
yönetmelikle belirleneceği hükmü getirilmiştir; buna 
dikkatinizi çekiyorum. 

Bir günde çıkarılması mümkün olan bu yönetme
likle belirtilecek miktardaki tolerans hudutları içeri
sinde (ki bu yüzde 10 da olabilir, daha fazla veya 
eksik de olabilir) yük taşıyan sürücü ve yük naklet
tiren kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tü
zelkişilere ait işletmeler sorumlu olmayacaklardır. Bu 
da, sürücü ve yük naklettiren işletmeler için lehte bir 
husustur. 

4. Bunların dışında getirilen önemli değişiklik ise, 
sürekli veya süreksiz olarak mamul veya hammad
de yükü naklettiren kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 
gerçek ve tüzelkişilere ait işletmeler, yük nakli yaptır
dıkları araçların azamî toplam ağırlıklarını dikkate ala
rak yükleme yaptırmakla sorumlu tutulmuş, buna 
aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek ve tüzelkişilerin, her araç için yirmi bin lira
dan yüz bin liraya, kadar para cezalarıyla cezalandı
rılmaları öngörülmüştür ki; bu da hiç şüphesiz, ge
rekçede de belirtilen gayenin yerine getirilebilmesi 
için otokontrol sağlamayı amaçlayan bir hükümdür. 
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Benim görebildiğim tek değişiklik budur; bunun j 
kapsamını da, teklif sahibi sayın milletvekilinin bu 
kürsüden daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak 
belirtmeye çalışacağım. 

Teklif sahibi sayın milletvekili arkadaşımız şöyle 
diyor: «8 Eylül 1986 tarihinde Başbakanlık bir ge
nelgeyle, kamu kuruluşlarının, istiap haddinin üstün- ı 
de veyahut da vasıtaların ruhsatlarında yazdığı yü- l 
kün üzerinde yükleme yapmasını önledi. Bugün, ka
nunla değişiklik yaparak, yükleyenlere de ceza geti
rerek, özel sektörün de bu işi, yani vasıtalara fazla 
tonaj, yüklememesi işini halledersek, bu meseleyi kök
ten halletmiş olacağız.» Yani, teklif sahibi arkadaşım 
diyor ki: «8 Eylül 1986 tarihli Başbakanlık genelgesi 
- ki, bu tamamen kanuna aykırı bir genelgedir - ile 
bu işlerin tamamı halledilmiş durumdaydı; bu tek
lifle'özel sektörün de vasıtalara fazla yük yüklemesi 
işini ortadan kaldırıyoruz ve böylece mesele kökten 
halledilmiş oluyor.» Kendi değerlendirmesi bu. 

Şunu söylemek istiyorum ki, netice itibariyle, tat
bikat göz önüne alınırsa, burada da esaslı bir de
ğişiklik yok. * 

•tkinci husus: Bu değişiklik teklifiyle ne amaçlan
mıştır? Yine teklif sahibinin açıklamasını ele alıyo-
rum. Arkadaşımız şöyle söylüyor: «Bu madde geç
tikten sonra,, yükleyene de ceza işini getirdikten son
ra; birincisi, karayolu ulaştırma sektörümüz büyük I 
bir ferahlığa erişecektir, karayollarımız anormal yük
lerle çok çabuk yıpranmadan kurtulacaktır ve ayrıca 
trafik kazaları da kesinlikle azalacaktır. Çünkü, anor
mal yüklü vasıtaların karayolu üzerindeki seyirleri 
esnasında, maalesef ne frenin tutması mümkün olu
yor, ne de herhangi bir teknik emniyet tertibatının 
çalışması mümkün oluyor. Bence, trafik kazalarının 
en önemli sebeplerinden birisi de karayollarındaki bu 
fazla yük taşımalarıdır. Karayollarının yıpranmama
sı meselesi» memleket ekonomisi için büyük bir ko
nudur. Yeni karayolları yapmak için milyarlarca lira 
harcıyoruz; bunları çok kısa zamanda tahrip edip, 
yeniden onarmak, yapmak, yine bu milletin vergisi 
ile toplanan milyarlarca liranın heba olmasına sebep 
olmaktadır» diye izah ediyor. j 

Şimdi, bunlar güzel şeyler de, 65 inci maddedeki 
küçük değişikliklerle tahakkuk edecek şeyler değildir. 
öncelikle, nakliye konusuna, ve nakliyecinin, kamyon
cunun sorunlarına ciddî olarak eğilmek gerekir. Şöyle 
bir düşünelim; acaba bir kamyoncu neden ruhsatın
da yazılı olan tonajdan fazla yük yükler? Canını ve 
malını tehlikeye atmak pahasına, onu bu işe zorla- j 
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yan sebepler nelerdir? Meselenin esası, bu sorunun 
cevabında aranmalıdır öncelikle. Bir defa, her şeyden 
önce, yedek parça, lastik ve akaryakıt fiyatları üze
rinde makul tedbirler alınmalı, gümrük kapılarında 
oluşan kuyruklara ve çekilen çilelere bir çare bulun
malı, iskenderun ve Mersin'de birkaç büyük işletme
nin oluşturduğu fiyat tekellerinin üzerine gidilmeli, 
kamyoncuya verilen taşıt alım ve taşıt tamir kredisi 
daha cazip hale getirilmeli, trafik polisleri daha, iyi 
eğitilmelidir. Bunlar yapılmadan, 65 inci madde ile 
bu işlerin düzeleceğini hayal etmek çok yanlış ola
caktır ve kısa bir süre sonra bunları yeniden değiştir
mek zorunluluğu hissedilecektir; bunu hep birlikte 
göreceğiz. 

Kanun teklifi sahibi arkadaşımız konuşmasının 
bir yerinde şöyle diyor: «Bizde, geçmiş hükümetler 
zamanında da bu konuda kesin hükümler olmasına 
rağmen, maalesef tatbikatta vasıtaların fazla yüklen
me konusu halledilememiş ve dolayısıyla karayolla-
rımızın çok kısa zamanda tahribine neden olan sonuç
lar ortaya çıkmıştır.» 

'Şimdi soruyorum: Acaba o hükümetler bilerek ve 
isteyerek mi bu tatbikatlara göz yummuşlardır? El
bette ki, hayır, öyleyse, tatbikat neden böyle ol
muş? Çünkü, öncelikle yapılması gereken işler yapı
lamamış da, ondan böyle olmuştur. Şimdi de değişen 
bir durum olmadığına göre, tatbikat, yine öyle ola
caktır demektir; zaten 1983'ten bu yanaki uygula
malar da bunun bir işaretidir. 

Şimdi de, asıl üzerinde durmak istediğim geçici 
7 nci maddeyle ilgili görüşlerimizi belirtmeye çalışa
cağım. Bilindiği üzere, ilk teklif metninde bu geçici 
madde yoktu ve işin doğrusu da buydu. Sonradan, 
Anayasaya, hukuk mantığına, ve kanun tekniğine ay
kırı olarak bu geçici madde eklendi. Şimdi bu geçici 
maddeyi okuyorum: «Kamu kurum ve kuruluşların
ca bu kanunun yürürlük tarihinden önce yük naklet
tirmek amacıyla yapılan mukavelelerle ilgili fiyat 
farkı da dahil her türlü düzenleme yapmaya Ekono
mik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulu yetkilidir.» 

Hatırlanacağı üzere, bu iktidar, geçen yıl KİT 
Kanunu görüşülürken, hiç ilgisi olmadığı halde, bu 
kanuna eklediği bir maddeyle, parmak sayısı çoğun
luğuna dayanak, tütün tekelini ortadan kaldırmıştı ve 
sonradan da «Muhalefeti uyuttuk» diye âdeta bay
ram yapmıştı. Şimdi de, aynen buna benzer bir uy
gulamayla karşı karşıyayız. Bakınız nasıl: 

Yaptığımız küçük bir araştırma neticesinde görü
yoruz ki; bir kısım nakliye işletmeleri, Devlet De-
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miryollarının fiyatları daha ucuz olduğu halde, neden
se kamyon ve TIR'ları tercih ediyorlar. Bir kısmı işi 
yavaşlatmış, bekliyor; bir kısmı da, akıl almaz bir şe
kilde, hem de tonda 2 bin liraya kadar varan bir za
rarla, ağır ağır bu işe devam ediyor. Bu olayların 
bazıları gazetelere de yansıdı; grup adına konuştu
ğum için, işin detayına fazla girmeyeceğim, daha son
ra açıklama yaparım o konularda. 

İskenderun'dan Ankara'ya, 500 bin tonluk bir 
nakliye ihalesinin alış fiyatı 6 200 küsur lira. Bu ta
şıma işi 45 günden beri, ağır ağır da olsa, devam 
ediyor ve kamyoncuya ödenen fiyat 8 800 lira. Nak
liyeci bunu ilan ediyor, «8 800 liraya Ankara'ya yük 
naklettirilir» diyor ve 8 800 lira üzerinden 600 - 700 
milyon lira civarında; «avans» adı altında para alı-

'yor. işin bu tarafı ayrı; daha sonra onun üzerinde 
duracağız. 

pancar, 5 milyon ton çimento hammaddesi, 500 bin 
ton gübre, milyonlarca ton kömür, demir-çelik, ma
den direği, kâğıt sanayii hammadde ve mamulleri gi
bi) «Ahmet'e fiyat farkı mı verilsin, Mehmet'e fiyat 
farkı mı verilsin veya Ahmet'e şu kadar fiyat farkı 
verilsin, Mehmet'e şu kadar fiyat farkı verilsin» di
ye, bunlarla mı uğraşacak? Hepsine fiyat farkı verse, 
rakam, milyarları, trilyonları buluyor; o zaman da 
Hazineye büyük külfet yüklenecek. O halde, ölçü ne 
olacak?.. Bütün bunlar, bu kurulu yorar, yıpratır, asıl 
yapması gereken işleri de engeller. O halde, ne yapıl
ması gerek? Gayet basit, şu anda yürürlükteki mev
zuatı tatbik etmek gerek. Nedir bunlar?.. Buyurun, 
sayalım : 

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci' 
maddesi ve müteakip maddeleri. Bu maddeler gayet 
açık. 

2. 4353 sayılı Yasanın 31 inci maddesi. 
3. 8/2574 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi. 
Bunlar halen yürürlüktedir. Getirdiğiniz teklif, bun

ları yürürlükten kaldırmıyor, hatta bunlara atıf bile 
yapmıyor. Bu durumda ne olacak? Bir mevzuat kar
maşası, bir kaos ortamı doğacak. • 

Şimdi, daha önce saydığım üç maddeye ilaveten, 
şunu da söylüyorum : Eğer bu üç mevzuat (iki ka
nun, bir kararname) yetişmiyorsa, yönetmeliği devre
ye sokarsınız; daha da olmuyorsa, bu kanunun yürür
lük tarihini uygun bir zamana alırsınız; ama her 
hâlü kârda, hukuk açısından yüzkarası olan bu kor
san geçici maddeyi geri almalısınız ve kabul etme
melisiniz. Trafik Kanununa eklenen bir geçici mad
deyle, milyarlık, trilyonluk ihale, nakliye gibi eko
nomik konuların düzenlendiği, dünyanın hangi ülke
sinde, hangi hukuk sisteminde görülmüştür? îş bi
lirlik, ve iş bitiricilik iddiasıyla bitirdiğiniz işlerle bir
likte, maalesef devlet ve hukuk kurumlarını da bi
tirdiniz. Bu nedenlerle, bu kanuna ret oyu vereceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından' alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Fuat özte-
kin, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA FUAT ÖZTEKIN (Bo
lu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2918 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci madde
sinin değiştirilmesiyle ilgili olarak sözlerime başlama
dan önce, grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Benim üzerinde durmak istediğim asıl konu ve 
işin üzücü ve düşündürücü yönü şu: Ben, şu anda 
bir milletvekili olarak, bu teklifin Resmî Gazetede ya
yımlanıp kanunlaşacağını bilebilecek durumda deği
lim; bu, yüce Meclisin bilebileceği bir iştir; ama. ga
zetelere yansıyan olaylar ve az önce verdiğim misal
de de görüldüğü gibi, bütün bu olanlar gösteriyor 
ki, bazı nakliye işletmeleri böyle bir geçici madde
nin yürürlüğe gireceğini bizden daha iyi biliyorlar 
- buna dilim varmıyor; ama söylemeye mecburum -
veya tahmin ediyorlar veyahut da bazı kişiler onla
ra bu yönde telkinde bulunmuşlar; yoksa, bunun 
başka türlü izahı olamaz. 6 200 küsur liraya al iha
leyi, 600 - 7C0 milyon lira cepten para öde, sonra 
işe devam et... Bunun nasıl izah edileceğini bilemi
yorum. Acabâ  biz mi yanılıyoruz? Bu işletmeler mil
yarlarca liralık zarara, vatan, millet aşkına mı ta
hammül ediyorlar veya bunu göze alabiliyorlar? Or
tada, düzeltilmesi gereken bir durum mu vardır?., t 
Ancak, talan ekonomisinde görülebilecek şekilde ha
cizlerin, iflasların, piyasayı dolandırıp yurt dışına ka
çışların birbirini izlediği şu günlerde, bazı nakliye iş
letmelerinin durumlarına el atmak mı gerekiyor? Eğer 
öyleyse, bunun yolu bu geçici madde değildir. Zira, 
izah ettiğim gibi, 65 inci maddedeki değişiklikler bu 
geçici maddeye gerekçe olabilecek nitelikte değildir. 
Bunun yolu, yüce Meclisi ve görev ve yetkileri ka
nunla sınırlı, bir yığın işi olan Ekonomik işler Yük
sek Koordinasyon Kurulunu devreye sokmak hiç de
ğildir. Bu koordinasyon kurulu, bu kadar işin ara
sında, bir de, şu anda 30 milyon tonluk nakliye işi
nin devam ettiği bir sırada (Mesela, 9 milyon ton 
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Değerli milletvekilleri, kanun, 21 Ekim tarihinde 
Genel Kurulda görüşülürken, teferruatlı şekilde bü
tün grup temsilcileri konuşma yaptılar ve o konuş
malarında da, gerek DYP Grubu, gerekse SHP Grubu, 
kanun hakkında olumlu görüşlerini ortaya koydular. 
Bugün konuşan SHP Grup Sözcüsü Sayın Bayram' 
in bu karşı çıkışını hayretle karşıladım. Ya ilk Ge
nel Kuruldaki tutanaklardan sadece benim konuşma
mı okudular, diğerlerini, kendi arkadaşlarının ve DYP 
Grubunun konuşmalarını okumadılar... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Var, var bende, 
hepsi var. 

FUAT ÖZTEKİN (Devamla) — ...veyahut da 
işin teknik yönünü pek anlayamadılar.. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — O yöne zaten 
girmedim hiç. 

FUAT ÖZTEKİN (Devamla) — Ben, tekrar ge
çen Genel Kurul konuşmalarına değinerek bu konu
yu açmak istemiyorum. 

Şimdi çok tenkit edilen 'bu geçici madde mesele
si var. Doğrudur; Genel Kurulda eklenmiştir ve ko
misyon toplantısında da tekrar üzerinde bir görüşme 
yapıılmışıtır. 

