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A) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Sönışjtiurması ve Meclis Araştırması önerge
leri 482 

'1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya 
ve 10 arkadaşının, vaktf kurumunun aksayan 
ve yıpranmış yönlerini ve .gerekli yasal düzen
lemeleri tespit etmek amacıyla Meclis Araştır
ması açılmasına diskin önergesi (10/58) _ 482:483 

B) 483 Tezkereler ve Önergeler 
1. — Tdkat Milletvekili Enver özcan'ın, 

<J6/7167) esas numaralı sözlü sorusun/un yazılı 
soruya çevrilmesine ilişkin önergesi (4/325) 483 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONLARDAN GBIJEIN Dİ
ĞER İŞLER 

1. — Erzurum 'Milletvekilli Sabahattin 
Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah-

484 

Svft», 
ramanimaıraş iMillativeluli Rıfat Bayazıt, Afyon 
(Milletvekili Metin Bahbey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Millet
vekili Fenni tsliımyelilnin, Türkiye Büyük 
Millet Mecltei tçitüzügü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili Masan Tombulun, Türkiye Büyük 
Millet Mecliisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 
344 ve ,344'e 1 inci Ek) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yaızflı Sorulıatr ve Cevaplları 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlufaıun, 1984 - ,1986 yıllarınkia müteahhitle
rimizin dış ülkelerde üstlendikleri taahhütlere 
ve ülkemize getirdikleri döviz tutarına iliışlkin 
soinusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kkıntcebe Alptemoçin'in yazılı cevaibı (7/1713) 

484:501 

502 

502 

502 

2. — Isltanbül Milletvekili İbrahim Ura!' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Mertlin Errtlroğlü'nım yazılı cevabı (7/1726) 503:505 
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3. — Çanalkikale Milletvekili Onurai Şeref 
Bozkürt'un, Irak malhmeçli petrol ürünlerinin 
kaçak olarak tankerlerle ülkemize -gjertiril*ip 
alkaryakıt istasyonlarımla satıldığı iddiasına 
ilişkim Başlbaıkamdam sorusu ve Devlet ©akanı 
Kâzım öksay'ın yazılı cevabı (7/1735) 506 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgıut 
Arıfcan'ın, bakanlık görüşünün alınması için 
TBMIM Dilekçe Komisyonunca 'gönderilen bir 
dosya ile ilıgili yazıya cevap verilmemesinin 
nedenlerine ilişkim sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı ceva
bı (7/1747) 506:509 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit, 
Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesinin sorunları, 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya, TBMM'in-
de 'kabul edilen yasaların usul ve esasının hukukî ni
teliklerinin tartışma dışı olmasının önemi ve gereği, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat, Doğanşehir dep
rem evleri konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray da 
bu konuşmaya cevap verdi. 

Federal Almanya ve Finlandiya'ya gidecek olan 
Millî Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın, 

Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Gü-
zel'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne, 
15.4.1987 tarih ve 3353 sayılı Kanunun Anayasa

nın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşül
mek üzere iade edildiğine; 

Sayfa 
5. — İzmir Milletvekili Ali Aşjkıın Tolkıöaş' 

in, asgarî ücretin vergi dışı bırakılmasına ve 
yükseltilmesine ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtoebe Alptemo-
çlnün yiazilı cevabı (7/1841) 509:510 

6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yuldı-
rım'ım, pamuk üreticilerine TARİŞ tarafımdan 
fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğime ve Tekir
dağ - Şereflikoçhisar Yağlı Tohumlar Enteg
re Tesislerinde fahiş fiyatla yedelk parça alın-
'dığıt iddiasına ilişlkim sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Balkanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı ce
vabı (7/1845) 510:511 . 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın (6/1018) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Genel Kurul çalışma satlerinin yeniden düzenlen
mesine (15.00 - 19.00 arası) ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 10 ar
kadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut oldu
ğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak ted
birleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağladığı 
yararları tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/53) öngörüşmelerine 
devam olunarak. Meclis araştırması açılması reddedil
di. 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16'arka
daşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege soru
nunun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için konuy
la ilgili olarak hugüne kadarki gelişmeleri ve alınan 
önlemleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin (10/54) öngörüş-
meleri yapıldı ve Meclis araştırması açılması redde
dildi. 

Çana'kJkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar ve 
11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün ekimi ve 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

480 — 
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sigara ithalatı politikasından kaynaklanan sorunları ve 
BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları tespit etmek 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/55) üzerinde bir süre görüşüldü. 

29 Nisan 1987 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 18.50'de son verildi. 

II. — GELEN 

29 . 4 . 1987 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Ağrı Milletvökili İbrahim Taşdemir'in, Nuh' 
un Gemisini arama çalışmalarına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1944) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.4.1987) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Tür'k Kadınını Güçlendirme Vakfına 
Bakanlıkça yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1945) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1987) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına 
yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan ya-

Başkan 
BaşkanveMli 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Tokat Adıyaman 
Mehmet Zeki Uzun Arif Ağaoğlu 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

zıh soru önergesi (7/1946) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.4.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum iline bağlı bazı köylerin yol ve ulaşım 
sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1947) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.4.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 10 

arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28.4.1987) 

— 431 -
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başfcanvekiıli İskender Cen^p Ege 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köyüne» (Giresun) 

••»• m>m<m> •<••• 

IBAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

• BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

CBalıkesiir Milletvekilli Mustafa Çorapçıoğlu'na ka
dar yoklama yapıldı.) 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MEC
LİS SORUŞTURMASİ VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amancıyla Meclis Araştırması açılmasıa ilişkin öner
gesi (10/58) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet MeolM »Sayın Başkanlığına 
Anadolu'da, tarihin üçbin yıllık derinliğinden gü

nümüze ulaşan vakıflar, Selçuklular döneminde; med
rese, kütüphane gibi eğitim alanı ve köprü ile yol gibi 
'bayındırlık hizmetleri biçiminde karşımıza çıkmakta
dırlar. 

Osmanlı döneminde yaygınlaşan vakıflar, sağlık, 
sosyal güvenlik, eğitim ve "bayındırlık gibi devletin 
görevlerini liçeren uğraşılarını yapıtlarla zenginleştir-
mişlerdlir. 

Aslında, vakıflar, 'bir özlemin kurumlaşmasından 
çok, Osmanlı hukuk yapısının ferdî mülkiyet güvence
sinden yoksun bulunduğu Tanzimat dönemine kadar, 
padişah kararlarına karşı, mülkiyeti korumaya alma 
formülü olarak işlerlik kazanmıştır. 

Tanzimat sonrası, dinsel inançların ve sosyal yar
dımlaşma felsefesinin vakıf kuruluşlarında etkenlik 
kazandığı doğru bir savdır. Ancak, özellikle 17 nci 
yüzyıldan itibaren, ekonomik bunalımların, sosyal den
ge bozuklukları ile bütünleşerek vakıfları yözlaştır-
dığı gözlennıektedlin 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

6 Kasım 1983'den itObaren ise 245 vakıf kurulmuştur. 
'Sorularımdan, vakıfların amaç ve içerikleri konu^ 

suna yanıt verilmeyerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivlerinin salık verilmesi, vakıfların çeşitli yönler
den araştırılması gerektiğini bir başka yönü ile de or
taya koymaktadır. 

özellikle 1986 yılında, bir yanardağ infilakı gibi 
vakıf patlaması olmuştur ve bu konu dikkat çekici 
'bir boyuta ulaşmıştır, 

Vakıfları», dernekleşfciği ya da devletleşfciği yolun
da ciddî bulgular bulunmaktadır. 

Uygulamada Vakıfları yozlaştıran bu durumun tes
piti ve gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluk ha
line gelmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Özellikle, devlet tems'ildlerinin yönettikleri bazı 
vakıflardaki suiistimal ve amaç dışı sapmalar Cumhu
riyet döneminde, yeni düzenlemeleri gerekli kılmıştır. 

Vakıflardaki bu çöküntüyü belleklerden silmek için 
1926 yılında ka'bul edilen Medenî Kanunda -«Vakıf» 
sözcüğü yerine «Tesis» sözcüğünün kullanılması yeğ-
lenmiştir. 1935 yılında ise, 2762 sayılı Vakıflar Ka
nunu çıkarılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde yeni vakıflar kuruilimuş,• an
cak, son üç yıl içinde vakıf sayısı dikkat çekecek sa
yısal çoğunluğa ulaşmıştır. 