Değerli milletve'ki'Meri, şimdi bir defa,- halen şu 
anda yürürlükte olan 65 inci maddenin pratik ola
rak uygulanabilmesine imkân yok. Bu Kanun 1983 
yılında Danışma Meclisi zamanında çıkmış bir ka
nun ve uygulama tarihi olarak da, Haziran 1985 yı
lını öngörüyor; yani 'bu madde ile ilgili uygulama
lar 1985 yılının Haziran ayından itibaren 'başlayacak 
ve o kanunda vasıtalara, normal taşıma kapasiteleri
nin üzerinde bir yüzde 10 tolerans tanınmış, ama 'bu 
yüzde 10 toleransı dahi bir ceza ile taşıyacak. Yani, 
ıbir vasıta, yüzde lO'u geçmediği takdirde, yüklü ola
rak trafik ekipleri 'tarafından durdurul ursa, 2 5G0 
lira ıbir ceza verecek ve yoluna devam edebilecek. 
Şayet, yüzde 10'dan fazla 'bir yükü varsa, kanunun 
65 inci maddesinde açık bir hüküm var, trafikten 
men edilmesi lazım ve eski maddede, sadece taşıyan 
şoföre, yani taşıyıcıya bir ceza var. Esasında, pra
tik olarak uygulanamamasının sebebi de budur. Biz 
esas değişikliği, yüzde 10'u kaldırmakla beraber, yük
leyen müesseselere ceza şeklinde getirdik. Yani, baş
ta, işin yüklenmesi önlensin istedik. Bu, hem memle
ket ekonomisi açısından (karayollarının yıpranma
ması) hem de karayollarımızdaki nakliye sektörün-
dekıi 'haksız rekabet açısından önemlidir. Aşağı yu
karı ıbir senedir, karayollarımızda, özellikle nakliye 
sektörümüzde çok anormali ıbir haksız rekabet doğ-

ı du. Fiyatların düşmesi, vasıta sahiplerimizin fazla 
tonajla 'bu fiyat farkını kapatmak istemelerine ne
den oldu; daha fazla* yük atıp daha fazla para ka
zanmak ister gibi bir duruma düştüler. Hem trafik 
kazaları arttı, hem vasıtalar, hem de devletin yolları 
çabuk yıprandı. Bunları daha önce uzun uzun an
latmıştım. 

Ortada filî bir durum var; yani, mevcut bir 
kanun, pratikliği olmamasından dolayı uygulanamı
yor ve aşağı yukarı eylül ayından önce alınmış bü
tün nakliye ihaleleri -bunlarım içinde şahıs firmaları 
da vardır, ycktur demiyorum- genellikle kooperatif
ler tarafından yapılmaktadır. Eğer arkadaşım bu 
'konularda bir inceleme yapsaydı, bunu öğrenirdi. 
Sayın Münir Sevinç biliyor; Eskişehir'deki, Kütaih-
ya'daki çok büyük taahhüt işleri nakliyat koopera
tifleri tarafından yapılmaktadır ve bu ihalelerde, bu 
Kanun nasıl olsa uygulanmıyor, bakan yok diye, çok 
düşük fiyatlarla iş almışlardır ve 1985 ve 1986 yıl
larındaki naikliye işlerindeki, taahhütlerindeki sözleş
me fiyatlarını incelersek, ton başına nakliye fiyatları 
aşağı yukarı 1983 fiyatlarının durumuna düşmüştür. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Daha aşağı
ya... 

FUAT ÖZTEKİN (Devamla) — Belki daha aşa
ğıya düşmüştür; haklısınız. 

Şimdi, ortada fiilî bir durum var ve biz gerek 
nakliye sektörümüzdeki bu krizin önlenmesi, gerek 
karayollarımızın yıpranmaması için bu kanunu uy
gulamak istiyoruz. 

Biraz önce arkadaşım, «Müteahhitlere şöyle ya
pabilirdiniz; eski kararnameler var, fiyat farkı verebi
lirdiniz» şeklinde hukukî bir çözüm getirdi. 

Bu da düşünüldü. Tabiî, geçmişte, hatta 1977 yı
lından itibaren inşaat müteahhitliği yapan firmaların 
birçoğuna, kanun hükmünde kararnamelerle fiyat 
farkı verildi. Fakat biz, bunun bir kanunî baza otur
ması gerektiğini düşündük; yani burada bir yetki ve
rilsin... Bu maddenin değişikliğiyle, bu kesin olarak 
uygulanacak demektir. Ayrıca, eski maddede olan 
yüzde 10 toleransı da biz burada kaldırıyoruz; işin 
en önemli noktası burası; o toleransı da kaldırıyo
ruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama yönetmeliğe 
bırakıyorsunuz. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Madde öyle, 
yönetmeliğe bırakıyorsunuz. 

FUAT ÖZTEKÎN (Devamla) — Hayır efendim. 
Sayın Bakan ayın 21'inde burada, Genel Kuruldaki 
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konuşmasında söyledi. Yönetmelikteki tartı toleransı, 
sadece kantar farıklarını ayarlamak için; bunun yüz
de 5, yüzde 10 gibi bir seviyede olması mümkün de
ğil. Yani, istanbul'dan bir arabanın yüklendiğini dü
şünün; fabrika çıkışında tartılacaktır. Aynı. arabayı 
Adapazarı'nda trafik ekipleri veya karayolları ekip
leri durdurduğu zaman, kontrollarında iki kantar ara
sında yüzde 1, yüzde 2 gibi bir fark olur; bu tolerans
ları yönetmelikte belirtelim, dediler. Yoksa, ayrıca bir 
yüzde 10, yüzde 5 gibi bir fark verileceğinden değil. 
O konuyu da özellikle belirtmek isterim. 

Şimdi, ortada fiilî bir durum var: Tatbik edile
meyen bir kanun... «Nasıl olsa tatbik edilmeyecek» 
diye piyasada bir fiyat teşekkül etmiş ve biz, bu ka
nunla , bu işi tatbik edeceğiz; karayollarımızın yıp
ranmasını, vasıtaların yıpranmasını önleyeceğiz; şoför 
esnafımızı bu dertten kurtaracağız, diyoruz. O za
man bu taahhüt işleri yapılamayacak demektir ve ka
mu hizmetinde bir aksama olacaktır. Arkadaşımızın 
söylediği doğrudur; işlerin yavaşlaması bir fiyat farkı 
beklentisinden değildir; gerek müteahhit firmalar, ge
rekse kooperatifler işleri yapamamaktadır. Özellikle 
nakliyeciliğin yoğun olduğu yerlerdeki arkadaşları
mız bilir; belki milletvekilleri gelmiştir. Geçici mad
de Genel Kurulda eklendikten sonra, tabiî bu du
yuldu ve bilmeleri de normal; çünkü en azından, her
kesin şahsî çıkarı ve kendi mesleğiyle ilgili bir konu 
olduğu için muhakkak bilmeleri gerekir ve bundan 
da çekinecek bir şey yok. Yani, verilecek fiyat farkı... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — 45 günden beri 
2 bin lira zararına yapılıyor; onu nasıl izah edecek
siniz? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Devam edin, fiyat vermeyin. 

FUAT ÖZTEKIN (Devamla) — Muhterem mil
letvekili, tabiî bu yetkiyle, Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun nasıl bir karar vereceğini en 
azından bilemem; buna cevap veremeyeceğim, ama bu 
bir çözüm olarak getirilmiştir ve Sayın Başbakan ta
rafından da bir fark verilmesi gereği ifade edilmiştir; 
bunu arz etmek istedim. 

Kanunun, Sayın Cumhurbaşkanınca, sadece ce
zaların artırılması için bakanlar kuruluna yetki ve
rilmesi dolayısıyla, döndürülmesi, kanunun, biraz da
ha kamuoyuna rnaledilmesini sağlamıştır; nakliye 
sektörü açısından, otomotiv sanayii sektörü açısın
dan, karayollarımız açısından, kamu menfaati açı
sından, kamuoyunda çok büyük memnuniyet uyan
dırmıştır. 

Vaktimiz de kısıtlı olduğu için, sözlerimi fazla 
uzatmak istemiyorum. Konu, teknik bir konudur; 
tabiî, ekonomik tarafı da vardır. Yüce Meclisin bu 
konuya sahip çıkacağını umuyorum ve hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztekin. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayık Karayolları Trafik 
Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Araçların yüklenmesi 
Madde 65. — Araçların yüklenmesinde yönetme

likte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 
a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması, 
b) Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya ta

şıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

c) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güven
liği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme 
yapılması, 

d) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve 
tedbirler alınmadan taşınması, 

e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel 
izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 
taşınması ve taşıttırılması, 

f) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya 
araç dışına yolcu bindirilmesi, 

g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, döküle
cek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çı
karacak şekilde yüklenmesi, 

h) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde 
dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri 
çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

i) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işa
retleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek 
şekilde yüklenmesi, 

j) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve ted
birler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 
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Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve ı 
yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu ta-
şınabilmesine ilişkin esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

Yukarıdaki bentlerden (a), (c), (f), (g), (h), (i) ve 
(j) bent hükümlerine uymayanlar ikibinbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılır, (b), (d) ve (e) bentlerin- j 
deki şartlara uymayan sürücüler yirmibin liradan yüz* 
bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ı 
ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biri
minde indirilir. Bu maddenin (b), (d) ve (e) bentle
rindeki şartlara uymayan yük taşımasında kullanılan 
taşıtlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten 
menedilir. 

Sürekli veya süreksiz olarak mamul veya hammad
de yükü naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve 
gerçek veya tüzelkişilere ait işletmeler yük nakli yap
tırdıkları araçların azamî toplam ağırlıklarını dikka
te alarak yükleme yaptırmakla zorunludurlar. Buna 
aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek veya tüzelkişiler her araç için yirmibin lira
dan yüzbin liraya kadar para cezası ile cezalandın- | 
Iırlar. 

Ancak, ağırlık kontrolü ile tartı toleransları yönet
melikte belirlenir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda 
ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 65 inci maddesinin değiştirilmesi ve bir 
geçici madde ilavesiyle ilgili teklifin 1 inci madde
sindeki <b), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara uyma
yan sürücüler yirmi bin liradan yüz bin liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılırlar» cümlesinin 
«ı(b), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara uymayan sürü
cüler beş bin liradan yirmi-bin liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. I 

Ayçan Çakıroğulları Kâmil T. Coşkunoğlu 
Denizli Ankara 

Adnan Tutkun Alaattin Kısakürek 
Amasya Kahramanmaraş I 

Yaşar Albayrak Fuat öz.tekin 
İstanbul Bolu 

Nihat Harmancı I 
Konya | 
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Gerekçe: (b), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara uy
mayan taşıtlar, bir sonraki fıkrada trafikten men edi
lerek cezalandırılmaktadır. Bu, caydırıcı bir hüküm 
olup, ayrıca para cezasının yüksek olmasına gerek 
yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MÎR (istanbul) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI tSMAIL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bayram, bir sözünüz mü var? 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başka

nım, yerimden konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz vermek müm

kün değil. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

önergenin tekrar okunması mümkün mü? 
BAŞKAN — Anlayamadınızsa, önergeyi tekrar 

okumak mümkün; ancak önerge sahibinden başkası
na söz veremeyiz. 

Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oîan 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 65 inci maddesinin değiştirilmesi ve bir 
geçici madde ilavesiyle ilgili teklifin 1 inci madde
sindeki «(b), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara uyma
yan sürücüler yirmi bin liradan yüz bin liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılırlar» cümlesinin «(b), 
(d) ve (e) bentlerindeki şartlara uymayan sürücüler beş 
bin liradan yirmi bin liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılırlar» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ayçan Çakıroğulları ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önerge anlaşıldı sanıyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... . 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, önerge ile kabul edilen değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabal edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kamu kurum ve kuru
luşlarınca bu kanunun yürürlük tarihinden önce yük 
naklettirmek amacıyla yapılan mukavelelerle ilgili 
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fiyat farkı dahil her türlü düzenleme yapmaya Eko
nomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; bu 2 nci maddenin, üç aşama 
geçirdiği anlaşılıyor; bizde kanun yapma tekniğinin 
yürekler acısı serüvenini ortaya koyması açısından 
ilginç. 

Orijinal metinde yok, ikinci aşama, Genel Kurul
da. ilave ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
iade ediliyor; bu kez, komisyonda geçici 7 nci mad
de değiştiriliyor!.. 

Sayın Anavatan Partisi sözcüsünün verdiği bilgi
ye göre, Sayın Cumhurbaşkanının iade nedenleri ara
sında, geçici 7 nci maddeye ait herhangi bir itiraz 
ileri sürülmemiş. 

Şimdi, iade edilen teklifin geçici maddesini oku
yorum : «Kamu kurum ve kuruluşlarınca, yük nak
lettirmek amacıyla yapılan mukavelelerin, bu kanu
nun 65 inci maddesinin değiştirilmesi sebebiyle sü
rekli olarak yürütülmesinin aksatılmaması için ge
rekli değişikliklerin esas ve usullerini tespit etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Burada üç unsur var: «65 inci maddede yapılan 
bazı değişiklikler, mukavelelerin yürütülmesini aksa
tabilir; hem sürekli olarak yürütülmesini aksatabilir» 
deniyor. Burada «sürekli» sözcüğü var; o önemli. Da
ha sonra, «...sürekli olarak yürütülmesinin aksatıl
maması için gerekli değişikliklerin esas ve usulleri» 
deniyor; «esas ve usuller» diyor; bu da önemli. Ni
hayet sonuncu unsur da, «Bakanlar Kurulu yetkili
dir» şeklinde. 

Şimdi, bu üç unsuru komisyon yeni bir biçime sok
muş, demiş ki: «Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu 
kanunun yürürlük tarihinden önce yük naklettirmek 
amacıyla yapılan mukavelelerle - aşağı - yukarı ilk 
fıkraya uyar gözüküyor- ilgili fiyat farkı dahil her 
türlü düzenleme yapmaya Ekonomik işler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu yetkilidir.» 

Değerli üyeler, geçici 7 nci maddenin ilk oku
duğum şeklinde fiyat farkı yoktu. «Her ihtimale kar
şı biz böyle yazarız, hukukçularımız başka türlü an
lar» diyerek, herhalde bir hukuk allameliği örneği 
vermek için, «Neme lazım, biz o lafı koyalım da, yarın 
düzenleme yapılırken; zaten başka bir maksat için ge
leceklerini 4e sanmıyoruz, fiyat farkı için gelecekler, 
mazallah fiyat farkı lafını koymazsak resmî müesse
seler devletten yana ağırlık koyabilir, aman bu ha-
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i taya düşmeyelim, fiyat farkı dahil, her türlü düzen-
I leme...» demişler. 
I Değerli arkadaşlar, böyle hukukî yetki olmaz. 

Nedir düzenleme? Düzenleme, hukumuzda, kanunla 
olur, tüzükle olur, yönetmelikle olur. Bunun dışın
daki düzenlemeler, genelgeler, bildiriler ve buna ben
zer birtakım metinler, aslında, hukukî açıdan Türk 

I hukuk sisteminde çok önemli değildir, ayrıntıdır; 
i önemli olan düzenleme budur. Kanun,'bir alanı dü-
I zenlerken, birtakım aslî unsurları gösterir. Şimdi so-
I ruyorum: Bu yetkinin niteliği nedir? «Mukavelelerle 

ilgili her türlü düzenleme» ne demek? Böyle bir yetki 
ı olabilir mi? Aslî unsuru belli olmayan, amacı belli 

olmayan böyle bir düzenleme yetkisi devredilemez, ve-
I rilemez bir yere; mümkün değildir. 

Sonra, bu yetki, eğer düzenleme yetkisi ise, yü
rütme organının, yeni Anayasanın da genel esprisi 
içerisinde biz her ne kadar, yasamanın türevi olarak 
nitelersek niteleyelim, aslî nitelikte birtakım düzen
leme yetkileri bulunmaktadır. 

Şimdi, bakanlar kurulu acaba yetkilerini, ekono
mik kurula mı devrediyor?.. Bu da tuhaf. Düzenle
me yetkisi, Türkiye'de, bildiğimiz kadarıyla büyük öl
çüde bakanlar kurulunundur ve özellikle hükümet si
yasetinin genelinden sorumlu olan hükümet üyeleri
nin oluşturduğu bakanlar kurulu, elbette ki birçok 
düzenleme yapmaya yetkili ve bu yetkilerini de kul-

I lanmaya mezundur. Şimdi, bu yetki, Koordinasyon 
Kuruluna verilecek. Koordinasyon Kurulu Başbakan
lığa bağlı gözüküyor; kanunda, ne gibi yetkileri ola
cağı da sayılmıştır; burada, «Kanunların verdiği gö
revleri de yerine getirir» denilmektedir; ama kulla
nacağı yetkinin mesnedi yok, bazı yok, aslî unsuru 
yok. Bu yetkiyi, kime izafeten kullanacak? Ortaya 
çıkacak olan hukukî ihtilafları kim halledecek? Hu
sumet, dava açıldığında kime raci olacak? Herhalde 
Başbakana. Çünkü, büyük ölçüde, bakanlar kurulu-

I nun sorumluluk alanına giren bir konu. Nasıl verir
siniz bunu Ekonomik Kurula?.. Nasıl bir iştir bu?.. 

J Değerli üyeler, hangi amaçla, hangi derecede, 
hangi unsurlarla sınırlı olduğunu belirtmeden yetki 
devredilmez. Yetki, bir şeyi yapabilme iktidarıdır; 
sınırsız bir yetki devri olamaz, özellikle, vatandaşla-

I rın doğrudan doğruya haklarına taalluk eden; devle-
j tin ve vatandaşların karşılıklı hak ve vecibelerine ta

alluk eden yetkilerde sarahat asıldır; sarih olmak ge
rekir. Aksi takdirde, bir yetkinin çok keyfî devredil-

I mesi mukavelelerle ilgili her türlü düzenleme yapma 
yetkisi gibi, böyle sınırları belli olmayan bir yetki 

I düzenlemesi, bir kanunî düzenleme olamaz. 
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Anayasa Mahkemesinin, müteaddit içtihatlarında 
açıkça söylediği gibi, yasama organı bir konuyu ay
rıntılı biçimde düzenleyebilir, şu veya bu ölçüde, kı
sa veya uzun tutabilir. Yasama organının mutlak yet
kisi vardır. Ancak, bir alanın yasama organınca dü
zenlenmiş sayılabilmesi için, her şeyden evvel, dü
zenlediği alanın aslî unsurlarını belirtmek zorunludur; 
ayrıntıları, ikinci nitelikteki düzenlemelere bırakabi
lir; ama yasama organı da bir tasarrufta bulunur
ken Anayasa hükümleriyle bağlıdır. 

Lütfen, bu tür korsan hükümlere tenezzül buyur
mayınız; hukuku ifsat etmeyelim. 

!65 inci maddenin değiştirilmesi nedeniyle ortaya 
çıkabilecek ne gibi yeniliklerin sözkonusu olduğunu 
grup sözcünüz anlattı, Sayın Anavatan Partisi söz
cüsü arkadaşımız da anlattı... Yalnız, şu mantık çok 
tehlikelidir: Sayın Anavatan Partisi sözcüsü . dedi 
ki: «Bu kanun 1983'te çıktı ve pratik uygulana
bilirliği son derece hazırlık gerektirdiği için, 1985 yı
lının Haziran ayına kadar yürürlüğü ertelendi. O ara
da yüzde 10 tolerans da vardı, fakat yalnız taşıyı
cıya münhasır bir sorumluluk var idi.» Şimdi, şöyle 
izharı beyanda bulunarak, «Efendim, o zaman yasa 
böyle demekle beraber, 1985'ten sonra uygulanması 
sırasında, polis veya yetkili makamlar, maalesef bu
nu uygulanılıyorlardı. Müteahhitler de, yük taşıyıcı
ları da bunun uygulanmadığını bildikleri için, ihale
lere girdiğinde, biz nasıl olsa çok yükleriz; kanun
da böyle bir kısıtlama da yazıyor ama, uygulamıyor
lar, biz ancak böyle düşük fiyatlarla ihaleyi kaza
nırız diye düşünüyorlar; şimdi bunu meşrulaştırın» 
diyorlar. 

Arkadaşlar, müesses düzene aykırı olan fiilleri, 
daha sonra meşrulaştırmayf bir hukuk marifeti sa
yarsanız, korkarım, o zaman, çıkardığınız bütün ka
nunlar için aynı mantığı yürütmeniz lazım. Bu nasıl 
bir mantık anlayışıdır? Böyle bir şey mümkün değil
dir. Bir yasa varsa vardır; yürürlüktedir ve uygula
nır. «Efendim, fiilen uygulanmadığı için, pratik ola
rak çök uygulanmadığı için ve uygulanmadığını bil
dikleri için düşük fiyatlarla birtakım mukaveleler im
zalanmış. O nedenle, şimdi o aykırılık hali, yüzde 
10 tolerans da kaldırıldığı için çok müşkül durum
da kalabilirler. Hem şimdi artık yük taşıyıcıları de
ğil, aynı zamanda yük verenler, kamu kurum ve ku
ruluşları, gerçek ve tüzelkişiler de sorumludur; bun
lar artık bunu titizlikle uygularlar» diyorlar; nereden 
belli ise!.. Uygulayacakları nereden belli? 

Yasalar, uygulanmak için çıkar, uygulanmamak 
için çıkmaz ki.. Niçin şimdi daha çok uygulanabiliyor 

acaba? «Daha sıkılık getirdik» diyorlar. Sıkın, ne ka
dar sıkarsanız sıkın, uygulama yapamıyorsanız, o 
zaman yasaları da çıkarmamak gerekir. Onun için, o 
mantık doğru değildir. Belki fiilî duruma uygun şey
ler söyledi arkadaşımız; takdir ediyorum, oldukça 
cesaretli bir şeyler söyledi; ama hoş bir şey değil. 
Eğer o, hukuk literatürüne girerse, maazallah bunun 
sonunu alamayız. 

Eğer hakikaten 65 inci maddenin değiştirilmesi 
nedeniyle, «Müktesep haklar» dediğimiz birtakım me
seleler ortaya çıkacaksa, bunun halli, böyle korsan 
bir hükümle konusu, sınırlan belirsiz bir yetkiyi Eko
nomik işler Yüksek Koordinasyon Kuruluna vererek 
çözmek değildir. Bunun için, halen mevcut olan Dev
let ihale Kanunu, 4353 sayılı Kanun, hatta Fiyat 
Farkı Kararnamesi gibi mevzuat mevcutsa, bunlar 
uygulanır arkadaşlar. Yapmayalım ve bir kanuna, ya
bancı dokuları zorla sokmaya kalkmayalım. 

Trafik Kanununa, son derece faydalı, yararlı bir 
65 inci madde değişikliği getiriliyor; kutluyorum. Doğ
rudur, hakikaten elzemdir; bizim grup sözcülerimiz 
de bunu daha evvel belirtmişlerdir; buna katılıyoruz 
ve son derecede iyi; ama, bu arada geçici 7 nci mad
de olarak getirilen hüküm bünyeye yabancıdır. Eğer 
iktisadî düzende, Trafik Kanunundaki bu değişikliğin 
iktisadî yankılanmaları olacaksa -ki olabilir- bunun 
düzenleme yeri başka bir yerdir. Aksi takdirde, her 
türlü kanunda bu tür korsan maddeleri bir emniyet 
supabı imiş gibi koymaya kalkarız. Yasal boşluk var
sa, yasa getirelim, mevcut yasalarda eksiklik varsa 
tamamlayalım; ama bu şekilde askıda kalmaya mah
kûm birtakım tehlikeli hükümler getirmeyelim. 

Elbette ki, devlet ile fert arasında yapılan muka
velelerde karşılıklı hak ve çıkarların gözetilmesi esas
tır. Zaten, devlet ile mukaveleye girmiş olan, muka
vele yapmış olan, kamu kuruluşlarıyla mukavele yap
mış olanlar bunu göze almıştır. Muhtemel, böyle çı
kacak bir şeyle bizim haklarımız belki garanti altı
na alınacak diye, devletin aleyhine sonuç doğuracak 
ve işlemeyecek birtakım mukaveleler yapılması, daha 
sonra farklı fiyatlarla böyle bir telafi yoluna gitmeye 
çalışılması iyi bir yol değildir. Bunu özellikle bir uya
rı olarak kabul etmenizi istirham ediyorum; geçici 
7 nci maddenin de metinden çıkarılmasını öneriyo
rum. 

Teşekkürler. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Coşkun Bayram, şahsınız adına buyurun 

efendim. 
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COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlerime şöyle başlamak isti
yorum: Bu Kanun görüşülmesi sırasında ben, 4 ar
kadaşımla birlikte, YÖK Kanununun 44 üncü madde
siyle ilgili bir önerge verseydim ve «Bu Kanunla ilgili 
gerekli düzenlemeleri yapmakla Ekonomik İşler Yük
sek Koordinasyon Kurulu yetkilidir» deseydim, emi-" 
nim ki, o zaman Başkanlık, «Ne alakası var bunun 
bu Kanunla?» diyecekti. İşte, görüşmekte olduğumuz 
bu geçici 7 nci madde de aynı şekildedir. Biz kalkı
yoruz, Trafik Kanununa getirdiğimiz bir geçici 7 nci 
maddeyle, milyarlık, trilyonluk zararları düzenlemeye 
uğraşıyoruz. 

Az önce de izah ettiğim gibi, şu anda mevzuatı
mızda yürürlükte bulunan iki tane kanun, bir tane de 
kararname vardır. Getirdiğiniz bu teklifle, bu kanun
lardan ve kararnameden hiç bahsetmediğiniz gibi, atıf 
dahi yapmıyor, onları yürürlükten kaldırdığınızı da 
söylemiyorsunuz. Ben şimdi sizlere, 4353 sayılı Kanu
nun 31 inci maddesini aynen okuyacağım; bunun çö
zümü burada var. Eksik kalan hususlar 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununda var; daha da eksiği varsa, 
bu düzenlemeler fiyat farkı kararnameleriyle yapıla
bilir. 

4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aynen şöyle: 
«Bir mukavele mevcut olsun olmasın umumî muvaze
ne dahilindeki devlet daireleriyle, diğer daire, müesse
se ve teşekküller veya hakikî ve hükmî şahıslar ara
sında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya 
icraya intikal etmemiş bulunan hukukî ihtilafların 
sulh-yoluyla hallinde menfaat görüldüğü takdirde 
başhukuk müşavirinin mütalaasına istinaden onbin li
raya kadar -(Ki, bu bütçe kanunlarıyla otomatikman 
artmıştır zamanla) - bir hakkın tanınması veya men
faatin terkinini tazammun eden anlaşmalar veya mu
kavele tadilleri yapmaya vekâletler salahiyetlidir. 
(Bakanlıklar yetkilidir) Bu miktarı geçen anlaşmalar
la mukavele tadilleri, Devlet Şûrasının (yeni adıyla 
Danıştaym) mütalaasına istinaden Maliye Vekâletince 
alınacak kararname ile de yapılır. 

Başhukuk müşavirliğinin veya Devlet Şûrasının 
mütalaalarına muhalif olarak anlaşmalar veya mu
kavele tadilleri yapılabilmesi, icra vekilleri heyetin
den (Yani bakanlar kurulundan) karar alınmasına bağ
lıdır. 

Bir mukavelenin tatbikatından karşılıklı olarak 
vazgeçmek ve akti feshetmek anlaşma hükmündedir. 

Bu gibi hallerde tatbikatından vazgeçilen mukave
le teminatının miktarına göre mütalaası alınacak mer

ci tayin Ve bu madde hükümleri dairesinde hareket 
olunur. 

Mukavelelerde yazılı sebeplerle müddetlerin uza
tılması ve mukavelede tasrih olunan mücbir sebeplerin 
takdiri âkit vekâlet ve dairelere aittir. Mukavele dı
şında kalan mücbir sebeplerle mukavelelerde yapıla
cak tadillere veya müddetlerin uzatılmasına veya mu
kavelelerin karşılıklı olarak tasfiyesine müteallik hu
suslarda 1, 2 ve 3 üncü fıkralar hükümleri tatbik 
olunur.» 

Elimizde bu kadar açık bir kanun hükmü yarken, 
bu geçici 7 nci madde neyin nesi oluyor, anlamak 
mümkün değildir. _ 

Saygılarla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Madde üzerinde, buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA BIRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli üyeler; bir konuda açıklama yapmak için söz 
aldım. 

Sayın Tutum, «Geçici 7 nci madde bünyeye ya
bancıdır» ve Sayın Bayram da, «Zaten birtakım yetki
ler vardır bu konuda, böyle bir madde olmasa da 
olurdu» dediler. 

Efendim, geçici 7 nci madde bünyeye yabancı de
ğildir. Bir kere, genellikle bu nakliyeleri yapan mües
seseler, kamu iktisadî kuruluşlarıdır, yani KİT de
diğimiz müesseselerdir ve bu müesseselerin konuları 
ile uğraşan kuruluş da, Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kuruludur. Elbette, bakanlar kurulunun 
birtakım mukaveleleri değiştirme yetkisi vardır. Da
nıştay yolu açıktır. Ekonomik İşler Yüksek Koordi
nasyon Kurulu da, KİT'lerin problemlerine bakmak
tadır. O bakımdan, bünyeye bir yabancılığı yok; askı
da kalmaya da mahkûm değil. 

Meseleye daha çok şu açıdan bakmak lazım: Ya
pılan nakliyeler, esas itibariyle kömür nakliyesidir, 
pancar nakliyesidir ve bazı... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Çimento nak
liyesi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Çimentoda problem 
yok, hububatta da yok; onlarda böyle acil tedbirlere 
gitmenize ihtiyaç yok. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Şeker pancarı nak
liyesi... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, acil olan şeker 
pancarı ve kömürdür. 
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Aslında, KİT'lerin yönetim kurulları bu yetkilere 
sahiptirler; fakat herhangi bir tereddüt, herhangi bir 
gecikme, memlekette büyük probleme sebep olabilir. 
Ankara'ya günde 5 bin ton kömür taşımanız lazım 
gelen bir zamandasınız; günde 5 bin ton kömürü ge
tiremediğiniz takdirde ve bu mevsim boyu devam ede
mediği takdirde büyük badirelere girmek durumun
dasınız. O bakımdan, Danıştaya gitmeye vaktiniz yok
tur yahut KİT'lerin yönetim kurullarının sebep olabi
lecekleri tereddütlere vaktiniz yoktur. Ekonomik İş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu esas itibariyle KİT' 
lerle uğraşıyor olduğu halde, buraya bu yazılarak 
kuvvetlendirilmiştir; geçici bir maddedir. Esasında 
mukaveleler bir seneliktir; mukavelelerin bitişine de 
beş, altı ay gibi bir zaman kalmıştır genel olarak. 
Çünkü, genelde mukaveleler, mayıs veya nisan ayında 
yapılıyor; bu beş, altı ay, kritik beş, altı aydır, bu
rada gecikmeye tahammül yoktur. Mesele budur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan, ya
ni ucuz nakliye ile hata mı ettiler? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi efendim, bir ko
nu daha var, onu da hatırlamış oldum, çağrışım yap
tırdınız. 