Bu konuda sorduğum yazılı soruma, Sayın Kâ
zım Oksay'ın verdiği yazılı yanıt şöyledir : 

1950 yılı öncesi : 632 
1950 — 61 yılı arası : 707 
1961 — 83 yılı arası î 1 392 

— 482 — 
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Vakıfların büyüyen servetleri ile bunların deneti
mi de, incelenmesi gereken ayrı ıbir konudur. İncele
me yapan müfettişlerin yeterliliği ile verilen raporla
rın ürkütücü 'bazı sonuçları karşısında müfettişlerin gö
revlerinden alındığı izlenimi yaratan uygulamalar, ay
rı bir duyarlılık kazanmaktadır. 

Yasaların ne denli uygulandığı ve bu sayısal ço
ğunluğun gerökMiği üzerinde durulması ve kamuoyun
da tartışma boyutunu aşan niceik ve niteliklerin 
TBMM tarafından araştırmaya alınması geç kalınmış 
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Halkımızın bu konuları öğrenme hakkı, ancak, 
onun temsilcilerimin oluşturduğu TBMM'de yapılacak 
bir araştırma ile tanınmış olur. 

Vakıf eserlerinin acınır hale düşmesi, bu konuda 
belediye başkanlarının «Vakıfların, eserlerine sahip ol
madıkları iddiaları ile önerdikleri yöntemler» TBMM' 
de tartışılarak, gerçekler saptanmalı ve gerekli önlem
ler alınmalıdır.! 

Diğer bir yönü ile günümüzde Vakıflar, vatandaş 
karşısına devlet - vakıf - parti üçgeni oluşturan bir 'bi
çimde çıkmaktadır. 

örnekleme gerekirse, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı İle, Özbağ gibi birçok vakıfların 
amaç ve uygulamaları dikkat çeken bir özelik göster
mektedir. 

Demokratik hukuk kurallarının yörüngesinden çık
tığı kanısı yaygın olan bu vakıfların, denetim güç
lükleri tespit edilerek yeni düzenlemelerin gerekliliği 
araştırılmalıdır. 

Vakıf kurumunun demokratik Cumhuriyetimizde 
aksayan yıpranmış ve hırpalanmış yönlerinin saptan
ması ve gerekli yasal düzenleme ve uygulamalar ile 
vakıfların içine düştüğü ya da düşürüldüğü çıkmazdan 
kurtarılması için Anayasamızın 98 inci maddesi ve 
İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği Mec

lis araştırmasının yapılmasını saygı ile talep ve rica 
ederiz» 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Hilmi Nal'bantoğlu 
Erzurum 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Edip özgenç 
İçel 

28,4.1987 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Kâzım İpek 
Amasya 

Şükrü Babacan 
Kırkkıredii 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

İsmet Turhangil 
ManJüsa 

Türkân Arıkan 
Edirne 

BAŞKAN — ©ilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, (6/767) 
esas numaralı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilme
sine ilişkin önergesi (4J325) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önerge vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündemimizin 6 ncı sırasındaki 6/767 

sayılı sözlü sorumun yazılı soruya çevrilmesi 'için 
gereğini saygılarımızla arz ederim. 

Enver özcan 
Tokal 

BAŞKAN 
çektir. 

Gmeği Başkanlıkça yerine getirile-

— 483 — 
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V — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1, — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombus'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. 'Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN —• Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili Rı
fat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metlin Balıbey, Sivas 
Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Mil
letvekili Fenni Isl'imyeli'nin Türkiye Büyük Millet 
Meçlisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili İhsan 
Tombus'un Türkiye Büyük Millet MecMsi İçtüzüğü 
Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
«diyoruz, 

Komisyon?. Yerindeler. 
Geçen birleşimde, teklifin 133 üncü maddesi üze

rindeki görüşmeler bitmiş; ancak, maddenin oylanma
sında karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım. 
133 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... 133 üncü madde 
'kabul edilmiştir. 

134 üncü maddeyi okutuyorum : 
Silahlı kuvvet gönderilmesi veya kabulü 
MADDE 134. — Anayasanın- 92 noi maddesinin 

«birinci fıkrası gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı 
'kuvvetlerin Türkiye'de 'bulunmasına izin verme yetkisi, 
'Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararıyla Cumhurbaşkanına verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

daha evvel yazılı olarak söz istemiştim. 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayanlar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

EMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; geçen 'birleşimde, bundan evvelki 
madde üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, bu hu
sustaki fikirlerimi açıklamıştım. 

Anayasanın 92 nci maddesi 'bölünerek, iki madde 
hallinde buraya getirilmiştir,, Bunlardan biri, bundan 
evvelki madde olarak kabul edilen, savaş ilanı yet
kisini, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cum
hurbaşkanına verileceğini amir olan hükümdü; falkat 
Anayasanın 92 nci maddesi, bu yetkinin münhasıran 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğunu belirti
yordu; buna rağmen, verdiğim takrir kabul edilmedi 
ve madde aynen öyle kabul edildi. Oysa ben, söyle
diğim bu hükümle şimdi görüşmekte olduğumuz mad
deyi birleştirerek ikisini bir madde haline getirmiştim, 

Şimdi burada, ikinci bir husus daha var, yani 
Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci cümlesi ki, o da 
silahlı 'kuvvetlerin dış memleketlere gönderilmesi yet
kisinin kimde olduğunu gösteriyor. Yine Anayasanın 
92 nci maddesi, bu yetkinin münhasıran Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ait olduğunu beyan etmesine 
rağmen; İçtüzüğümüzün bu maddesi, bu yetkinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhur
başkanına verileceği hükmünü getirmiştir. 

Şimdi, bundaln evvellkiiı madde kabul edilmiştir. Ben 
bıu maddeyi, bundan evvel kabull edilen maddeye ekle
diğim için, şimdi görüşmekte olduğumuz maddenin 
metinden çıkarılmasını istemiştim; ancak, 132 nci 
madde aynen kabul edildiği için, artık bu maddenin 
de aynen kabul edilmesi mecburî hale gelmiş, bu 
nedenle, görüştüğümüz maddenin metinden çıkarılma
sı hususundaki önergemin de, bir manası ve kıymeti 
kalmamıştır. 

Maalesef, yüksek heyetiniz, Anayasaya bariz ay
kırı bir hükmü tasdik etmiş bulunmaiktasınız ve yine 
de öyle yapacaksınız; buna mani olmak mümkün de
ğil; çünkü 132 nci madde geçti. 

Şimdi, ben önergemi geri alıyor ve yüksek heye
tinizin, ikinci defa, Anayasaya aykırı bir hüküm ka
bul etmekle karşı karşıya olduğunuzu belirtiyor ve 
hürmetlerimi sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSayın Tombuş. 
Efendim, Sayın Tombus'un önergesi geri veriimiş-
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HİLMİ NALBANTOĞLU lErzurum) — Sayın Baş
kan okunsun bu madde. 

'BAŞKAN — Okundu eefr|dkn, şimdi okundu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Başkan, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BALKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Sayın Tom-
buş'un komisyondaki noktaî nazarı da, bizim getir-
diğkniz teklif istikametinde idi. Burada kendileri 
«Efendim yanılmışım, döndüm; fazilettir» diyorlar. 
Anladım; arnıa, şu İçtüzüğün 43 üncü maddesi nerede 
uygulanacak, 'ben bunu merak ediyorum; bir. 

İkincisi; burada Anayasaya aykırı bir şey yok. 
Birisi savaş ilanı meselesi, diğeri de yabancı ülkelere 
kuvvet 'gönderme meselesidir ve ayrı ayrı maddeler
dir Komisyonda da uzun uzadıya tartışma mevzuu 
oldu. Yüce Meclisin noktaî nazarı isabetlidir; kabu
lü de doğrudur efendim. 

'Bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

135 inci maddeyi okutuyorum : 
DOKUZUNCU KISIM 

Yasama Dokunulmazlığı ve üyeliğin Düşmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Yasama dokunulmazlığının kaldınlması istemi ve 
görüşüleceği komisyon 

MADDE 135. — Bir milletvekilinin yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemler Baş
kanlıkça, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden 
kurulu Karma Komisyona havale edür. 

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden ku
rulu Karma Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Söz
cü ve Kâtibi, Anayasa Komisyonunun Başkanı, Baş-
kanvekilli, Sözcüsü ve Kâtibidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
«fendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,, 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

136 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hazırlık komisyonu ve görüşmeleri 

MADDE 136. — Karma Komisyon Başkanı, do
kunulmazlık dosyalarını incelemek üzere ad çekme su
retiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu teşkil eder. 

Hazırlık komisyonu kendine gizli oyla bir başkan 
ve sözcülük görevini de yapacak bir kâtip seçer. 

Bu komisyon bütün kâğıtları inceleyip gerekirse o 
miltetvekilimi dinler; tanık dinleyemez. 

Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasın
dan itibaren en geç bir ayda verir. 

Bu rapor Karma Komisyonda bir ayda sonuçlan
dırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — önerge vardı efen
din. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, ne önergesi efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Önerge verilmiş; 
ama Şimdi fotokopiye gönderilmiş. 

BAŞKAN — Ne oldu önergeye efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOdLUl (Ankara) — Efendim, önerge si
ze verilmiş, bizde değil. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Arat
tıralım Saym Başkan., 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanlıkta 
olması gerekir; oradan fotokopiye göndermişler; ama 
nasıl gönderildiğini bilmiyorum. 

MEHMET ABDURREZAR CEYLAN (Slrt) — 
önergeler ısmarlama mıdır, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, önerge 
yoksa, komisyon olarak maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam, maddeyi 
geri aldılar efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
komisyonun ekseriyeti yok; nasıl geri alıyor? 

BAŞKAN — Alır efendim; bu İçtüzük çalışma
larında, biraz özel muamele yapıyoruz. 

137 nci maddeyi okutuyorum : 
Karma komisyon raporu 
MADDE 137. — Karma komisyon, hazırlık ko

misyonunun raporunu ve eklerini görüşür, 
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Karma komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına 
veya kovuşturmanın milletvekilliği veya bakanlık sı
fatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ve
rir. 

Karma komisyon raporu, kovuşturmanın ertelen
mesi şeklinde ise Genel Kurulda okunur. On gün zar
fında 'bu rapora yazılı olarak itiraz edilmezse ke-
ısinlieşir. 

Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise 
veya üçüncü fıkra gereğince itiraz edilmişse Genel 
Kurulda görüşülür. Bu görüşmede, şahısları adına üç 
üye, Komisyon ve dokunulmazlığının kaldırılması is
tenen mıilletvekili - itiraz halinde, itirazda bulunan mil
letvekillerinden yalnız biri - konuşabilir. 

Görüşmelerin sonunda," komisyon raporu oya su
nulur. 

Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurul
ca kaldırılmamış ise, dönem yenilenmiiş olsa bile mil
letvekilliği sıfa'tı devam ettiği sürece ilgili hakkında 
'kovuşturma yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mil 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKtJNOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü, 
saade ederseniz, bu madde komisyona geni aldığımız 
83 üncü maddeyle ilgilidir, bu itibarla bu maddeyi de 
geri alıyoruz., 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı 137 
noi maddeyi de geri alıyor. 

Madde 138*i okutuyorum : 
(Savunma hakkı 
MADDE 138. — Dokunulmazlığının kaldırılması 

istenen milletvekili isterse hazırlık komisyonunda, kar
ma komisyonda ve Genel Kurulda kendimi savunur ve
ya bir üyeye savundurur. 

Savunma içlin* çağrıda 'bulunulan mlletvekili da
vete uymazsa evrak üzerinde karar verilir. 

Son söz her halde savunmanındır. 
Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat is

temesi yeterli değildir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edlilmistıir. 
Madde 139'u okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyeliğin Düşmesi 

Üyeliğin düşmesli 
MADDE 139. — İstifa eden, Türkiye Büyük Mil

let Meclisine seçilmeye engel 'bjir suçtan dolayı hüküm 

giyen, kısıtlanan, partisinden istifa ederek; başka bir 
partiye giren veya seçim 'hükümetleri hariç Bakanlar 
Kurulunda görev alan, üyelikle bağdaşmayan bir hiz
met kabul eden, Meclis çalışmalarına özürsüz ve izin
siz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü ka
tılmayanların üyeliğinin düşmesine, üye tamsayısı
nın sallt çoğunluğu ile karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 140'ı okutuyorum*: 
Üyelikten istifa, mahkûmiyet ve kısıtlanma 
MADDE 140. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının 
gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde ince
lenip tespit edildikten sonra Genel Kurulca açık oyla 
(karar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli üyeliğine seçilme^ 
ye engel bir suçtan dolayı hüküm giyen veya kısıtla
nan millervekili hakkındaki kesin hüküm, Adalet Ba
kanlığı ve Başbakanlık eliyle Meclis Başkanlığına gön
derilir. Konu, Anayasa ve Adalet komisyonları üyele
rinden kurulu Karma Komisyonda bir ay içinde görü
şülür. Komisyonun hazırlayacağı rapor Genel Kurul
da görüşülür ve açık oyla karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

önergeler vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
TüıMye Büyük Millet Meclisi İçtüzük teklifinin 140 
inci maddesinin aşağıdaki şeküde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Feyzullah Yıldırır C. Tayyar Sadıklar 

Gaziantep Çanakkale 
Osman Bahadır Namık Kemal Şentürk 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Sarp A. Memdüh Yasa 
Diyarbakır istanbul 

Murat Sökmenoğlu Süleyman Çelebi 
Hatay Mardin 

MADDE 140. — T. B. M. M. üyeliğinden istifa 
eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Baş
kalık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edil
dikten sonra Genel Kurulca üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ve açık oylia karar verilir. 
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T. B. M. M. üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan 
dolayı hüküm giyen veya kısıtlanan milletvekili hak
kındaki kesin hüküm, Adalet Bakanlığı ve Başba
kanlık eliyle Meclis Başkanlığına gönderilir. Konu 
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyonda, bir ay içinde görüşülür. Komis
yonun hazırlayacağı rapor Genel Kurulda görüşülür 
ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ve açık oyla ka
rar verilir. 

Gerekçe; Anayasa 84 üncü madde. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzüğün 140 inci maddesi

nin ikinci satırındaki «Genel Kurulca açık oyla ka
rar verilir» ve yine aynı maddenin son satırındaki 
«açık oyla karar verilir» ifadelerinin «açık oylama ile 
karar verilir» şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Sabahattin Eryurt Togay Gemalmaz 
Erzurum Erzurum 

Rıfkı Yaylalı Şamil Kazokoğlu 
Erzurum Bolu 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğü Teklifinin 140 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

M. Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Üyelikten istifa, mahkûmiyet ve kısıtlanma 
MADDE 140. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliğinden isitifa eden milletvekilinin istifa yazısının 
gerçekliği-Başkanlık Divanınca yedi gün içinde ince
lenip tespit edildikten sonra Genel Kurulca görüş-
mesiz açık oyla karar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmeye 
engel bir suçtan dolayı hüküm giyen veya kısıtlanan 
milletvekili hakkındaki kesin hüküm, Adalet Bakan
lığı ve Başbakanlık eliyle Meclis Başkanlığına gönde
rilir. Konu Anayasa ve Adalet Komisyonları üyele
rinden kurulu karma komisyonda bir ay içlinde ince
lenir. Komisyonun hazırlayacağı rapor Genel Kurul
da görüşmesiz açık oyla karara bağlanır. 

Gerekçe : Üyelikten istifa halinin Divanca, mah
kûmiyet ve kısıtlanma hallerinin ise karma komisyon
ca tespit olunarak, Genel Kurula getirilmiş olması se
bebiyle, bu konuların Genel Kurulda ayrıca görüşül
memesi, durumun oylanması ile yetinilmesi gerekir. 
Bu nedenle, maddenin her iki fıkrasında da, oylama
nın görüşmesiz olarak yapılacağı hükmü getirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, gelen önergeleri geliş sı
rasına göre okutötum. 

Şümdi de aykırılık sırasına göre okutup, muamele
ye koyacağız: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin 140 
inci maddesinin aşağıdaki şekillide değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Osman Bahadır 

Trabzon 
ve arkadaşları 

MADDE 140. — T. B. M. M. üyeliğinden istifa 
eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Baş
kalık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edil
dikten sonra Genel Kurulca üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ve açık oyla karar verilir. 