Devletin yanında olmak ne demektir efendim?.. 
Tamam; bir mukaveleyi mümkün olan en ucuz fiyat
la gerçekleştirebilmek, yapmak, devletin yanında ol
maktır; doğru. Ama, devletin yanında olmak, ayrıca 
bir de milletin ihtiyacı olan bir hizmeti yerine geti
rebilmektir. 

Şimdi, bakınız, eğer 2886'ya göre, çıkmaza girmiş, 
yapılması mümkün olmayan bir işi, kanunun madde
lerine uygun olarak feshederseniz, edersiniz; kanuna 
uygundur, devletin yanındasınız. Ama, öbür taraftan, 
hele bu kış aylarında, günde 5 bin ton kömür gel
mesi gereken bir anda - Doğuda da daha ciddî durum 
varken- bir mukaveleyi feshedin, tekrar ihale edin 
bakalım... iki ay geçer en az ve iki ay, siz hiçbir 
taşıma yaptıramazsınız; o zaman da, korkunç sonuç
lara gidersiniz. Devletin yanında olmak, bunu hallet
mektir. 

Onun için, burada, devletin yanında olmanın doğ
ru kararını vermek lazım. Mesele buradadır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 502 sıra sayılı teklifin 2 

nci maddesinin son fıkrasındaki, «Ekonomik işler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu» yerine, «Bakanlar Ku
rulu» olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Münir Sevinç Arif Toprak 
Eskişehir Niğde 

Sururi Baykal Muzaffer Yıldırım 
Ankara ' Kayseri 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDE-
MİR (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, şimdi izaha
tını verdim; konu, aslında Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunun konusudur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?,. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

önergede, yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergede, yok. 
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4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde, oyunun rengini belli etmek isteyen 
sayın arkadaşımız?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri süremiz dolmuştur. 

Gündemde bulunan konularla, basılıp, 17.11.1986 
Pazartesi günü dağıtılan, aynı gün gelen kâğıtlarda ya
yınlanan ve 19 Kasım 1986 Çarşamba gündemine gi
recek olan 503 sıra sayılı Kanun tasarılarım görüşmek 
için, 19 Kasım 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.56 

»•<ı 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum Belediyesince yaptırılan geneleve ilişkin so
rusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı(7/1377) 

Türkiye Büyük M'iıüeıt Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından 
yazdı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Belediyesince yaptırılan genelev 
yeri uygun seçilmiş midir? Neden mesire yeri Bo
ğazda seçildi? Hatta dağ eteklerinden bir çok hafri
yat yapmak ve hatta heyelan altında yapıldı? 

Soru 2. Bu yerde ne kadar hafriyat yapıldı? 

Soru 3. Bu hafriyat parası ile bir yer kamulaş-
tırılıp düz bir yerde yapılamaz mı idi? 

Soru 4. Burada kaç baraka yapıldı? Barakaların 
inşaat m2 toplamı ne kadardır? 

Soru 5. Baratalar için kaç TL. sarfedildi? Çev
re tanzimi ve alt yapı için kaç TL. sarfedildi? Top^ 
lam inşaat maliyeti ne oldu? 

Soru 6. Ayrıca baraka inşaatlarının noksan ka
lan işleri için genelev patronlarınca bir masraf ya-
pı'lmıakta mıdır? Bunlarca yaptırılan işler (için ne ka
dar masraf yapılmaktadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 
571 (86) 90818 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

18.11.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclsü Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel (Sekreterliğinin 9.10.1986 gün 

ve Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 7/1377-6910/27422 sayılı 
yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından TBMM Başkanlığına sunulan «Erzurum Be
lediyesince yaptırılan geneleve ilişkin yazılı soru 
önergesine verilen cevabın bir örneği ilişikte sunul
muştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yildırım Akbulüt 

İçişleri Bakama 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.11.1986 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 
571 (86)/90818 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum Belediyesince yaptırılan geneleve ilişkin 
yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakanlığım
ca incelettirilmiştir. 

1. Belediye Meclisince kamuoyu araştırması ya
pıldıktan sonra, genelevin halen faaliyette bulundu
ğu yerden kaldırılarak şehrin güneybatı mevkiinde 
'bulunan ve Boğaz tabir edilen mevkiye nakledilmesi-. 
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ne 6.8.1984 gün ve 213 sayılı Kararla karar verilmiş 
olup, 9 uncu Kolordu Komutanlığının 9.8.1985 gün 
ve 35O0-23.84/1752 sayılı yazıları ile de seçilen yerin 
güvenlik açısından uygun "bulunduğu bildirilmiştir. 
Seçilen bu yerde heyelan yoktur. 

2. Genelev olarak seçilen yerde saha düzenle
mesi belediyeye ait iş makinelerince yapıldığından 
bir kubaj hesabı yapılmamıştır. 

3. belediye Meclisi yeni yer seçiminde parayı 
ikinci planda düşünerek, halkın daha az tepki göste
receği bu alanı seçmiştir. Seçilen bu yerin mülkiyeti 
belediyeye ait olup, hafriyat için herhangi bir ödeme 
yapılmamıştır. 

" 4. Yeni seçilen yere 34 adet konut, bir polis ka
rakolu, 'bir sağlık ocağı bir zabıta karakolu, iki dükkan 
ve 1 adet WC yapılmıştır, ©ir adet konut 237 m2 dir. 

5. Bu konutlara : 
a) Temel inşaatlarına 129 446 911,— TL. 
b) Çevre duvarlarına 56 652 325,— Ttı. 
c) içme suyu işine 13 30O OOÖ — TL. 
d) ıSıhhî tesisata 11 871 649— TL. 
e) Prefabrik konut bedeli 288 500 981,— TL. 
f) Prefabrik konut nakli 30 140 000,— TL. 
g) Prefabrik konu montajı 

(üst yapı) 51 148 353— TL. 
h) İdare ve piyasadan 

alman malzeme 7 542 261,— TL. 
ı) Kanalizasyon 390 000,— TL. 
d) Foseptik yapımı 600 000,— TL. 
j) Bordur düzenlemesi 2 600 000,— TL. 
k) Elektrik (TEK) ödenecek ' 7 073 880— TL. 

harcanmıştır. 
6. Konutlar; iskân edilebilecek durumda nok

sansız olarak kiraya verilmiş olup, müstecirîer kendi 
istekleri ve zevkleri doğrultusunda tadilat yapmışlar
dır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Bingöl İli ve ilçe belediyelerinin teftişlerine ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (711380) 

Türkiye B'üyuk Millet Mecisü Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılari'mla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Bingöl İli ve (ilçe belediyelerinin mutad 
teftişleri yapıldı mı? 1985 yılı mutad teftiş sonuç
ları raporlarından birer kopya gönderilebilir mi? 

Soru 2. özellikle 'Bingöl İli, Solhan İlçe ve Arak
lı belediyelerinin 1986 teftişi hemen yaptırılabilir mi? 
(Bingöl İl Belediyesinin ihale ettiği sebze hali binası 
ve ıSolhan İlçe Belediyesinde sürü konaklama sundur
ma inşa konularında yolsuzluk yapıldığı söylenmekte
dir, Doğru mu?) 

Soru 3. 'Bingöl Belediyesince ihale edilen sebze 
hali inşaatının ilk keşfi, ihale bedeli, ne şekilde ihale 
edildiği, kime ihale edildiği, Belediye Meclis ve En
cümen kararlarının mevcut olup olmadığı, bu karar
lara uyulup uyulmadığı, halen üsitendinin fizikî inşa 
seviyesiyle ödenen hakediş oranının ne olduğu konu
larında bilgi verilebilir mi? 

Soru 4. Bingöl İli ve ilçe belediyelerinde 1984 
yılından beri yapılabilmiş mutad teftişler sonucu bu
lunan usulsüzlükler nedenliyle ne gibi işlemler yapıl
mıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.11.1986 

Sayı : MİGM. APK. ARGE 
571 (86)/908l6 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet 'Möcis'i Başkanlığına 
İlgi : TBMM Gen. Sekreterliğinin 9.10.1986 gün 

ve Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 7/1380-6913/27425 sayılı 
yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta^ 
rafından, TBMM Başkanlığına sunulan «Bingöl İH 
ve İlçe Belediyelerinin teftişlerine ilişkin yazılı soru 
önergesi»ne verilen cevabın bir örneği ilişikte sunul
muştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı ^ 18.11.1986 

Sayı : APK. ARGE. 
571 (86)/90816 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayını 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Bingöl İli ve İlçe belediyelerinin teftişlerine iliş-. 
kin yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakan
lığımca incelettirilmiştlir. 

— 567 — 



T. B. M. M. B : 26 18 . 11 . 1986 O : 1 

1. Bingöl İli ve tlçe 'belediyeleri 1984 yılı yaz 
teftiş döneminde 4 Mülkiye müfettişinden müteşek
kili Teftiş Grubu tarafından teftiş edilmiştir. Üç yıl
lık periyoda tabi olarak 1987 yılında tekrar teftiş 
edilecektir. 

2. 1 inci ımaddedeM açıklamalardan da anlaşıla
cağı gibi Bingöl İli ve bağlı 'belediyelerin teftişi 1987 
yılında yapılacaktır. 

a) Bingöl Merkez Belediyesinin sebze hali iha
lesi, 2886 sayılı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca 
emanet suretiyle yapılmıştır. 

b) Solhan belediyesinin sürü konaklama ve sun
durma inşa 'konularında yolsuzluk iddiaları, 1986 
Ağustos ayı içinde mülkiye müfettişi marifetiyle in
celettirilmiştir. Yapılan inceleme ve soruşturma so
nucunda ilgilileri hakkında 1609 sayılı Kanun uya
rınca kovuşturma yapılmak: üzere konu Solhan Cum
huriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

3. Bingöl Merkez Belediyesi, 9 adet hal dükkâ
nına ait inşaatın yapımını programlaınıştır. 1 adet 
dükkânın maliyet bedelli 10 724 162 TL. hesaplan
mış ve bu işe sarf edilmek üzere 20 000 000 TL. 
ödenek Bayındırlık Bakanlığının fon hesabından sağ
lanmıştır. 

a) Konuyla ilgili meclis ve encümen kararı mev
cut olup, encümen kararlarına uyularak ihale 2886 
sayıilı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca emanet su
retiyle İ. Halil Balat'a yaptırılmıştır. 

b) 9 adet dükkânın bodrum katları ile sübas-
man seviyesine kadar olan kısmı tamamlanmış, bu iş 
için yüklenicisine 24 317 000 TL. ödenmesiyle '% 25 
oranında ödeme yapılmıştır. 

4. 1984 yılında yapılan teftişlerde : Genç bele
diye muhasibi' ve başkâtibi tutuklanarak görevlerinden 
uzaklaştırılmış ve haklarında Cumhuriyet Savcılığın
ca dava açılmış olup henüz sonuçlanmamıştır. 

Diğer belediyelerde teftiş sonucu herhangi bir usul
süzlük bulunmamıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum'da yayınlanan yerel bir gazetedeki kereste 
yolsuzluğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1381) 

Türküye 'Büyük Milât Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum'da çıkarılan yerel Hürsöz Ga
zetesinin 28 Ağustos 1986 tarihli nüshasındaki keres
te yolsuzluğu haberi üzerinde Erzurum Devlet igili-
lerince bir tahkik yaptırılmış mıdır? 

Soru 2. Bu haber doğru mudur? 
Soru 3. Bu haber doğru ise görevli ve sorum

lular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.11.1986 

iller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : 440.409/6891 

Konu : Kereste yolsuzluğu. 

Türlk'îye Büyük MİM MecM Başkanlığına 
İlgi : a) 9.10.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar 

Müdürlüğü 7/1381-6914/27426 sayılı. 
b) 31.10.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Mü

dürlüğü 7/1381-6914/27426 sayılı yazılarınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun ver

diği yazılı soru önergesi incelenerek cevapları madde
ler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Erzurum'da çıkarılan yerel Hürsöz Gazetesi
nin 28.8.1986 tarihli nüshasında kereste yolsuzluğu 
ile ilgili haber üzerine Erzurum Valiliğince gerekli in
celeme yaptırılmıştır. 

2. Gazetedeki haberin neşrinden evvel 20.8.1986 
tarihinde, bir istihbaratı değerlendiren Erzurum Or-. 
man işletme Müdürlüğü elemanları, Ahlat İlçesinden 
orman emvali nakleden Mustafa Yiğit hakkında suç 
zaptı tanzim ederek adı geçeni mahkemeye sevk et
mişlerdir. Yakalanan orman emvali kereste olmayıp 
yakacak odundur, 

3. (Kaçak orman ernvalli nakleden kişi hakkında 
ilgililerce zamanında gerekli kanunî işlem yapılmış 
olduğundan görevliler hakkında ayrıca herhangi bir 
işlem yapılmamıştır. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakamı 
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4. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, İğdır Be
lediye Başkanı hakkında şikâyet bulunup bulunmadı
ğına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Yıldırım Ak-
bulut'un yazılı cevabı (7/1391) 

Türikktye 'Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaleti
nizi arz ederim. 

Dr. Halis Soylu 
Kars 

1. İğdır Belediye Başkanı hakkında Bakanlığını
za bugüne kadar şikâyet vaki olmuş mudur? 

2. Şikâyet vakî lise adedi nedir? 
3. Tahkik için müfettiş gönderilmiş midir? 
4. Gönderilmiş ise müfettiş raporuna göre hak

lılığı yar mıdır? 
5. 'Müfettiş gönderilmemişse sebebi nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.11.1986 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 
571 (86) 90817 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Mecİsli 'Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 17.10.1986 

gün vs 7/1391/6944/27544 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili ISayın Halis Soylu tarafından, 

TBMM Başkanlığına sunulan, «İğdır Belediye Baş
kanı hakkında şikâyet bulunup bulunmadığına iliş
kin yazılı soru önergesi»ne verilen cevabın bir örne
ği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Ak'bulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.11.1986 

Ma'hallî İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. APK. ARGE. 
571 (86) 90817 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Sayın 
Halis Soylu 
Kars Milletvekili 

İğdır Belediye Başkanı hakkında şikâyet bulunup 
bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergenizde yer 
alan konular 'Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

il. İğdır Belediye Başkanı hakkında Bakanlığıma 
şikâyette bulunulmuştur. 

2. Söz konusu belediye 'başkanı hakkında yapı
lan şikâyet adedi 10'dur. 

3. İğdır Belediye 'Başkanı hakkındaki şikâyet ko
nularının müfeOtiş tarafından incelenmesi için 
8.9.1986 tarihinde Bakanlık onayı alınmış ve soruş
turma için gerekli talimat verilmiştir. 

4. Müfettiş tarafından yürütülen inceleme ve so
ruşturma devam etmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Ak'bulut 

İçişleri Bakanı 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Karacabey Lisesindeki matematik dersi ile Bursa En
düstri Meslek Lisesindeki inkılap tarihi dersinde ba
şarı oranının düşük olmasının nedenine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1394) (1) 

Türküye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı tarafından yazılı oiaralk cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Karacabey lisesinden 1985-1986 ders yılında 
matematik öğretmeni Ziya Cengiz'in dersinden kaç 
kişi doğrudan sınıf geçmiş, kaç kişi ikmale kalmış
tır? 

2. Sayın Bakanlığın verdiği ek sınav sonucu bun
lardan kaç kişi sınıfını geçebilmiş, kaç kişi sınıfta bı
rakılmıştır? 

Bu öğretmen kendi görüş açısına uygun olan öğ
rencilere göre kendi dersinden notlama yapıldığı ile
ri sürülmektedir. Doğruluk derecesi nedir? 

3. 3 Ekim 1986 tarihli Hürriyet Gazetesinde 
Bursa Endüstri Meslek lisesinde İnkılap Tarihi der
sinden 140 öğrenciden 7'sinıin sınıf geçtiği açıklanmak
tadır. Ek sınavlara rağmen düşük verim alındığı mey
dandadır. Burada kusur öğrencinin mi? Yoksa öğren
ciyi yetiştirmeyen öğretmenin mi dahili vardır açıklar-
mısınız? 

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11.11.1986 
tarihli 23 üncü Birleşim Tutanak Dergisinde yayımla-* 
nan cevaba ek cevaptır, 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 17.11.1986 

Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Say! : EÖÖİŞ/531.16.86/31386 

Konu : Bursa Karacabey Lisesi Hk. 

Türküye »Büyük Millet MeoM Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye 'Büyük Millet Meclisli Genel 

•Sekreterliğinin 17.10.1986 gün ve 7/1394-6949/27553 
sayılı yazısı : 

b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Orta
öğretim Genel Müdürlüğünün 28.10.1986 gün ve 
EÖÖ1Ş - 531.16.86.28985 sayılı yazısı: 

c) .'Bursa Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdür
lüğünün 7 Kasım 1986 gün ve Eğt. Öğ. Hiz. 11-530 -
57335 sayılı yazısı: 

d) Bursa Karacabey İlçe Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Müdürlüğünün 3.11.1986 gün ve 530/5906 
sayılı yazısı : 

e) Bursa Karacabey Lisesi Müdürlüğünün 
31.10.1986 gün ve 530/1198 sayılı yazısı:. 

İlgi (a) yazı ekinde alınan Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in verdiği soru önergesinde belirtilen; 

1. Karacabey Lisesinden 1985-1986 öğretim yi-. 
lında Matematik öğretmeni Ziya Cengiz'in dersin
den 'kaç kişinin doğrudan sınıf geçtiği, kaç kişinin ise 
'bütünlemeye kaldığı, 

2. ftlgi (b) genelge ile tanınan ek sınavlar sonun
da kaç kişinin başarılı olduğu, kaç kişinin kaldığı, 

İlgi (b) yazımızla ilgili valilikten sorulmuş olup 
alınan ilgi (c), (d) ve (e) yazılardan; 

Mevcudu 50 kişi olan 3-C sınıfından 35 öğrenci
nin doğrudan, 7 öğrencinin ise bütünleme ve ek~ sınav
lar sonunda geçtikleri, mevcudu 41 kişi olan 3-D sı
nıfından 24 öğrencinin doğrudan 15 öğrencinin ise 
bütünleme ve ek sınavlar sonunda geçtikleri, 

Anlaşılmıştır. 
Ayrlca durum Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiş

tir. -
Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğün
de çalışan bazı personele ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1396) 

Türküye Büyük Millet M'eolsii Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tı

naz Titiz tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara-. 
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nal'bantoğlu 

Erzurum 

1. Erzurum Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğün
de Akif Erden 1984 yılında açığa alındığı halde ne
den o günden beri Kadastro Müdürvekilliğine bak
tırılıyor? 

2. Yine 1984 yılında kadastro memurlarından 
haklarında idarî tahkikat yapılıp lüzumu muhakeme 
kararı verilen Cumali Kandemir, Hüseyin, Battal De
de, Cemal, Şaban Alparslan neden aynı yerde göre
ve devam ettirillryorlar? 

3. Erzurum, Oltu İlçesi Kadastro Müdürü Nu
rettin Delibalta ile kadastro komisyon üyesi Bahat
tin Baransu (Delibalta) öz kardeş olduklarından aynı 
İlçede aynı teşkilatta neden senelerden beri çalıştırı
lıyorlar? (Bahattin Delibalta durumu Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Personel Dairesinden saklayabilmek 
içiin mahkeme kararı ile soyadını Baransu olarak de
ğiştirmiştir.) 

4. Yukarki açıklanan duruma göre Kadastro 
Komisyonunda 'bu iki kardeşin birlikte oldukları sü
rede verdikleri yargısal kararların hukukî sonucu ne 
olacaktır? Üçüncü derece kan hısımlığına kadar ya
kın akrabaların böyle bir yargısal komisyonda görev 
yapmaları hukuken mümkün müdür? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.11,1986 
Sayı :, 07.50/4525 

Türküye Büyük Millet Meollilsi Başkanlığına 
İlgi : a) 7.11,1986 tarih ve 7/1396/6970/27690 sa

yılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hlmi Nalbantoğlu* 

nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hakkın
daki soru önergesinde yer alan hususlar için hazır
lanan cevabî bilgiler ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun TKGM 
ile İlgili Soru Önergesine Cevabî Bilgiler 

1. Akif Erden 1984 yılında açığa alınmamıştır, 
Hakkında yapılan soruşturma sonucunda H İdare Ku-
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rulunca men'i muhakeme kararı verilmiştir. Müdür 
Yardımcısı olduğundan asil atama yapılana kadar 
vekaleten müdürlük 'görevini yürütmektedir. 

2. 1984 yılında haklarında soruşturma yapılan 
Cumali Kandemir, Hüseyin Dokuyucu, Battal Dede 
haklarında men'i muhakeme kararı verilmiştir. Ce
mali Usta ve Şaban Alparslan sözü edilen soruştur
maya dahil değildir. 

3. Erzurum Oltu İlçesi Kadastro Müdürü Nuret
tin Delibaılta ile komisyon üyesi Bafaattin Baransu 
kardeş oldukları idarece bilinmemekte idi. 

4. Kadastro Komisyonu Başkan ve üyesinin kar
deş olmalarının verdikleri kararların hukukî sonuç
ları itibarîyle yasal bir sakınca bulunmamaktadır. 

Buna rağmen kardeş oldukları tespit edildiğinde 
Bahatıtin Baransu'nun Hınıs Kadastro Müdürlüğü em
rine ataması yapılmıştır. 

7. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın, 
1985 - 1986 ders yılında ara sınavlar ile final sınav
larında başarısız oldukları için okullarından atılan 
öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1399) 

Türkiye Büyük MilUet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Sbor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereken işlemin yapılmasını arz ederim. 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

T. 1985 - 1986 ders yılında ara sınavlarda ba
şarısız olduğu için atılan öğrencilerin sayısı ne
dir? 

2. . 1985 - 198'6 final (dönem sonu) sınavların
da 'başarısız olduğu için atüan öğrenci sayısı ne
dir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 17 . 11 . 1986 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı : ÜNHfV - 86-266-34259 
KONU : Mehmet Seyfi Oktay'ın 

soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi ı T.B.M.M. Bşk. 17.10.1986 tarih ve 7/1399-6991) 
27737 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay tarafın
dan Başkanlığınıza verilen ve ilgi yazınız ekinde 
Bakanlığımıza intikal eden yazılı soru önergesi hak
kında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gerekli 
bilgi temin edilerek -ilıişilkıte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakana 

T.C. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Sayı: H.M-06-07-0034135-19745 10 . 11 . 1986 

Konu : Mehmet Seyfi Oktay fak. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 

(Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 31 Ekim 1986 tarih ve ÜNlV-86-266-32583 

sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay tara

fından verilen soru önergesi incelenmiş ve 1985 - 19S6 
eğitim - öğretim yılında ara sınavlar ve final sınav
larında başarısız oldukları için ilişikleri kesilen öğ
renci sayılan üniversiteler itibariyle ekli listede gös
terilmiştir., 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Kemal Karan 
Başkanvekiü 
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1985 -1986 Eğitim - öğretini Yılı 
Başarısızlık Nedeniyle Kaydı Sttinen öğrenci Sayıları 

Akdeniz 
Anadolu 
Anlkara 

Atatürk 
Boğaziçi 
Cumhuriyet 
Çukurova 
Dicle 
Doikuz Eylül 
Ege 
Erciyes 
Fırat 
Gazi 

Hacettepe 
inönü 
İstanbul 
Istanibul Teknik 
Karadeniz 
Marmara 
Mimar Sıinan 
Ondokuz Mayıs 
Orta Doğu Teknik 
Selçuk 
Trakya 
Uludağ 
Yıldız 
Yüzüncü Yıl 

1985 - 1986 

' öğrenci 
Sayıları 

6 146 
11.0 870 
32 205 

14 628 
5 022 
3 832 

10 726 
6 917 

23 137 
14 400 
4 802 
4 608 

34 210 

21 589 
i 671 

37 439 
17 278 
8 921 

15 640 
2 529 
7 124 

15 838 
12 702 

7 389 
15 989 
12 336 
1 457 

Ara 
Sınavlarda 

Öğrenci 
Başarısız 
Sayıları 

115 
370 ' 

1 575 

229 
62 

128 
160 
79 

704 
106 
89 

106 
771 

175 
97 

1 029 
724 
152 
424 

31 
178 
178 
240 

56 
1 005 

108 
— 

Flinıal Sı
navlarında 
Başarısız 
Öğrenci 
Sayılan 

171 
245 
623 

191 
51 
83 

215 
18 

221 
261 
58 
96 

653 

40 
75 

541 
297 
322 
120 

5 
255 
105 
224 
138 
241 
195 
29 

Toplam 

286 
615 

2 198 

420 
113 
211 
375 
97 

367 
147 
202 

1 424 

215 
172 

1 570 
1 ,021 

474 
544 
36 

360 
283 
464 
194 

1 246 
303 
29 

İlişkisi kesilen öğrencilerden 
'bir kısmı 2984 ve 3248 sayılı 
Kanundan yararlanarak öğre-

3 75 mime dönen ve tekrar kaydı si
linen öğrencilerdir. 

Toplam 449 405 8 818 5 473 14 291 
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8. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiFin, öğ
rencilerin imtihan kâğıtlarının iyi değerlendirilmediği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1401) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

15.10,1986 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 
1. 14.10.1986 günlü Günaydın Gazetesinin 3 üncü 

sayfasında çıkan haberde istanbul Millî Eğitim Mü
dürünün açıklaması dikkat çekici bulunmuştur. 

2. Sınıfta bırakılan öğrenciler ilgili makamlara 
müracaatla imtihan kâğıtlarının okunmasını sağlamış
lar, sınıfta bırakılan öğrencilerin % 70'i sınıf geçmiş
tir. 

3. Tarafsız bilirkişilerin değerlenidirmesi sonucu 
sınıf geçen bu öğrenciler neden bu yola itilmiştir? 

Değerlendirmenin iyi yapılmadığı bazı düşünceler
le hareket edildiği sonucuna varılmaktadır. 

4. Bu şekilde davranmak bir anlamda öğrenciyi 
özel kurslar ve dershanelere sevketmeye yönelik ha
reket değil midir? 

5. Millî Eğitimdeki olumsuz davranışın nasıl yok 
edileceğini? Bu olay Bakanlığınızca ele alınmış mıdır? 
Açıklarmısmız? 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 17 . 11 . 1986 
Sayı : EOÖÎŞ-530.1.86.235. 31387 
Konu : öğrencilerin imtihan kâğıtlarının iyi de

ğerlendirilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 21.10.1986 gün ve 7/1401-6997-27761 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazıdaki Balıkesir Milletvekili Sayın Davut 
Abacıgil'e ait öğrenci imtihan kâğıtlarının iyi değer
lendirilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak; 
1. 1984 - 1985 öğretim yılı bekleme ve bütünle

me imtihanları sonunda Ortaöğretim Genel Müdür
lüğüne bağlı okullarda yapılan imtihan sonuçlarına il
gili Bölge İdare Mahkemelerinde Bakanlığımız aley
hine 32 ilde 1144 dava açılmış, bunlardan 839 dava 
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J reddedilmiş, 305 dava ise yürütmeyi durdurma kara
rı ile sonuçlandırılmıştır. Açılan dava sayısına göre 
yürütmeyi durdurma kararı alanların oranı % 27'dir. 
Türkiye genelindeki davaların % 87,8'i Ankara, İs
tanbul ve Samsun illerinde açılmış, yürütmeyi durdur
ma kararlarının % 97,5'i bu üç ilde verilmiştir. 

1985 - 1986 öğretim yılı bekleme bütünleme im
tihanları sonuçlarının iptali ile ilgili olarak Bakan
lığımız aleyhine dava açanların sayısı, mahkemeler
den dosyaların tamamı Bakanlığımıza intikal etmedi
ği için bilinememektedir. 

Bu bakımlardan 1985 - 1986 öğretim yılı dava so
nuçları ile ilgili olarak kesin bilgi verilememektedir. 

2. . İstanbul ilinde 1985 - 1986 öğretim yılına ait 
dava dosyaları Bakanlığımıza henüz intikal etmemiş
tir. 

3. Genelde bilirkişi incelemeleri sonunda öğren
cilerin notları yarım not yükseltilmektedir. (İmtihan
larda 4 not olan öğrencinin notunun 4,5'ğa yüksel
mesi gibi) 

4. Okullarımızda yapılan imtihanlarda «Sınıf Geç
me ve Sınav Yönetmeliğinin» ilgili maddesine göre 
değerlendirme, branş öğretmenlerinden kurulu bir 
komisyon tarafından yapılmaktadır. 

5. Konu Bakanlığımızca ele alınmış 20.3.1986 
tarih ve 9358 sayılı genelge yayımlanmıştır. Bu genel
gede; fi Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerin
ce düzenlenecek bir programa göre Okul Müdürü ve 
İdarecilerin «Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği» ile 
«ölçme ve değerlendirme teknikleri» konularında 
kurs ve seminerlerle yetiştirilmeleri, imtihanlarda öğ
rencilere cevaplamaları için verilen soruların müfre
data uygun, açık ve anlaşılır şekilde olması yanında, 
öğretmenler tarafından düzenlenecek ve değerlendir
meye esas olacak cevap anahtarlarının herhangi bir 
yoruma meydan vermeyecek şekilde hazırlanması, 
ayrıntılı puantaj cetvelinin yapılması gibi hususlarda 
yöneticilere ve öğretmenlere rehberliklerde bulunul
ması, kurs ve seminerlere katılan Okul Müdürü ve 
İdarecilerinin, okullarındaki öğretmenleri bu konular
da düzenleyecekleri seminerlerle yetiştirmeleri; 11 Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerince her öğ
retim yılı başında, bütün branşlardan yeteri kadar bi
lirkişi olabilecek öğretmenlerin tespit edilerek Bölge 
İdare Mahkemeleri Başkanlıklarına bildirilmesi, ko
nularında gerekli talimat verilmiştir. 

ı Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, il, ilçe ve kasabalarda göze hoş görünmeyen 
eski yapı ve enkazların tespitine ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1402) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri 'Bakanı tarafından ya

zılı olanak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarumla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Her il, ilçe ve kasabalarda, inşaat mev

siminim sona ermek üzere olduğu şu andan (başlaya
rak 1 Ocak 1987 tarihine kadar belediye hudutla-
nndaki (binalardan maili inhidam olan yapılar ile 
il, ilçe ve kasabalarının iımar görüntüsü bakımından 
cadde ve sokaklarda göze hoş görünmeyen eski ya
pı ve enkazlarım tespiti yaptırılamaz mı? Ayrıca cad
de ve sokak kenarlarında konak çevre duvarlarının 
göze hoş görünmeyenler için 'beli bir proje uygula
yarak 1987 baharında başlatılamaz mı? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 18 . 11 . 1986 

- SAYI: MlfOM. AFK. ARGE.571 (86) 90815 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
ligi : 21.10.1986 gün ve TBIMIM Gen. Sek. (Kan. 

ve Kar. Dai. Bşk. 7/1402-6998/27762 sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hiilmi Nalbantoğlu' 

nun «11, ilçe ve kasabalarda göze hoş görünmeyen 
eski yapı ve enkazların tespitine ilişkin yazılı soru 
önergesi»ne verilen cevabın bir sureti ilişikte sunul
muştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Aklbulut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18 . 11 . 1986 

SAYI: APK. AROE. 571 (86) 90815 
Konu : Yazılı soru önerigesi 

Sayın, 
Hilmi, Nalbantoğlu, 
Erzurum Milletvekili. 
11, ilçe ve kasabalarda göze hoş görünmeyen eski 

yapı ve enkazların tespitine ilişkin yazılı soru öner
genizde yer alan konular Bakanlığımca incelettiril
miştir. 