T. B. M. M. üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan 
dolayı hüküm giyen veya kısıtlanan milletvekili hak
kındaki kesin hüküm, Adalet Bakanlığı ve Başbakan
lık eliyle Meclis Başkanlığına gönderilir. Konu Ana
yasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Kar
ma Komisyonda bir ay içinde görüşülür. Komisyo
nun hazırlayacağı rapor Genel Kurulda görüşülür ve 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ve açık oyla karar 
verilir. 

Gerekçe : Anayasa 84 üncü madde. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor mu 
bu önergeye? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKÜNOÖLU (Ankara) — Efendim, sayın 
önerge sahibi burada «Salt çoğunluk» tabirini getiri
yor. Halbuki biz 139 uncu maddede prensip olarak 
bunu kabul ettik. Burada tekrar olmasın diye koyma
dık, lüzumu da yok. 

Bu itibarla katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen var 

mı? 
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Buyurun Sayın Şentürk. 
NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (İstanbul) — Efen

dim, Anayasanın amir hükmü gereğince bu teklifi 
yaptık. Kabul edilmesi yerinde olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, biz zaten 
onu daha evvelki maddede prensip olarak kabul ettik. 
Binaenaleyh, burada tekrar oluyor diye koymadık. 
Doğrudur, Anayasanın amir hükmüdür; ama biz ka
bul ettik zaten, kabul edilmiş bir madde. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifinin 140 inci maddesin'in aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

Üyelikten istifa, mahkûmiyet ve kısıtlanma 
MADDE 140. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliğinden istifa eiden milletvekilinin istifa yazısının 
gerçekliği Başkanlık Divanınca1 yedi gün içinde ince
lenip tespit edildikten sonra Genel Kurulca görüş
mesiz açık oyla karar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmeye 
engel bir suçtan dolayı hüküm giyen veya kısıtlanan 
milletvekili hakkındak'i kesin hüküm, Adalet Bakan
lığı ve Başbakanlık eliyle Meclis Başkanlığına gönde
rilir. Konu Anayasa ve Adalet Komisyonları üyele
rinden kurulu Karma Komisyonda bir ay içinde ince
lenir. Komisyonun hazırlayacağı rapor Genel Kurul
da görüşmesiz açık oyla karata bağlanır. 

iBAŞKAN 
efendim? 

önergeye Komisyon katılıyor mu 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KAMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, burada 
sadece «Görüşmesiz karar verilir» denilerek, «Görüş
mesiz» kelimesi eklenmiştir, 'buna katılabiliriz; fakat, 
sayımız müsalit değil; teklif yerindedir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzüğün 140 inci maddesi
nin ikinci satırındaki «Genel Kurulca açık oyla ka
rar verilir» ve yine aynı maddenin son satırındaki 
«açı'k oyla karar verilir» ifadelerinin «açık oylama ile 
karar verilir» sekinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

ve arkadaşları 

iBAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COiŞJKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, daha ev
velki maddelerde, tamamen «Açık oyla karar veri
lir» şeklindedir. Burada, açık oy ile açık oylama ta
birleri arasında fark vardır. Birisi işleme talbftdür, bi
risi de Oyların rengine, şelkline tabidir; oylama, iş
lemi ifade eder, Bu iıfcilbada buna katılamıyoruz efen-
rim. 

BAŞKAN — Kaltılmııyorsunuz. 
önerge sahibi?.. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Arz ede

yim efendim. 

BAŞKİAN — Buyurun Sayın Sabahattin Eryurt. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Kom'isyon Baş-
•kanı arkadaşımı -danlmasınılar- kendi beyanıyla bi
raz tenakuza düşmüş oluyor. Çünkü oylama ayrı şey
dir, oy ayrı şeydir. Diyorlar ki «©undan evvel açık 
oy» tabiri geçjtii. (Bu da yanlış). Açık Oylama şeflc-
liridedir ve şimdi izah edeceğim bundan sonraki mad
delerde «açı'k oylama» îalbMferi geçer. 

Önünüzde varSa lütfen bakın, 1.415 inci madde, 
«oylama sonucu» der; 146 ncı madde, «oylama so
nucu» der; 143 üncü maddede «Oylama üçe ayrıl
mıştır : İşaretle Oylıalma, açılk oylama, gizli oylama» 
der. Bu, oylama sekilidir. Oy ayrı şeydir, onun renıgi 
de, gizli oylarda belirdik; yeşil, kırmızı, beyaz oy 
şeklinde. Onlar Oyun rengidir. Bu oylama, bir işlem
dir, bir muameledir; oy değildir. Oy, bizim kullandı
ğımız pusulalardır. Oylama, bir eylemidir, bir işlem
dir, bir muamaledlir. 

Zaten, İçtüzük teklifîımliziin 143 üncü maddesi açık
ça, «Oylama üç şekıiılde yapılır : İşareti© oylama; 
açık oylama; gizil oylama» der. 

Değerli arkadaşlarım, ifade düşüklüklerini anla
tırken diğer maddelerden de bahsedeceğim, 146 ncı 

[ maddenin başlığına bakınız «Açık Oylamanın Zo-
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runiu Olduğu Haller» {«Oylama») 147 nci madde 
«Açık aylamla istemi», («Oylama» denmektedir, dj.'k-
kalt buyurunuz) 148 inci madde «Açık oylamanın. 
açıklanması», 149 uncu madde «Bîrden fazla açık 
oylamanın 'blir afalda yapıllmalsı» başlığını taşımak
tadır ve 149 uncu maddede, «Blirden fazla husus 
hakkında açık oylama yapılması gerekiyorsa, açık 
oiylama işlemleri, oy puısulaılarının değişik kutulara 
aynı zamanlda atılması surdtâyte de yapılabilir» den
mektedir. O halde, oylama, oy pusulalarının atlaması 
işlem'idir, bir muameledir ve demin ifade eMğiim gibi, 
•bliraz önce arz eMğiim ve numaralarını verd'iiğim mü
teakip maddelerde hep «oylama» talbini geçer. 

Tenakuza düşmüş oluyorlar. Bu maddede «oy» 
dersek, bundan sonraki maddelerde gelecek «oylama» 
kelimelerini nasıl teTiıf edeceğiz?ı 

Ben bu önergem'i, buradaki düşüklüğü izale ede-
bitaek içlin takdim eMm; takdir arkadaşlarımındır. 

(Saygılarımla arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eryurt 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz, benim nok/taî nazarımı yanlış ifade 
buyurdular, onu dŞüzelItmek isliyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendiim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, ben ken
dileri gilbiı söyledim. Buradaki «oylama» tabiri, ya
pılacak oylamanın şefclıinli ifade eder. Halbuki, oya 
sunma talbini başkadır, oylamanın şekli başkadır. Bu 
sekide, bunun araisındak'i farkı ifade eitlmelk isteklim. 

(Maruzlaltım bundan ibardütir, ben de kendileri gi
bi söyledilm, f ariklı düşünmüyoruz. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başkan, 
Efendiim, önergeyi oyılıarmıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Kalbui etmeyenler... Önerge kaıbul ed'il-
mfiştlk.. 

(Maddeyi, önergeler istikametindeki değişilk şek
liyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 140 inci madde kalbui edilmiştir. 

il4|l inci madldeyi dkufcuyorum : 
Pariii değiştirme ve mMefüvekillIiıgfi ile bağdaşmayan 

görev kalbui eitme 
MADDE 141. — Partisinden istifa ederek; başka 

bir partiiye güren veya seçim hükümetleri hariç Bakan
lar Kurulunda görev alan ve Anayasanın 82 nci mad
desinde ve kanunlarda m'Mlötvekilliğli ile bağdaşama
yacağı bfellitftüen herhangi blir hizımeti veya görevi ka
bul ettiği bildirilen üyelerin durumu Başkanlık Diva

nınca incelenir. Sonuç, Başkanlık Divanı kararı ola
rak Anayasa ve Adalet KomÜsyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona gönderilir. 

Karma Komisyon, yaısamâ dokunulmazlıklarının 
kaMırılmasındiafci usullere göre durumu inceleyerek bir, 
rapor hazırlar. 

Bu raporu görüşen Genel Kurul, birinci fıkrada 
belirtülen durumlardan biri nedeniyle açık oyla ka
rar verirse, üyelik sııfaitı düşer, 

Açık oylama, Karıma Komiisyon raporu üzerinde
ki görüşmelerin tamamlanmıaisından itibaren yinmiid'ört 
saalt geçmeden yapılamaz. 

BAŞKAN — iMadlde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
M. TURAN HAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın (Başkan, mü
saade ederseniz açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

(Sayın Başkan, nasıl söz verirsiniz; madde üzerinde 
sjöz bana verdiniz, olmaz ki efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Burada işlem ifa
de ettiği anlaşılıyor; işlem başkadsr, oy verme baş
kadır. 

Sayın Başkan, biz bu 141 inci maddeyi geri ala
cağız; üzerinde önergeler de vardır, .beyhude vakit 
geçmesin efendim. Bu madde Anayasanın 84 üncü 
maddesiyle de ilgilidir, omun için vakit kaybetmemek 
'bakımından komisyon olaralk maddeyi geri alıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — 141 inci maddeyi önergeleriyle bir
likte komisyon geri istemiştir; 141 inci madde ko
misyona geri verilmiştir. 

142 inci maddeyi okutuyorum. 
Milletvekillerinin devamsızlığı 
MADDE 142. — Bir milletvekili Meclis çalışma

larına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içinde toplam 
bteş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkan
lık Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona 
gönderilir. 

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kal-
dnrıümasınıdaki hükümlere göre durumu inceler ve ra
porunu hazırlar. 
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Bu raporu görüşen Genel Kurul, devamsızlık se-
!bebiyle milletjvtekilliğinim düşmesi gerektiğine açılk oy
la karar verirse, üyelik sıfatı düşer. 

Açılk oylama, Kanma Komisyon raporu üzerinde
ki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmi-
dört saat geçmeden yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bir 
,saruım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuttun. 
CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Maddenin üçüncü 

fıkrasında «devamsızlık sefbbbiyle milletvekilliğimin 
dpşmesi gerektiğine açık oyla karar verirse, üyelik 
isıfatı düşer» şeklinde bir ifade vardır. Bu ifade, de
vamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesinin ge
rekip gerekmediği konusunun oyfanımasıını içermekte
dir. Oysa, 1961 Anayasasından beri gelen gelenek, 
oylamanın, sadece devamsızlık olayının tespitine iliş
kin olmasıdır, bir tespitten ibaret bulunmasıdır. Mad
de meltinindeki ifade ise, inşaî nitelikte bir kararı 
Meclise 'bırakmaktadır, ki bu da Anayasaya aykırı
dır efendim. Acaba ısaym komisyon da böyle düşü
nüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COSKÖNOĞLU (Ankara) — Efendim, böyle dü-
ışüinmüyoruiz; çünkü ıbu ifade Anayasa hükmü gere
ğidir, Anayasadaki belirtilen müddet içerisinde de
vam etmeyen milletvekili Hakkında yapılacak işlemi 
gÖsterımekltedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
CAMİT TUTUM (Balıkesir) — Cevapl andır ıljma-

mıştıır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle cevaplandırdı, ıbaşka türlü na
sıl olacak? 

CAjHÜÎT TUTUM (Balıkesir) — Sofumu anlama
dı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Anladım efendim, 
bu konuda Anayasada hüküm var efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, birbirimize karşı... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, sorumu 

anlamadı Sayın Başkan, oınun için öyle cevaplandırdı. 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin 142 
ne i maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Balladır Namık Kemal Şentürk 
Trabzon İstanbul 

Doğan Kasaroğlu Ahmet Sarp 
Istambul Diyarbakır 

Murat Sökmemoğlu 
Hatay 

«Madde 142. — (Fıkra 3) 

«Bu raporu görüşen Genel Kurul, devamsızlık se
bebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine açık 
oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar ve
rirse üyelik sıfatı düşer» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 142 noi maddesinin üçüncü fıkrasının 
sıonuna aşağıdaki cümlelerin ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

•Mehmet Onur Mehmet Ali Doğuşlu 
Kahramanmaraş Bingöl 

Mahmut Sönmez İhsan Nuri Topkaya 
Bingöl Ordu 

Turgut Kunter 
Rize 

«Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse 
Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini sa
vunur veya ıbir ülyeye savundurur. Son söz herhalde 
ısavunımanındıır.» 

Gerekçe : önerge ile getirilen ilave, üyeliğinin 
düşmesi istenilen milletvekiline savunma imkânının 
verilmesini amaçlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifimin madde 
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İdinin bu bölümünden tamıamen çıkarılmasını arz 1 
ve tekİf ederiz, 

tSayigıfl arımızla. 

Hilmi Nalıbantoğlu Ruşan Işın 
Erzurum Sivas 

Avni Sağesen Veysel Varol 
Ondu Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe : 
Zira bu kısımda (devam ve izin) konusu madde

lerinden 154, 155, 156, 157 nci maddeler yer almak
tadır. 

Ayrıca (milletvekillerinin devamsızlığı) konusunu 
kanayan 142 nci madde de bu kısımda olmalıdır. 

BİAIŞK1AN — Efendim önergeleri geliş sırasına 
göre okuttum. Şimdi de ayrılık sırasına göre okutup, 
işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin Madde 142' 
nin bu bölümümden tamamen çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hiılmi NaUbantoğlu (Erzurum) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COSKÜNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılımıyorsunuz. 
Önerge sahibi olarak Sayın Nalıbantoğlu, buyu

run efendimi. 
MİLİMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

(Başkan, sayın milletvekilleri; bu tüzük yapılırken, ta
biatıyla, birçok yerlerinde tertip hatası olmuş ve gör- I 
düğümüz üzere her şey kısımlar altında toplanmış. 
Mesela şu görüştüğümüz bölülm : «ikinci (Bölüm» dür 
ve «Üyeliğin düşmesi», «Üyelikten istifa, mahkûmi- I 
yet ve kısıtlanma», «Parti değiştirme ve milletvekilli- I 
ğiyie bağdaşmayan görev kabul etme» (Yani bunlar I 
'birbiriyle karışıyor) maddelerini kapsadığı gibi, bir I 
de «Milletvekillerinin devamsızlığı» maddesini kap- I 
ısıyor. Sonra «Onuncu Kısım»a geçiyoruz; bu kısım- I 
4a da «Birinci Bölüm» demiş, oylama şekillerini fa
lan almış. | 
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(Benim, belirttiğim, maddenin buradan kaldırılıp 
atıtaıaismı istediğim bölüm, «Onlbirinci Kısım»da ve 
ib'u kısımda milletvekillerinin devamsızlığı ile ilgili 
hükümler ele alınmış; mesela 154, 155, 156 ve 157 
nci maddelerde. Bu «Millelivekillerinin devamsızlığı» 
başlıklı madde gelmiş, «Üyeliğin Düşmesi» bölümü
me eklenmiş sanki. Bu 'buradan çıkarılırsa, o bölüme 
alınabilir; orada da mütalaa edilebilir. Şimdi, «Şu bö
lümde şöyle bir maddenin kabul edilmesi» diye he
men bir önerge de vereceğim; ama tabiatıyla Sayın 
İBaşkanımıız çok rijilt davranıyor. İlle bu eline verilmiş 
metin çıksın da onun görevi tamam olisun gibi bir du
rum var. 

Takdir yüce Meclisindir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkanları karıştırdınız efendim, hangi başkan? 
HİLİMt NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Komis

yon Başkanını kastettim; size sözümüz yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — «Başkan» deyince, başkanlar karışı
yor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kafbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin 142 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

•Saygılarımızla. 
Osman Bahadır (Trabzon) 

ve arkadaşları 

Madde 142. — (Fıkra 3) 
Bu raporu görüşen Genel Kurul, devamsızlık se-

ibteıbiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine açık oy
la ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse 
üyelik sıfatı düşer. 

IBAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKJÜNOÖLU (Ankara) — Efendim, burada bi
raz evvel yine Sayın Bahadır'ın 'bir teklifi, 139 uncu 
maddeyle halledilen bir meseleye taalluk ettiği için 
kaıbul edilmedi. Bu da aynıdır efendim. 139 uncu 
maddede salt çoğunluk meselesi halledilmiştir, pren
sibe bağlanmıştır, burada tekrara lüzum yoktur. 

IBAŞKAN — Yani, salt çoğunluk zaten burada 
aranacaktır diyorsunuz. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Aranacaktır zaten. 

BAŞKAN — Zabıtlara da geçiyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, zaten madde 
var efendim; zapta geçmesi için değil, madde var. 

İBAŞKAN — Evet, madde var; burada ifade et
mek suretiyle de dalha vazılh hale getiriliyor, 

Önerge sahipleri, söz istiyor musunuz? 
'NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (fotanfciul) — İste

miyoruz, önergemiz gayet açılk. 

IBAİŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme-
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Mîllet Mec-
lilsi İçtüzüğünün 14)2 nci maddesinin üçüncü fıkrası
nın sonuna aşağıdaki cümlelerim ilavesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Onur (Kahramanmaraş) 

ve arkadaşları 

Üyeliğinin düşmesi Menen milletvekili isterse Kar
ma Komisyonda ve Genel (Kurulda kendisini savunur 
veya ıbir üyeye savundurur. Son söz herhalde savun
manındır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI • KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, (katılmak 
imkânımız yok. Katılmak gerekiyor, ama komisyon 
yetersayımız yok. 

BAŞKAN — Efendim, Sayım Komisyon Başkanı, 
yetersayısı olmadığından kaıhul edemediğini ifade edi
yor. 

-önergeyi aylarımıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kalbül etmeyenler... önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Komisıyoin Başkanınım bu şekildeki 
Ibeyanı usulden midir? Hem kabul edemiyor, hem 
kalbül oyu kullanıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, kabul ede
miyorum diyorum, kaibul etmiyorum demiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Umumî Heyete bıraktı
lar. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, siz önergeye katılmıyorsanız kalbül oyu kul-
lanaımazsınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kullanırım efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır kullanmıyor efendim, temen
nide bulunuyor. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kabul oyu kullandı efendim. 

BAŞKAN — Kullandı mı? Ben görmedim efen
dim. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
O zaman 'klalbul oylarını bir tane düşürün efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
ÜHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Şahsen ka

lbül edebilir, Komisyon olarak kabul edemiyor ama. 
BAŞKAN — Maddeyi kaibul edilen önerge ile 

birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

143 üncü maddeyi okuyunuz : 

ONUNCU KISIM 
Oylamalar ve Seçimler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Oylamalar 

Oylama şekilleri 
'MADDE 143. — Oylama üç şekilde yapılır : 
1. İşaretle oylama; 
2. Açık oylama; 
3. Gizli oylama. 
İşaretle oylama, üyelerin el kaldırması; tereddüt 

'halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa kalkarak 
teklif etmesi halimde de salonda olumlu ve olumsuz 
(oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle ya
pılır. 

Açık oylama, üzerinde milletvekillerinin ad ve 
sıoyadlarıyla seçim çevrelerinin yazılı olduğu oy pu
sulalarımın kutuya atılmasıı veya ad cetvelinin okum-
ıması üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa kal
karak «kaibul», «çekimser» veya «ret» kelimelerinden 
'birini yülklsek sesle söylemesi ve b)öylece açıkladığı 
oyunun kâtip üyelerce kaydedilmesi suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması, kürsülde bulunan bir 
kutuya oy pusulalarınım atılması suretiyle olabileceği 
gibi kutuların özel görevliler tarafından sıralar ara
cında dolaştırılması suretiyle de yapılabilir. Açık oy
lama şekillerinden birine başvurulması, Genel Kuru
lun kararına bağlıdır. 
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Gizli oylama, iizerLrfde hiçbir işaret bulunmayan 
yuvarlıkların kürsüden kutuya atılması suretiyle ya
kılır. 

IBeyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak çekimser ve 
kırmızı yuvarlak olumsuz oy anlamına gelir. 

Oylamalarda, bir bakan yerine oy kullanacak yet
kili bakanın, yerine oy kullandığı bakanın ad ve soya
dımı belirtmesi ve yetki belgesini oylamadan önce Baş
kanlığa sunması gerekir. Bu belgede, yetkinin kime 
Ve hangi birleşim veya birleşimler için verildiği gös
terilir. 

IBAŞKıAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
iBuyurun Sayın Tutum. 
ÇAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Sayın /Başkan, 

saygıdeğer üyeler; oylama şekillerini belirten 1413 üncü 
madde, uygulamada sıkça muhalefetin itirazlarına 
hedef olan bir madjdedir. Doğrusu, komisyon bu ko
nuda bir yenilik getirmiyor. Neden getirmiyor? Belkr 
-(benim tahminim- iktidar çoğunluğunun işine gelen 
bir düzenleme olduğu için. 

löenim, baştan beri, (Büyük Millet Meclisine da
hil olmadan önce) Meclisin itibarı hakkındaki, izle
nimlerimi büyük ölçüde 'belirleyen bir eğilim, dikkati
mi çekmiştir. O da, açık oylamada, açık oylama şek
linin nasıl yapılacağı konusunda Genel Kurula bir 
takdir hakkının tanınması ve açık oylamanın uygula
ma (biçimidir. 

Şiıtndi, açık oylamanın şekli belirtilmemişse, ge
nellikle usul, Başkan, açık oylamadan hangisine baş
vurulacağını Genel Kurul kararıyla belirlemektedir; 
yani burada Başkana tanınmış bir takdir hakkı dik
kati çekimiyor. 

-Banim itiraz elitiğim, oy pusulalarının toplanma
sı, kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atıl
ması suretiyle olabileceği gibi, kutuların özel görevli
ler tarafımdan sıralar arasında dolaştırılması suretiyle 

de yapılabilir. 
Değerli arkadaşlar, buna itirazım var. Meslek ha

yatımda bunun kadar beni rencide edici bir uygula
maya rastlamadım. Büyülk Millet Meclisinde hiçbir 
oylama formalite değildir, her birinin bir önemi var
dır; tespit oylamalarının, işarı nitelikte olanlar dahil 
IbÜtün oylamaların bir değeri vardır. Görüyorum, göz
lerimin önünde kutuya 3 - 4 tane oy pusulası atılı
yor. Herkes şu sıralarda oy pusulalarını arkadaşla
rına bırakıyor, onlar telafi ediyorlar. Burada 50, 60 
veya 100 kişi mevcutken, çıkıyor 3İ80 oy. Bunu nasıl haz
medebiliyoruz değerli arkadaşlarını?.. Buna bir çare 
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bulalım, böyle oylama olmaz; kürsü önüne de koy
sanız aynı şekilde sonuçlanıyor, sıralar arasında do-
laştırıurken dle aynı olay oluyor. Bunu kaldıralım ar
kadaşlar; bu madde -geri çekilip yeniden tedvin edil
melidir; buna bir çare bulmalıyız. 

(Biraz sonra sırası geldiğinde göreceğiz; oylama
nın zorunlu olarak işaret oyu ile yapılması gereken 
haller var, açık oylama halleri var, bunlar tadat edil
miş. Bunun dışında, isteğe bağlı, olarak açık oylama 
listemi de söz konusu. O isteğe bağlı olimada da bü
yük bir ihtilafımız var. Açık oylamanın ad okuna
rak yapılması için 15 kişinin imzalı belgesi isteniyor 
ama, oylanıyor, reddediliyor; açık oylamanın, oy 
kupalarının sıralar arasında dolaştırılarak yapılma
sı oylanıyor ve kalbül ediliyor. Bu çok ağır bir du
rum; yani Meclislin mehabetine, Meclisin yüceliğine 
uygun düşmeyen bir davranış. Bunu engelleyelim. Dı
şarıdan seyredenler de bunu görüyor ve «Bu nasıl bir 
oylama; şaşırıp kalıyoruz» diyorlar. 

tUfcİnci önemli itirazım ise, bakanların iki elini bir
den kaldırarak oy kullanmıaları. Bu durum, biçimsel 
açıdan zarif olmayan ve bana ters gelen bir uygula
ma. Yine bana göre asıl önemlisi, Anayasa emrinin 
bugüne kadar gereği gibi yerine getirilmediği husu-
ısuduir. 'Bakanların hemen hepsi elbette ki burada otu
ramaz; doğrudur, vekâlet caizdir. Bir bakanın diğer 
bir bakan yerine oy kullanması mümkündür. Bu, ka
bul edilebilir bir şeydir, doğrudur ve pratiktir. Aksi 
Ihalde, Bakanlar Kurulu üyelerinin, oy sonucunu etki
leyecek kritik oylamalarda hep burada bulunmaları 
zorunluluğu gibi bir sonuç doğar ki, bu doğru değil
dir. 

IBASKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
CAlHirr TUTUM (Devamla) — Yalnız, bu vekâ

let 'belgelerini, yani kimin kime vekâlet ettiğini hiç 
anlayamıyoruz. Biz diyoruz ki, daimî belge olmaz. 
Beliğe, hangi birleşim ve oturum için verilmişse, an
cak o birleşim ve oturum için geçerli olmalı, Meclis 
açıldığı zaman Divanca mutlaka okunmalı ve her
kesçe bilinımıelidir. Biz bilmiyoruz ve her seferinde 
oturduğumuz yerden, bazen gereksiz olarak Başka
na müdahaleler yapıyoruz. Balkanlar Kurulunda her
kes iki elini kaldırıyor, saydığımız zaman, mevcut 
bakan sayısından fazîa bir sayı çıkıyor, «Niye böyle 
yapıyorsunuz?» deyince, bazıları ellerini indiriyor
lar. Olmaz böyle şey. 

Bu nedenle, bu madde bu haliyle geçmemeli; yüce 
Meclisin çaîi/sma usulüne yaraşır bir oylama biçimini 
ve ciddiyetini benimsemeliyiz, 

Hepinize saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Başka söz isteyen var mı madde üzerinde? 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru müessesesin im önceliği vardır; 

(buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, 'bir sayın bakan yurt dışında ise, yerine bir 
başka sayın hakan vekâlet ediyor ise, yurt dışında 
(bulunan hakana niyabeten oy, kullanmak caiz mildir? 
Onu sormak istiyorum. Bu konuda bazı uygulamala
rı saptadık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, vekâlet, 
Anayasa hükmüne göre caiz görühnektledir. Binaena
leyh, bakan vekâlet vermıişlse caizdir. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Benim sualim o değil efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sizin sualiniz bu 
efendim. Bir sayın balklan yurt dışında dahi olsa, 
Anayasaya göre, vekâlet caizdir. Binaenaleyh, ba
kanın vekili buüada oy verebilir. 

IBAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Başkanı 
kenldi anlayiışüaruna göre cevap verecekleridir, mutlaka 
sizin istediğiniz gübi cevap vermek mecburiyetinde 
değildir, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNİOĞLU (Ankara) — Aynı kelimeyi kul
lanmak mecburiyeti yok efendim. 
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I ün aşağıdaki şekilde düzentenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ooşkunoğ-
lu. 

FETHİ ÇELtKBAS (Burdur) — Sayın Başkan,. 
ıslöz istiyorum. 

BAŞKAN — 'Maalesef efendim, sorudan önce 
söz isteseydin iz verirdim. 

FETHİ OEL1İKBAŞ (Burdur) — Komisyon bu 
ımadıdeyi geri alsın da tetkik etsin, yabancı ülkeler
deki tatbikatlara baksınlar, nasıldır efendim. 

BAŞKAN — Maldde üzerinde verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü öneriş inin madde 143' 

Ruşan Işın 
Sivas 

Veysel Varol 
Erzincan 

H. 

IHilmi 'Naılibantfoğh 
Erzurum] 

Avni Sağesen 
Ordu 

Haıİs Soylu 
Kars 

ı 

Oylama şekilleri! 
MADDE 143. — Oylama üç şekilde yapılır : 
II. (İşaretle oylama; 
İşaretle oylama üyelerin el kalldırması; tereddüt 

halinde üyelerin ayağa kaldırılarak saiyılımaları; 5 üye-, 
nin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salon
daki milletvekillerinin olumlu ve olumsuz oy veren
lerin ikiye bölünerek ayrı ayrı sayılmaları suretiyle 
yapılır. 

'2. Açık oylalma; 
a) Açık oiylaım'a, üzerinde milletvekillerinin ad 

ve soyadları, seçim çevrelerinin yaznlı olduğu pusu
laların kutuya atıllmaisryıla veya; 

b) Ad cetvelinin okunlmalsı üzerine, adı okunan 
m'ilfctivekilinim ayağa kalkarak «kabul», «çekinSer», 
veya «ret» kelimelerinden birini yüksek sesle söyle
mesi ve böylece açıklanan aylanı; kâtip üyelerce kay
dedilip sayımı suretiyle olur. 

Birinci şekildeki açık oylamada oy pusulalarının 
toplanmaisı, kürSüldıe bulunan bir kutuya oy pusula
larının atılması sureciyle olalbüleceği gibi, kutuların 
özel görevliler tarafından sıralar arasında d'olaşltırıl-
ırrtaSı sureltiyle de yapılabilir. 

Açtlk oylama şekillerinden birisine başvurulması 
ve puisulaların toplamma tarzı, Genel Kurulun kara
rına bağlıdır. 

3. Gizli oylama; 
Üzerinde hiçbir yazı ve işaret bulunmayan be

yaz, kırmızı, yeşil oy pusulaları ile veya beyaz bir 
kâğıda sadece «kabul», «ret», «çekimser» yazmak 
süreitiyle pusulaların veya yazılan 'kâğıtların kutuya 
atullmaları sureciyle yapılır. Bu halde ad cetvelimin 
okunmaSıylia, adı okunan miletıvekilıi kürsüden bir 
kutuya oy pusulasını atmakla yükümlüdür. 

Bu oylamada kutular, özel görevlilerce sıralar 
arasında dolaışıtırılamaz. Oylamalarda bir bakan ye
rine oy kullanacak yetkili bakanın yenine oy kullan
dığı balkanın ad ve soyadını belirlemesi ve yetki bel
gesini oylamadan önce Başkanlığa sunması gerekir. 
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;Bu ballgede, yetkimin kime ve hangi b'Lrlejlkn veya 

bkieşimler için verildiği gösterilir. Beyaz kabul, kır
mızı ret, yeşiil çekinser oy anlamına gelir. Gizli oy-
lamaılarda bakanlar, biribiderlkıîn yerine y-eîflci belge
leri ile oy kullanamazlar. 

Gerekçe : 
Madde metni, bu şekilde daha anlaşılır ve teredı-

dıülte yer vermeyecek şekle sükuiknuştur. Ayrıca, gizli 
oylamalarda kullanılması ileri sürüten yuvarlakların, 
hangi maddeden ne büiyükılıüklte olacaklarımın tarifi 
yok. Böyle yuvarlaklar yapmak israfil da olur. Bun
lar, başka birleşimler için salklanamaz. Ayrıca, mil-
IdtJvek'illerlini p'inpon topları veya ten'is topları veyaı 
daha aca'ilbi bilardo yuvarlakları ile oynuyorlar giıbi 
eleşitJiriierîe karşı karşıya geltiırmemek gerekir kanı
sındayım.. 

'Ayrıca, bu üç yuvarlağı elinde götürüp, birimi 
ıkünsüden kuituya atan milleiüvekili, diğer ikilsin! ne 
yapacaktır. Onun elinde görülmüş olması, oyunun if
şası olmaz mı? Böyle bir oylama gizli yapıldı sayı
labilir ma? 

!Bu nedenlerle teklifimi sundum, takdir yüce. Mec
lisindik. 

ANAYASA KÖMiUSYOiNU BAŞKANI KÂ'M'ÎL 
T. GOŞKUNOĞUU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade edersen/iz, bu madde hakkında burada veril
miş birlCakıım önergeler var. Maddenin biraz özelliği:. 
de var.' Bu maddeyi de önergelerle beraber geri ala
lım efendim. 

ıBAŞJKAN — Efendim, bir önerge var. Bu öner
ge ile beralber maddeyi komisyon geri Miiyor. 

Madde, 'önergeyle biriiklt'e Komisyona iade edildi 
efendim. 

Madde 144'ü okutuyorum : 
İşaretle oylamanın yapılacağı haller 
MADDE 144. — Anayasada, kanunlarda ve İç

tüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu 
olduğu (belirtilmeyen bütün hususlarda kaide işaret 
oyuna 'başvurulur. 

İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen hu
suslarda, oylamaların işaretle yapılması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 145 'i okutuyorum : 
İşaretle oylamada usul 
MADDE 145. — İşaret oyuna başvurulması ge

reken hallerde Başkan oylama yapılacağını bildirerek 
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önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, sonra ka
bul etmeyenlerin el kaldırmasını ister. 

Kâtip üyeler, kendi oylarını Genel Kuruldaki oy
ların sayımı 'bittikten sonra Başkana bildirirler. 

Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kurula 
«kabul edilmiştik» veya «kalbul edilmemiştir» denmek 
suretiyle 'ilan olunur. 

İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun 
lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile kâtip 
üyeler beralberce sayarak tespit ederler. Aralarında 
anlaşamadıkları veya oyları tespit ödemedikleri hal
lerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle 
tekrarlanacağını bildirir. 