İl, ilçe ve kasabalarda belediye hudutları dahili in
deki binalardan yıkılacak derecede tehlikeli olanlaY 
ile imar görüntüsü bakımlından cadde ve sokaklar
da göze hoş görünmeyen eski yapı ve enkazların tes
piti ve ortadan kaldırılması, 3194 sayılı İmar Kanu
nunun 39 uncu ve aynı Kanuna dayanılarak çıka
rılan «3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan 
Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğianin 10 uncu mad
desi gereğince belediyeler veya valiliklerce yapılmak
tadır., 

Belediyeler sözü geçen yönetmeliğin 55 inci 
maddesine göre bahçe, cadde ve sokak kenarlarında
ki duvarların yapım tekniği ve şekli ile ilgili olarak 
kararlar almaya ve bu kararları uygulamaya yetkili 
bulunmaktadırlar. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Aklbulut 
İçişleri Bakanı 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Deniz
li - Çal İlçesi Belevi Köyü ilkokulu öğretmenine oku
duğu yayınlardan dolayı ceza verildiği iddiasına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1404) 

TBIMM 'Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz eder saygılarımı sunarım. 

Bahriye Üçok 
Ordu 

1. Denizli'nin Çal İlçesinin Belevi Köyü İlkoku
lu öğretmeni İbrahim Kasapoğlu, Cumhuriyet ve 
Denizli gazeteleri ile Çağdaş Eğitim ve Öğretmen 
Dünyası dergilerini .okuduğu için, okulu denetleyen 
müfettiş tarafından bu gazete ve dergiler alınıp gö
türülmüş ve adı geçen öğretmenim dergilerimi iste
mesi üzerine 28 Temmuz 1986 gün ve 410/7395 sa
yılı yazı ile öğretmen Kasapoğlu'nun 1/8 oranında 
aylık kesme cezasına çarptırıldığı doğru mudur? 

2. Öğretmem İbrahim Kasapoğlu'num öğretmen 
odasında tomar halinde' unuttuğu gazete ve dergi
ler, uzum yıllardan beri Türkiye'de basılmakta ve ya
yımı yapıilagelımekfte olduğu halde öğretmen de ceza 
kesilmesi hangi kanuna dayanılarak uygulanmakta
dır? 

3. Öğretmenlerin okuyacakları yayınlar belli bir 
merci tarafından yasaklı ya da yasaklı olmayan diye 
ikiye ayrılmakta mıdır? 

4. Eğer bu "ayrım yapılıyorsa, bu durum insan 
hak ve özgürlüklerimin ve Anayasamızın temel ilke
lerine aykırı değil midir? 
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5. Eğer bu yasaklamalar bir yönetmeliğe dayan-
dırılıyom, ülkemizde yönetmeliklerin insan halkları 
ve Anayasa kurallarına aykırı olarak düzenlendikleri 
kabul edilmiş olmaz mı? 

T.C. 
iMıiMÎ Eğitim^ Gençlik ve 18 . İÜ .. 1986 

Spor Bakanlığı 
ilköğretim Genel Müdürlüğü 

SAYI: 243.71. Dis. Ş>. Md. (20-40) 
Konu : İbrahim Kasapoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.BJMJM.'nin 23.10.1986 tarih ve Ge

nel Sekreterliğinin 7/1404-7035-27885-5189 sayılı ya
zısı. 

b) M.E.G.S. Bakanlığının 30.10.1986 tarih ve 
İlköğretim Genel Müdürlüğünün 25189 sayılı yazısı. 

c) Denizli Valiliğinin 11:10.19186 tarih ve 
M.E.G.S. Müdürlüğünün 26231 sayılı yazısı. 

1. Denizli İli Çal Be'levi Köyü İlkokulu öğret
meni İbrahim Kasapoğlu'nun okuduğu yayınlardan 
dolayı disiplin cezası ile tecziye edildiği konusunda
ki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

2. Valiliğin konuya ilişkin illgi (c) yazısı ekin
de alman- 24.2.1986 tarih ve 410/50 sayılı soruştur
ma raporunda adı geçenin, Bakanlığımız Talim Ter
biye Kurulu Başkanlığının 30.5.1985 gün ve 611. 
Yay. ve Kül. D. Bşjk. Ki. Ş>. Md.'nün 2412 sayılı 
yazıları gereği okullara sokulması sakıncalı olan 
«Öğretmen Dünyası» isimli dergiyi bulundurduğu id
diasının sübuta erdiği (belirtilerek, disiplin yönün
den 657 saydı Kanunun 1'25/C-ı maddesi gereğince 
İ/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıl
ması, idarî yönden ise 5442 sayılı Kanunun 8/C mad
desi gereğince il içinde görev yerinin değiştirilmesi 
teklif edilmiştir. 

3. Valiliğim ilgi ı(c) yazısında adı geçen öğret
men hakkında disiplin ve idarî yönden getirilen tek
liflerin uygulandığı belirtilmektedir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Milî Eğitim Gençlik 
ve Spor ©akam 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri - Yahyalı İlçesi ile maden ocakları arasın
da bulunan köy yoluna ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyisleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ceva
bı (7/1405) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyiş-

lefi Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

21 . 10 . 1986 
Mehmet Üner 

Kayseri 

1. Yahyalı Merkezi ile madenlerin arasında bu-
lunan ve on civarında köyün, köy yolu olarak kul
landıkları bu yolun yapımını ve (bakımını yaptırma
yı planlıyor musunuz ? 

2. Çok yüklü bir trafiği olan ve devamlı ma
den yüklü araçlarla dolu olan (bu yolun sürekli bo
zulmasını ve bu yoldan istifade eden on civarındaki 
köylerin de mağdur olmasına sebep olan maden araç
ları için bir başka yol göstermeyi düşünür müsünüz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişjleri 18 . 11 . 1986 

Bakanlığı» 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Ökm. 2-900 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen Sök. Ka. ve Kor. Müdürlüğünün 

23 Ekim 1986 tarifTve 7/1405-7043/27889 sayılı ya
zısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in, 
«Kayseri - Yahyalı llÇesi ile maden ocakları arasın
da bulunan köy yolu» hakkındaki yazılı soru önerge
sinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim.» 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyisleri 
Bakam 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Kayseri İli Yahyalı İlçesi Merkezi ile 
madenlerin arasında bulunan yol güzergâhının; Yah
yalı İlçesinden Dikme Köy yerleşimine kadar olan 
bölüm karayolları ağına, Dikme - Avlağ - Deliallu-
şağı - Yeşilköy - Baleıçakırı - Burhaniye (Adana) Man-
surlu bölümü de köy yoları ağında yer almaktadır. 

Köy yoları ağında bulunan yaklaşık 40 Km. tu-
lündeki bu güzergah, stabilize kaplamalı yol olup, 
köy yolu standartlarına uygun ve trafiğe açık du
rumdadır. Ancak maden yüklü ağır tonajlı vasıta
ların bu güzergâhta seyretmeleri nedeniyle yolda za
man zaman 'bozulmalar meydana gelmektedir. Bu du-



T. B. M. M. B : 26 

rumu gidermek için yol, teşkilatımız ve madenci 
firmalarca müştereken sürddû olarak 'bakım altın
da tutulmaktadır. 

Ayrıca madenci firmalar taşımada süreıklALilk ka
zanılması maksadıyla, söz konusu güzergâhın dışın
da Dikme - Mansurlu arasında, ormanlık alandan ge
çen bir yol güzergâhını da ulaşıma açmışlardır. 

Cevap 2. Madenci firmaların mecburî olarak 
kuMandıklıarı ve bozulmasına sebebiyet verdikleri bu 
güzergâh nedeniyle civar klöyilerkı mağdur olmama
sı için, madenci 'firmalarca kullanılan Mansurlu - Dik
me güzergâhını takiben, büyük bölümü asfalt kap-
lamah olan ve ileriki yıllarda altyapısının güçlendi
rilmesi düşünülen, Dikme - Karaköy - Şıihlı - Hoş
ça - Ayşepiınaır - Apçe - Gömedi - Yazıbaşı - Develi grup 
köy yolu üzeninden taşımanın yapılması hususu, ma
denci firmalarca da banimsenerek katkıda bulunul
ması halinde civar köylerin istenilen seviyede ve sü
rekli olarak ulaşımları sağlanmış olacaktır. 

Arz ederdm.ı 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
IKöyişderi ©akanı 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu Daday İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7f 1435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. • 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Kastamonu Daday İlçesinin çevre yolu ne 

zaman yapılacaktır? 
Soru 2. Daday - Eflani yolu asfaltlaması ne za

man yapılacaktır? 

T. C. . 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 17.11.1986 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Sayı : 04-Pr. Prog. Şb. M. D. 51/276.37-3272 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 Kasım 1986 gün, A-13/01/3088 sayılı yazı

nız ve eki. 
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İlgi'deki yazınız ekinde yer alan Erzurum Millet
vekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi* 
incelenmiştir. 

1. Kastamonu Daday İlçesinin çevre yolu ne za
man yapılacaktır: 

Daday İlçesi çevre yolu yapımı Karayolları Detay 
Planında Daday - Eflani yolu ile birlikte ele alına
caktır. Adı geçen projenin önümüzdeki yıllarda yatı
rım programına girmesi planlanmıştır. 

2. Daday - Eflani yolunun asfaltlanması: 
Adı geçen yolun 41 Km.'si asfalt durumdadır. Geri 

kalan kısmı asfaltlanmadan önce mutlaka yapım işlemi 
gerektiğinden, yukarıda bahsedildiği üzere önümüzdeki 
yıllarda yatırım programına alınmasından ve yapım 
işlerinin bitirilmesinden sonra asfaltlanabilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
13. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğün"* 

ün, İstanbul - Beykoz İlçesinde bulunan bir lisedeki 
öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç 
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(711439) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından «yazılı olarak» cevaplandırılması 
hususunda gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir öğünç 

İstanbul 
1968 yılında okulunu kendin yap kampanyası 

açılmamışken, İstanbul Beykozlular bir araya gelerek 
21 derslik 4 laboratuvar, 5 yönetici odası, toplam 30" 
derslik liseyi yaptırmışlardır. 

Devlete yük olmadan, yörede çalışanların birer 
yevmiydik katkıları, yerel esnafın sınırlı yardımları ile 
bu anlamlı eser gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, zamanla yine Devlete yük olmadan fizik, 
kimya, biyoloji, lisan, bilgisayar laboratuvarları ile 
3 000'i aşkın eserlik bir kitaplık da hizmete konmuş 
bulunmaktadır. 

Böylece yönetici, öğretmen ve öğrenci ailelerinin 
de içtenlikli katkıları ile, okul, İstanbul'un örnek lise
lerinden biri haline getirilmiştir. 

Geçen yıllarda olduğu gibi, okul 1986 - 1987 ders 
yılında da noksan kadrolarla çalışmaktadır! 

Bugün okulda; 2 Tarih; 1 Sanat Tarihi, 2 Biyoloji, 
1 Fizik, 2 Kimya, 1 Din Bilgisi ve Ahlak Kültürü, 1 
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Sağlık, 1 Resim, 1 Müzik, 2 Almanca olmak üzere 14 
öğretmen açığı bulunmaktadır... 

1. Bugüne kadar bu yolda yapılan şikâyet ve baş
vurular hakkında neler yapılmıştır? 

2. Anılan lisedeki öğretmen açıklarının doldurul
ması hususunda Bakanlıkça ne düşünülmekte ve hangi 
önlemlere başvurulmaktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 243. 70/Fen./186787 

Konu : Soru önergesi. 
18.11.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliği 5.11.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığının 7/1439-7174-28278 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir Öğünç' 
ün İstanbul Beykoz İlçesinde bulunan bir. lisedeki öğ
retmen açığına ilişkin yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

1. Beykoz İlçesinde Ferit İnal Lisesinden başka 
ortadereceli başka bir lise bulunmadığından dolayı İs

tanbul Beykoz Ferit İnal Lisesinin ders ve öğretmen 
durumları aşağıda belirtilmiştir. 

2. a) Tarih branşında haftada 75 ders saatine 
karşılık 3 öğretmen görev yapmakta olup, ihtiyaç bu
lunmamaktadır. 

b) Biyoloji - sağlık bilgisi branşlarında 3 öğret
men olup haftada 66 ders saati vardır. İhtiyaç bu
lunmamaktadır. 

c) Fizik branşında haftada 64 ders saatine karşı
lık 2 öğretmen olup, 1 öğretmen daha ilk atamalardan 
planlanmıştır. 

d) Kimya branşında haftada 46 ders saatine kar
şılık 1 öğretmen görev yapmakta olup, 1 öğretmen 
daha ilk atamalardan verilmiştir. Güvenlik soruştur
ması tamamlanınca göreve başlayacaktır. 

e) Almanca, müzik, resim iş branşlarından birer 
öğretmen açıktan atamalarda planlanmıştır. 

f) Sanat Tarihi ve Din Kültür ve Ahlak Bilgisi 
derslerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması mak
sadıyla İstanbul Valiliğine öğretmen görevlendirilmesi 
için 13.10.1986 gün ve 164076 sayılı yazımız ile emir 
verilmiştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğhı 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

— 577 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
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18 . 11 . 1986 Sah 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 
1. — İçtüzüğün 3& inci Maddesine Göre Doğrudan 

Doğruya Gündeme Allıınma Önergesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — lîsıtanfbuıl IMıiıletvekillü Günseli Özkaya'nın, 

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

2. — Diyarbakır İMıMöüvökMıi Kadir Naırin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
«oru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır iMıfflletvekiii Kadar Narin'io, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Erzurum Miflıieitvefciilıi Hilmi iNaHbamitoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naltaaintoğlu' 
nun. Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

6. — Trabzon tMifefcveklili Ossmjan IBaıhadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em-

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/702) (1) 

7. — Tdkait Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek ilçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

8. — Erzurum IMdİetvekiIi Hilmi Nalıbamtoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

9. — (istanbul Mıiietvefcilli Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

10. — Balıkesir Milletvekilli Davult Abacıgil'in, 
Balıkesir ilindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi fS/709) 

11. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz-. 
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/172) (1) 

12. — istanbul Milfetvekıiflıi îbıralhiım Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

13. — Balıkesir Mifctvefcilli Davult Abacıgil'dn, 
Balıkesir ilinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

14. — Konya Mıiılletvekili Salim Erd'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) 

15. — ı'tçiel IMıiletvekii '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) (1) 

16. — Tokait MilertivekiiM Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü toru Önergesi (6/767) 



17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nailibanitoğhı' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine .ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

il 8. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yidurım'ın, 
Kayseri İlline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

19. — İstanbul M.il'etveklili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi 
(6/775) 

20. — Edirne MafetvefciM Türkân Turgut Arı-
kan'ın, tstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) t i) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli 'özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

22. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in. Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857). (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) (1) 

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

26. — Sİirit Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

1 27. —- iKonya MıiHıetvekİi Salim Erel'in, Ibazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1) 

28. — (istanbul Milletvekilli Yılmaz 'İhsan Has'türk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) (1) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere iskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) (1) 

30. — Sinop Milletvekilli IBarış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) (1) 

31. — Sinop Milletvekili IBarış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/8*63) (1) 

32. —• Sinop Milletvekili 'Barış Oan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) (1) 

33. — Erzurum Mlletveklii Hilmi 'Nallibantoğkı' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

34. — Sinop Milletvekili IBarış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

35. — Adanıa MillteüvekiJlü Metin 'ÜısitüneTıin, 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) 

36. — Denizli Milletvekilli Halil 'ibrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

37. — Telkiırdağ Mliletvekiılıi Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 'olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

38. —• Manisa Mıilletvekilii Abdullah Çakırefe'nıin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğittim, Spor ve Turistik Tesis
lerime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

39. — 'Kayseri M>iletvekil'i Mehmet Onar'in, Yoil-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

40. — Konya Milletvekilli SaMm Erel'ıin, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dti-



zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- J 
gesi (6/798) 

41. — Tuncelili Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi |, 
(6/799) 

42. — (Denizlili Milletvekili (Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişlkin Millî 
Eğîfiim Gençlik ve Spor Balkanlından sözüfü soru öner
gesi (6/&00) 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa (Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat ISökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) (1) 

45. — Tunceli Milletvekili lAlli Rıdvan YıHdırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

46. — Hatay Milletvekilli Tevfik İBiM'in, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

47. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

48. — Ktrklîareüi Milletvekili Erol Ağagil'ıin, Y'İBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

49. — İstanbul IMilMetvıekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

50. — Hakkâri Milletvekili Mehmet tSait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

51. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

52. — Hakkâri M.ilietvekMıi Mehmet ISait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

53. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

54. — Kahraımanımaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

56. — Kırklareli Milletvekilli Erol Ağagıil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

57. — Konya Milletvekilli Salim Erel'ıiın, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

58. —• Denizli Milletvekilli HaM İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

59. — İstanbul Miieitvekili Ömer Necati Oengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

60. — IBahfce&ir MiMetveküi Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

61. — Kayseri M'Metvekiılıi Mehmet (Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

62. — Diyarbakır MıiiUletvekiili Kadir Nadir'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

63. — Tekirdağ IMlMetvekiıli ıSaAih Aılcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

64. — Ağrı Millletvekili iPaşa Sanoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 



65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mıelhımet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan ilçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

67. — Kahramanmaraş Milliletvdkı'iili- Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

68. — Zonguldak Milletvekili Muhteşemi Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

69. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Aybastı ilçesi Belediye Başkanına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

70. — Zonguldak" Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

71'. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

72. — Tokat Milletvekilli Cemal özjdemiır'ıin, 
Çankırı - İlgaz ilçesi Balcı Köyünde meydana gelen 
yangından zarar, gören vatandaşların acil ihtiyaçları
nın karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/870) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Alton-
akar'ın, Kırşehir - Kaman ilçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871) 

74. — Diyarbakıır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan 

ile Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/872) 

75. — (Kahramanmaraş Miılllötvefcii Metanet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İsletme 
Müdürlüğü sahasından elde «dilen odunların üretici 
köylüye ve müteahMtlere ıtahısisane ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri IBakanından sözlü soru önergesi 
'(6/879) , 

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 Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sasyaldemokraıt Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyeferinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 
21.10.1986) 

3. — istanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/987) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 
30.10.1986) 

4. — 13 . 10 , (1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değişti
rilmesi ve (Bu Kanuna İBir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 21 . 10 . 1986 Tarih ve 3314 Sayılı IKanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca 'Bir Daha Görüşülmek (Üzere 'Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, imar, Olaş-
•tıınma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/805, 3/1176) 
(S. Sayısı : 502) {Daığııtıma «ariJhi : 1'3 . 11 . 1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 472 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Milletvekilleri Hakkında Anayasanın 84 üncü Maddesinin 
Uygulanmasına Dair Önergesi ve T. B. M. M. Başkanlık Divanının 
Konuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye

lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/929) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

özü : Anayasanın 84 üncü Maddesi 
Uygulanması Hakkında. 

SHP 2 Kasım 1985 günlü oluşumu ve bu oluşum ile ilgili yetkililerin 'beyanlarına göre yeni bir partidir. 
Bu yeni partinin üyeleri hakkında yapılacak değerlendirme için bugüne dek yetkili organlar hiçbir mütalaa 

beyan etmemişlerdir. Bu itibarla TBMM üyeliğimin bana verdiği yetki ve görevi kullanarak bu müracaatı yap
mam zorunluğu doğmuştur. 

T.C. Anayasasının 84 üncü maddesi üyeliğin düşme sebeplerini göstermiştir. Bu nedenler arasında «parti
sinden istifa ederek başka partiye giren» Idamekltedıir. Bunun anlamı parti değiştirmektir. 

HP Milletvekilleri yeni kurulan SHP'ye girmekle parti değiştirmişlerdir. SHP her ne kadar HP'nin de-
vajmıı 'şefflnldle golsItlerîlUmjeik ikiöemffıyolr sise de twı yettıi parti HP'nin. devamı değildir. Yeni bir parti kuruk 
muşitur. Bu partinin yeni bir parti olduğunu bizzat SHP'nin Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan Televizyon
da Kamuoyuna SHP'nin yeni bir parti olduğunu açıklamış ve kurucusunun da Erdal inönü olduğunu beyan 
etmiştir. SHP'nin yeni bir parti olduğunun diğer delilleri ise SODEP'in organlarının da değişiklik olmadan 
SHP'ye intikalinde gözlenmektedir, öte yandan SODFP'in Amblemindeki belirgin görünümü isimdeki belirgin 
görünümü SHP'ye intikal etmiştir, HP - SHP olurken SODEP'teşmliştir. 

Kısaca yukarıda belirttiğim hususlar SHP'nin yeni bir parti olduğudur. Bazı parti yetkilileri muvaza yo
luna ve kanuna karşı hile yoluna başvurmuşlardtr. (Bu işlemler bir örnek ile açıklanırsa Murat Marka bir 
otomobile Mercedes motoru takılmış plaka nosu değişmiş arabanın kaportası muhafaza edilmiştir. Bu yep
yeni bir otomobildir. Yapısı yeni motorlo şekillenmişitir. Bu otomobili kullananlar asla Murat otomobil kul
lanmadıkları gibi yapısal olarak da Mercedes değildir. Bu aracın yasalara göre Trafiğe çıkışı belirli kayıtlara 
tabidir.) 

Bu bakımdan SHP'nin Milletvekilleri yeni bir partinin üyeleri durumundadırlar. 
ı 

Bu hususta makamlarca gerekli yasal işlemler yapılmadığı takdirde Anayasanın 84 üncü maddesi ihlal 
edilmiş olacaktır. Anayasa maddesinin ihlalinden haberdar edilen makamla yetkililerin yasalar karşısında dü
şecekleri en azından zanlı durumda kendimi de bırakmamak amacıyla duyuruda bulunmakla hukukun üs
tünlüğü yönlünden yarar gördüm. 

Talebimin ilgili organlarda görüşülmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederim. 5.11.1985. 

Selahattin Tafhoğlu 
Yozgat Milletvekili 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi 19.12.1986 

Başkanlığı 
Sayı : 5007 

ANAYASA VE AOALET KOMİSYONLARI ÜYELERİNDEN KORULU KARMA KOMİSYON 
'BAlŞKAJNLIĞIfNA 

Yozgat Milletvekili Sefahattin Taflıoğlu'nun, Sosyal demokrat Halkçı Parti mililetvekiMeri hakkında Anaya
sanın 84 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin müracaatı İçtüzüğün 113 üncü maddesine göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca görüşülüp Ikarara bağlanmıştır. 

Söz konusu müracaatın, Anayasanın 84 üncü maddesi kapsamında görülmediğinden reddine dair, 14.11.1985 
.tarihli ve 69 numaralı Başkanlık Divanı Kararı ile 4.12.1985 tarihli gerekçeli rapor, İçtüzüğün 11.3 üncü 
maddesine göre işlem yapılmak üzere (3/929) esas numaralı dosya olarak ilişikte sumılmuşltur. 

Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 14 Kasım 1985 Perşembe günü saat 10.30'da Başkanvekili 
Abdulhalim Araş Blâ klaınlkğıınldai: BaştaanıvelkSaileırü; Sa/bfahattin Eryurt, Arif Ş. Bilgin, özer Gürbüz, Kâtip Üye
ler; Arif Ağaoğlu, Yavuz Köymen, D., Fikri Sağlar, Mehmet Üner, Cemal özbilen, İdare Amirleri; Turgut 
S. Tirali ve Ali Rıdvan Yıldırım'ın katılmasıyla toplandı. 

Gündeme geçilerek; 

3. a) Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, Sotsıyalîdlelmiolkirialt Hkâkçı Piarti an'MetlvelMlIkırti hfalkkıındla 
Anayasanın 84 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin müracaatına dair yapılan usul görüşmelerinden sonra, 
konunun Başkanlık Divanında görüşülmesine, 

b) Konunun esası üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun 
müracaatının Anayasanın 84 üncü maddesi kapsamında görülmediğinden ekseriyetle reddine, 

c) Ret raporunun Başkanvekili özer Gürbüz, İdare Amirleri Lutfullah Kayalar ve Turgut Sera Tirali 
tarafından hazırlanmasına, 

Karar verildi. 

Abdulhalim Araş Sabahattin Eryurt Arif Ş. Bilgin 
Başkanvekili Başkanvekili Başkanvekili 

Rapora muhalifim. 
(Gündemin üçüncü maddesi) 

Özer Gürbüz Arif Ağaoğlu Yavuz Köymen 
Başkanvekİi Kâtip Üye Kâtip Üye 

D. Fikri Sağlar Mehmet Üner Cemal özbilen 
Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye 

Turgut S. Tirali Ali Rıdvan Yıldırım 
İdare Amiri İdare Amiri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 472) 
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Yozgat Milletvekili Sayın Selahattin Taflıoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hitaben ya
zılı başvurusu ile ilgili Başkanlık Divanının kararı ve gerekçesi; 

Siyasî Partiler Kanunu, yeni bir siyasî partinin nasıl ve hangi şartlarla kurulacağı ve tüzelkişiliğinin nasıl 
sona ereceğini açıkça belirtmiştir. H. P. Siyasî Partiler Kanununun kendisine tanıdığı programı, tüzük, adı 
ve ambleminde değişiklik yapabilme haklarını kullanarak bazı değişiklikler yapmış ve adını Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak değiştirmiştir. Bu değişiklik Anayasiamııto 84 ünicü ımoJdkDelslikıie ayfcııra Iblir dıuınuım yianataîaıdj/ğı, 
ön inceleme neticesi anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, Sayın Taflıoğlu'nun yazılı başvurusu ile ileriye sürdüğü Anayasayı ihlal durumu olduğu ve 
Anayasanın 84 üncü maddesi uyarınca SHP milletvekillerinin üyeliklerinin düşmesi gerektiği düşünce ve is
teminin kabul edilmemesine ve istem hakkında İçtüzük hükümlerine göre hareket edilmesine dair rapordur. 

4 . 12 , 1985 

Özer Gürbüz Lutfulîah Kayalar Turgut S. Tirali 
Başkanvekilii İdare Amiri İda^e Amiri 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Üyelerinden Kurulu Karma 16 . 10 . 1986 
Komisyon 

Esas No. : 3/929 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 19.12.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu' 
nun, Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekilleri hakkında Anayasanın 84 üncü maddesinin uygulanmasına 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi Komisyonumuzca ince
lenmiştir. 

Komisyonumuzun 22.1.1986 tarihli toplantısında, Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesine uygun ola
rak Halkçı Partinin yaptığı tüzük, program, isim ve amblem değişikliği karşısında Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin hukukî varlığının tartışılamayacağı, ayrıca bu tartışmanın kuvvetler ayrılığı prensibi nedeniyle Kar
ma Komisyonda yapılamayacağı görüşü ile önergenin reddine karar verilmiştir. Ancak, İçtüzüğün 44 üncü 
maddesine göre verilen önerge ile, Anayasanın 84 üncü maddesinin nasıl uygulanacağına ve partilerin birleş
mesi veya bir partinin diğer partiye katılması -halinde bu partiye mensup milletvekillerinin durumuna dair ne 
Anayasada ne de yürürlükte olan İçtüzükte hüküm bulunmadığı, İçtüzüğün 113 üncü maddesinin kıyas yo
lu ile uygulanacağı, 113 üncü maddenin de atıf yaptığı 109 uncu maddeye göre konunun önce hazırlık ko
misyonunda incelenmesi gerektiği ayrıca gerekli bilgiler de toplanmadığı için noksan incelemeye müsteniden 
karar verildiği ileri sürülerek konunun yeniden görüşülmesi istenmiştir. 

Komisyonumuzun 20.2.1986 tarihli toplantısında anılan önerge kabul edilmiş, 16.4.1986 tarihli toplantı
sında da ad çekme suretiyle beş kişilik hazırlık komisyonu kurulmuştur. Hazırlık Komisyonunun raporu, 
Komisyonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Anayasanın 84 üncü maddesinde «partisinden istifa ederek; başka bir partiye giren lerin üyeliğinin 
düşmesine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilir» denilmektedir. Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi 
Partisinin olağanüstü kongre zabıtları ve tüzükleri incelendiğinde olayın başvuru sahibinin iddia ettiği gibi 
olmadığı, sadece Halkçı Partinin olağanüstü kongrede tüzük, program, isim ve amblemini değiştirdiği ve ken-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 472) 
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dini fesheden Sosyal Demokrasi Partisinin de buna katıldığı şeklinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Ana
yasanın 84 üncü maddesinde bahsedilen milletvekillerinin başka bir partiye girmesi bu durumda söz konusu 
olamaz. 

Ayrıca, başvuru sahibinin iddia ettiği gibi milletvekillerinin parti değiştirmede hile yoluna gitmeleri ve 
muvazaa, kendini fesheden Sosyal Demokrasi Partisinin milletvekili de bulunmadığından düşünülemez. 

Bu nedenlerle Karma Komisyonumuz, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, ismini, programını, tüzüğünü 
ve amblemini değiştiren Halkçı Partinin devamı olduğunu, milletvekillerinin de Anayasanın 84 üncü maddesi
nin kapsamına girmediğini kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
-

Bu Raporda Sözcü 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye-
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

11 n • ^ • • ^ M mm 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
Çekimser. 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütalrya 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 472) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 491 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3 /987) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 21, s 3 . 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 19-304-06347 

Konu: Yasama dokunulmazlığı 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Resmî evrakta sahtekârlık suçunu işlediği iddia olunan tstanbul Milletvekili Sabit Batumlu hakkında tan
zim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 19.3.1986 gttn ve CÎGM.1-128.1986/016721 sayılı yazlısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

•T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İs. Gn. Müdürlüğü 19 3 . 1986 
Sayı: CİGM-l.128.7.1986 16721 

Konu: tstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Resmî evrakta sahtekârlık suçunu işlediği iddia olunan Sabit Batumlu hakkında İstanbul 3 üncü Ağır Ce
za Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adıgeçenin istanbul İlinden Milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkındaki dava dosyasının, 
Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair tstanbul 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 14.2.1986 gün ve 
1985/-200 esas sayılı müzekkeresini havi dosya, anılan yer Cumhuriyet Savcılığının 3.3.1986 gün, 1986/163 
Ceza M. sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 
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İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması husu
sunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur,. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 22.10.1986 

Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon 
Esas No. ; 3.987 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 24.3,1986 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Ya
sama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi Karma Komisyonunun 2.10.1986 ta
rihli toplantısı gündemine alınmış ve aynı toplantıda İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre ad çekmek suretiyle 
kurulan hazırlık komisyonuna diğer dosyalarla birlikte verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu 9.10; 1986 tarihinde yaptığı toplantıda, hakkında resmî evrakta sahtekârlık suçu isnat edi
len istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına bu 
nedenle hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Hazırlık Komisyonunun bu raporu Karma Komisyonun 15.10.1986 tarihli toplantısında gündeme alınarak 
incelenmiştir. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 28.2.1986 tarihli ve Esas No. : 1985/5203 sayılı dosyasının incelenme
sinden, İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Hâkimiyet Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayi Limited Şirke
tinin ve Hâkimiyet Gazetesinin sahibi bulunduğu, çalıştırdığı fikir işçilerine ait S.S.K.'na ödenmesi gereken 
prim makbuzlarının bir örneğinin de 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkilat Kanunu hükümlerine göre Basın 
İlan Kurumuna göndermesi gerektiği, dosyada fotokopileri bulunan makbuzları gönderdiği ancak Sosyal Si
gortalar Kurumu Eminönü Bölge Müdürlüğünde bu prim tahsil makbuzlarının asıllarının mevcut olmadığı 
gibi tahsil edildiği bildirilen primlerin de tahsil edilmediği, böylece resmî evraktan sayılan sahte prim makbu
zu tanzim edilerek Basın İlan Kurumuna gönderildiği anlaşılmaktadır. İsnat edilen bu suç Türk Ceza Ka
nununun 342 nci maddesi kapsamına girmektedir. Olay tarihinden sonra Sabit Batumlu Milletvekili seçildiğin
den Anayasanın 83 üncü maddesine göre yasama dokunulmazlığı bulunduğundan dava geçici olarak durdurul
muştur. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde kendisine böyle bir suç isnat edilen milletvekilinin kendisini yargı or
ganları önünde savunması gerektiği aksi halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına gölge düşeceği 
görüşünde birleşilmiş ve istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun bu dosya için yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 491) 
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Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 
Bu raporda sözcü 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Muhalifim. 

Üye . 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 
Çekinserim. 

Üye 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Başkanvekih 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

istanbul 
Muhalifim. 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 
Muhalifim. 

Sivas 
Muhalifim. 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Uğur 

Kütahya 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
Karara muhalifim, 

Üye 
İhsan Tombus 

Çorum 
Muhalifim. 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 
Çekinserim. 

Üye 
Mehmet Bağçecî 

Yozgat 

Ener 

Türkiye Büyük Millet Mechsi (S. Sayısı ; 491) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 502 
1 3 . 1 0 . 1 9 8 3 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 21 . 10 . 1986 Tarih ve 3314 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

(1 /805) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 4 . 11 . 1986 

Kan. Kar. : 39-18/A-2-86-503/7960 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

togi : 22 Bkim 1986 tarih ve 5954-22789 sayılı yazınız. 

İlgideki yazınıza deli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 21.10.1986 'tarihlinde kabul 
edilen 3314 sayılı «il 3.'10.(1983' Tarih ve 291'8 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve ıBu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun» incelendi. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 linçi maddesinde (Araçlarım Yüklenmesi) ne aıiıt kurallar 
ve aksine davranışta (bulunanlara verilecek cezalar düzenlenmiştir. 

Buna göre; 
— Trafik belgelerimde yazılı taşıma sınırını yüzde ondam fazla aşacak şekilde yük (taşıdıkları tespit edi

len; tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli iziin ve tedbir almadan taşıyan; ağırlık ve 'boyutları 'bakımımdan ta
şınması özel izne ibağlı olan eşyaları izin almadan yükleyen ve taşıyan sürücülere, beşbdn liradan ombim Hıra
ya kadar hafif para cezsı ile onbeş ıgünden kırk ıgüne kadar hafif hapis cezası, 

— Maddemin diğer fıkralarına uymayanlara ise, ilkibin lira para cezası verilmektedir. 

•Bu defa Yüce Meclis, Kanunun bu maddesini (tamamen değiştirmiş ye maddeye yenii bir şekil vererek yüz
de on sının kaldırmış, ikihin lira olan para cezasını ikibin beşyüz liraya yükseltmiş, hafif para cezasının 
aşağı ve yukarı sınırlarını aynı 'bırakmakla birlikte (hafif hapis cezasım 'bütünü 'ile kaldırmış, ve 'bu arada 
maddeye eklenen ve aşağıya aynen alınan 'bir fıkra ile de; 

«Bu madde ile ilgili 'belirlenen para cezalarının tamamını veya bir kısmımı 'beş katıma kadar artırmaya 
Bakamlar Kurulu yetkilidir». 

Hükmü getirilmiştir. 

13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kamumu 138 maddeden 'ibarettir. Kamumun çeşitli mad
delerimde, para cezası -hafif para cezası- hafif hapis cezası ıgibi cezaî hükümler (bulunmaktadır. 

Hal böyle ilkem, 3314 sayılı Kamunla, ceza hükmü taşıyan maddelerden sadece 65 inoi maddesi değişti-
rilıkken, bu maddedeki para cezalarının »beş katına kadar artırılması için Balkanlar Kuruluma yetki veriim'iş-
tir. 

ı 
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Her ne kadar, Yüce Medlis vergi, resim, harç ve 'benzeri yükümlülüklere ilişkin (kanunlarda, yukarı ve 
aşağı sınırlarını kanunla beliırlemök suretiyle Bakanlar Kuruluna yetki vermiş ise de, bu düzenlemelerin kay
nağını Anayasanın 73 üncü maddesi oluşturduğundan, Anayasaya aykırı 'bir durum doğmamıştır. 

Bunun dışında Anayasamızda; 
«Temel hak ve hürriyetler ancalk kanunla sınırlanabilir». 
«Ceza >ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancalk kanunla konulur». 
«Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname iile dü

zenlenemez». 
Hükümleri mevcuttur. 

Görüldüğü üzere, ancak kanunla düzenlenebilecek olan ve haltta kanun hükmünde kararname ile düzen-
lenımesi mümkün olmayan Ibir-konuda, Bakanlar Kuruluna yetki verilımesli Anayasaya aykırı ıbir mahiyet 
arz etmektedir. 

Bu nedenlerle, 21.10j.1986 ıtarih ve 3314 sayılı Kanun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir dıefa 
daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 11 . 11 . 1986 
Esas No. : 1/805-3/1176 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumıhurbaşkanınca, Anayasanın 89 uncu maddesii gereğince bir daha görüşülmek üzere fgeri gönderilen 
21.10,1986 tarih ve 3314 sayılı «13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, Komisyonumuzun 
11.11.1986 ıtarih ve 2 ndi 'bMeşiminde ilgili İçişleri ve Ulaştırana bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle 
görüşülüp incelenmiştir. 

Kanunun 1 inci maddıesli ile değiştirilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 ünoi maddesinin 3 
üncü fıkrasındaki (Beşibin) TL. olan hafif para cezası (Yirmibin) TL/ye, (ön'bin) TL. olan hafif para ce
zası (Yüzbin) TL.'ye çıkarılmıştır. Böylece sürücülerin daha dikkatli olmaya teşvik edilmeleri amaçlanmış-
tıır. 

Yine Komisyonumuz sadece sürekli olarak mamul veya hammadde naklettiren Kamu Kurum ve Kuru
luşları ıfle ıgerçek veya (tüzelkişilere ait kuruluşların, bazen süresiz olarak da yük nakli yaptırabileceklerini 
de göz önüne alarak «sürekli» kelimesinden sonra «veya sıüıresiz» 'ibaresini aynı maddenin 'beşinci fıkrasının 
metnine ilave etmiş; 'yükü naMettiren kamu kurumu ve kuruluşları (ille gerçek veya tüzelkişilerin daha özen
le nakliye yapmalarını tenin etmek gayesiyle de (Onbin ve Yirmlibin) TL. olan para cezalarını (Yirmi'bin 

ve Yüzbin) TL.'na yükselıtmiştir. 
Cumhurbaşkanının iade gerekçesinde; «Ceza ve ceza yerine geçen ıgüvenlifc tedbirleri ancalk kanunla ko

nulur. Temel halklar, kişi haklan ve ödevleri ile siyasî halklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile dü
zenlenemez» denilmektedir. Bu gerekçeyi yerlinde ve fevkalâde uygun bulan Komisyonumuz para cezalarının 
tamamını veya ıbir kısmını beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulunu yetkili Man yedinci fıkrayı mad
de metninden tamamen çıkarmıştır. 

Türkiye Büyük M'Met Meclisi (S. Sayısı : 5012) 

http://21.10j.1986
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Kanunun 2 noi maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ek'lenmelk listenen Geçici Madde 
7. — Üzerinde Komisyonumuzca yeniden müzakere açılmış; Kamu Kurumu ve Kuruluşlarınca Ibu Kanunun 
yürüdük tarihinden önce yüık naklettirmek amacıyla yapılan mukavelelerle iigli fiyat farkı dahil her türlü 
düzenleme yapmaya (Bakanlar Kurulu) yerine, tatbikatta olduğu gibi (Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kurulu) yetkili Ikılınmış ve madde ıbu düzenleme ile kaibul edilmiştir. 

Kanunun yürürlük ve yürütme iİe ilgili 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul, edilmiştir. 
îs;bu raporumuz Genel Kurulun 'tasviplerine arz edilmek üzere Yüksele 'Başkanlığa saygı Me sunulur. 

'Başlkain 
İbrahim Özdemir 

'îstonbul iMİMdtvdfcil'i 

Baışkanveküli 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 'Mliîötveküli 

Sözcü 
Hayretin Elmas 

İstanbul M(ileltvek!iii 

Üyd 
Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara MıilaüveklilÜ 

Üyd 
ismail Saruhan 

Ankara IMMetvekili 

Üye 
Osman Esg'm Tipi 

Aydın IMMetvekili 

Üye' 
Mahmut Sönmez 

Bingöl M'illetvdkÜi 

Üye 
Münir Sevinç 

Bsküşehfal Milletvekili 
Muhalefet Şerhim ^Ektidir. 

Üye 
Bedrettin Doğancan Akyür&k 

(fotanlbul MMteıtveklMi 

Üyd 
Işılay Saygını 

îzmör MlMelrveklİi 
imzada bulunamadı 

füye 
Mustafa Batgün) 

Kocaelli MMletveklİ 

• Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu M'Jöelfcveklilü 

Üye 
Altmok Esen 

Konya MiletveMli 

MUHALEFET ŞERHİM, 
Tasarının özüne taraftarım. Ancak, hükümet ve ANAP grubu sık sık bazı maddeleri komisyondan ka

çırmak, genel kurulda ekledikleri ve bir çok yasanın özünü komisyonun katkısı olmadan değiştirildiği için söz 
hakkımı saklı tutmak için muhalifim. 

111 Kasım 1986 

Münir Sevinç 
Eskişehir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 5012) 



ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE 
CUMHURBAŞKANINCA !B1R DAHA 

GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ 
GÖNDERİLEN KANUN 

13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

Kanun No. : 3314 Kabul Tarihi: 21.10.1986 

MADDE 1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununuıi 65 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Araçların yüklenmesi 

i) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işa
retleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek 
şekilde yüklenmesi, 

j) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve ted
birler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 
Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve 

yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu taşı-
naJbİlmesine ilişkin esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Araçların yüklenmesi 

i) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işa
retleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek 
şekilde yüklenmesi, 

j) Çöken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve ted
birler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 
Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve 

yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu ta-
şınaibilmesine ilişkin esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

Madde 65. — Araçların yüklenmesinde yönetme
likte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 

a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması, 
b) Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya taşı

ma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

c) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güven
liği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme 
yapılması, 

d) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve 
tedbirler alınmadan taşınması, 

e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel 
izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 
taşınması ve taşıttırılması, 

f) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya 
araç dışına yolcu bindirilmesi, 

g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, döküle
cek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çı
karacak şekilde yüklenmesi, 

h) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğimin
de dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve siv
ri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

Madde 65. — Araçların yüklenmesinde yönetme
likte belirtilen ölçü ve. esaslara aykırı olarak : 

a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması, 
b) Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya ta

şıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

c) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güven
liği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme 
yapılması, 

d) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve 
tedbirler alınmadan taşınması, 

e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel 
izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 
taşınması ve taşıttırılması, 

f) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya 
araç dışına yolcu bindirilmesi, 

g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, döküle
cek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çı
karacak şekilde yüklenmesi, 

h) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde 
dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri 
çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkamnca Bir Daha Görüşülmek Üzere 

Geri Gönderilen Kanun) 

Yukarıdaki bentlerden (a), >(}c), (I), (g), (h), (i) ve 
(j) bent hükümlerine uymayanlar ikibinbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılır, (b), (d) ve (e) bentlerin
deki şartlara uymayan sürücüler beşbin liradan onbin 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işleteni
ne ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim 
biriminde indirilir. Bu maddenin (b), (d) ve (e) bent
lerindeki şartlara uymayan yük taşımasında kullanı
lan taşıtlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafik
ten menedilir. 

Sürekli olarak mamul veya hammadde yükü nak
lettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek veya 
tüzelkişilere ait işletmeler yük naklî yaptırdıkları araç
ların azamî toplam ağırlıklarını dikkate alarak yük
leme yaptırmakla zorunludurlar. Buna aykırı hareket 
eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tü
zelkişiler her araç için onbin liradan yirmibin liraya 
kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ancak, ağırlık kontrolü ile tartı toleransları yö
netmelikte belirlenir. 

Bu madde ile ilgili belirlenen para cezalarının ta
mamını veya bir kısmını beş katma kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda 
ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır. 

MADDE 2. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Kamu kurum ve kuruluş
larınca yük naklettirmek amacıyla yapılan mukavele
lerin, bu Kanunun 65 inci maddesinin değiştirilmesi 
sebebiyle sürekli olarak yürütülmesinin aksatılmaması 
için gerekli değişikliklerin esas ve usullerini tespit et
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıdaki bentlerden (a), (ç), (f), (g),.(h), (i) ve 
(j) bent hükümlerine uymayanlar ikibinbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılır, (b), (d) ve (e) bentlerin
deki şartlara uymayan sürücüler yirmibin liradan yüz-
bin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine 
ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biri
minde indirilir. Bu maddenin (b), (d) ve (e) bentle
rindeki şartlara uymayan yük taşımasında kullanılan 
taşıtlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten 
menedilir. 

Sürekli veya süreksiz olarak mamul veya hammad
de yükü naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve 
gerçek veya tüzelkişilere ait işletmeler yük naklî yap
tırdıkları araçların azamî toplam ağırlıklarını dikka
te alarak yükleme yaptırmakla zorunludurlar. Bu
na aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek veya tüzelkişiler her araç için yirmibin lira
dan yüzbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır
lar. 

Ancak, ağırlık kontrolü ile tartı toleransları yönet
melikte belirlenir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda 
ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır. 

MADDE 2. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kamu kurum ve kuruluş
larınca bu kanunun yürürlük tarihinden önce yük nak
lettirmek amacıyla yapılan mukavelelerle dllgili fiyat 
farkı dahil her türlü düzenleme yapmaya Ekonomik 
işler Yüksek Koordinasyon Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

* • 
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