Ayağa kalkmakk suretiyle oylamaya başvurulma
sından hemen sonra bir arada ayağa kalkan beş mil
letvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle 
oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salon
da ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; madde aslında ihtilaflı bir madde de
ğil. ötedertberi, kapsamlı bir şekilde yazılmış ve çok 
fazla bir ihtilafa sdbehliyet vermeksizin uygulanmak
ta olan madde. Yalnız, henim bir temennim var. 
Eğer yüce Meclis bu temennime katılırsa, bunu ge
lenek haline getiremez miyiz? Olay şu : 

Madde diyor ki, «Oylama sonucu, Başkan tara
fından Genel Kurula «kabul edilmiştir» veya «kabul 
edilmemiştir» denmek suretiyle ilan olunur.» 

Sayın Başkanım, tartıştığımız madde bu, değil mi 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Burada her se
ferinde, oldukça birbirine yakın oylama durumu söz 
konusu olduğunda veya gözle bu izlenim alındığında, 
muhalefet sıralarından, sürekli, Başkana şu soru yö
netilir: «Sayın Başkan, kaç kaç sonuçlandı?» Sayın 
başkanlar da, istisnasız, «Efendim, usulde böyle bir 
zorunluk yoktur, onun için bildirenleyiz. Eğer itira
zınız varsa, yeniden sayımı yaptırırız» gibilerden, ol
dukça, öfkeli cevaplar verirler; çünkü, İçtüzük mü
saade etmiyor. 

Şimdi, istem üzerine Başkanın sonucu rakamsal 
olarak bildirmesinde ne gibi bir sakınca var?.. Ne
den buna müracaat etmiyoruz?.. Aslında, çok önem
li olan, resen 101 oy sorunu her seferinde artık bu 
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Mecliste yavaş yavaş -bir gelenek haline gelmiştir, 
memnuniyetle müşahede ediyoruz, bazı başkanvekil-
lerinin direnmesine rağmen; ama genellikle kabul 
edilen, 'bugün yüce Meclisimizde, resen, karar nisa
bının (101 oyun) aranması. Ben şu anda onun üze
rinde durmuyorum, zaten konu o değil; ama işaret 
pylamalarında birbirine yakın sonuç ortaya çıktığın
da, milletvekillerinin tek yapabileceği, «Oylama so
nucuna itiraz ediyoruz, oylamayı lütfen yeniden yap
tırın, oylar yeniden sayılsın» diyerek, itirazda bulun
malarıdır, O da Sayın Balkanın takdirine kalmıştır. 
'Başkan, eğer oylama sonuçlarını bÜrbirine çok yakın 
görürse, zaten çoğu kez ikinci defa kendisi de yapar; 
ama bu yola başkanlar pek başvurmuyor. Büyük bir 
'ihtimalle, maddelerin bir an evvel kabul edilmelerini 
istemeleri yüzünden bu tür, çok yakın da olsa- Biz
zat bunu tespit ediyorlar tabüî, kâtip üyelerin sayımı 
sonucunda -«Oylar arasında çok yakınlık var, onun 
için yeniden oylama yapıyorum» diyen Başkanveki-
line ya üç kez ya da dört kez rastlamışımdır. Müm
kün, böyle yapanlar da var; ama genellikle itiraz 
üzerine oluyor. Acaba, itiraz edilmeden de, istem 
üzerine oylama sonuçlarının, kaça kaç olduğunun 
belirtilmesinde ne gibi bir sakınca olabilir, yararın
dan başka?.. 

Sayın komisyon bunu bir temenni olarak benim
siyorsa, böyle bir eğilimi varsa, bu konuda bir öner
geyi de kendilerine hemen takdim ederiz; ama böyle 
bir eğilimi yoksa, önergeyi yüce Başkanlığa sunacak 
değiliz. 

(Bu durumu bilgilerinize sunmak istedim, arz edi-
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Sayın Çelikbaş; buyurun efendim. 
FlETHt ÇELİKBAŞ ((Burdur) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; parlamenter rejimin bazı yazılı 
olmayan kaideleri var. Mm okunmak suretiyle oy
lama yapılırsa, o zaman neticeler rakamla ifade edi
lir; ama işaret oyuyla yapılan oylamalarda Başkanın 
kararı muteber sayılır; yani ondan şüphe etmek, Baş
kanlık Divanının devamlı olarak dinleyicileri şüphe 
içerisinde bırakmak manasına gelir ki, bu esasen 
parlamenter rejimin çalışmasıyla bağdaşır bir usul 
değildir. Bazı usulleri olduğu gibi kabul etmeye mec 
buruz. Hiçbir parlamentoda, işaret oyuyla yapılan 
oylamalarda, şu kadar müspettir, şu kadar menfidir, 
dendiği 'vaki değildir. 

Bu itibarla, Başkanlığa inanarak, onun ifadesine 
göre, kabul edilmiş veya kabu edilmemiş, demek 

kâfidir. Rakamla ifadesi tamamen yersizdir, acayip 
bir şey olur Türkiye'de; çünkü dünyanın hiçbir ye
rinde Ibu yoktur. 

Onun için ifade etmek istedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — itiraz hakkı
mız var zaten Sayın Çelikbaş. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İtiraz edildiği za
man tekrar oylama olur. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî... 
Efendim, madde üzerindeki müzakereler son bul

muştur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
146 ncı maddeyi okutuyorum : 
Açık oylamanın zorunlu olduğu haller 
MADDE 146. — Genel ve katma bütçe kanun 

tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla değişik
lik tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek 
ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin değişiklik ta
sarıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma 
yapılmasına dair kanun tasarıları ile Türkiye Büyük 
'Millet Meclisi Bütçesinin değiştirilmesi hakkında ve
rilen kanun teklifleri, geçidi olarak 'harcama yapıl
masına ve gelir toplanmasına yetki veren kanun ta
sarılarının tümü; vergi, resim ve harçla konmasına, 
kaldırılmasına, eksiltilmesine veya artırılmasına dair 
kanun tasarısı ve tekliflerinin tümü; kesinhesap ka
nunu tasarıları, genel ve katma bütçeli dairelere bağ
lı döner sermayeler hesaplarının onaylanmasına dair 
kanun tasarılarının tümü; kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi veren kanun taşanlarının tümü; 
milletlerarası andlaşmaların onaylanması; bu andlaş-
malara katılma veya bu andlaşmaların belli hüküm
lerinin yürürlüğe konması hakkındaki katılma bildi
rilerinin yapılmasının uygun bulunması hakkındaki 
kanun tasarılarının tümü; uzun vadeli, kalkınma pla
nı tasarısının tümü; Anayasanın değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin her bir maddesiyle tümü ve bu 
İçtüzüğün emredici 'hükümleriyle belirtilen diğer hu
susların oylanması açık oylama ile yapılır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; aslında söyleyeceğim şeyler, hemen bu 
•maddeden sonra gelen «Açık oylama istemi» ile doğ
rudan ilişkili; ama, açık oylama istemine ilişkin olan 
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" 147 nci madde daha önce olmuş olsaydı, 146 ncı 
maddenin müzakeresi daha sağlıklı olurdu. Çünkü, 
eğer açık oylama istemi ile ilgili 147 nci madde bu
günkü şekliyle kalırsa, «Açık oylamanın zorunlu ol
duğu haller başlığı altındaki 146 ncı maddede sayı
lan birçok şeylere itirazımız olabilirdi. 

Normalde -146 ncı maddede sayılanların hepsi
nin açık oylamaya tabi olması gereken hususlar ol
duğunda (bir kuşkum yok; ama açık aylama istemi
ni belirleyen bir sonraki maddede, milletvekili ira
desinin, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek 'biçimde açıık 
ve net olmasına gerektiren çok önemli hususları 146 
ncı madde içerdiği için; yani açık oylamanın zorun
lu olduğu haller arasında 'bulunduğu için, gönlüm, 
ister istemez 146 ncı maddenin Ibu haliyle kabulüne 
razı değildir, örnek vereyim : 

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ve
ya bütçe... Şümdi, bütçe müzakerelerinde biliyoruz; 
oylama, ad okunarak yapılıyor. Bunun bir sebebi 
var. Çünkü, bütçenin kabulü veya reddinin önemli 
siyasal sonuçları var ve yüce Meclisin iradesini belli 
konularda, hiç tereddüte yer vermeyecek bir biçimde 
açıkça belirtmesini amir; ama, diyelim ki, uluslar
arası antlaşmalara katılma ve bu antlaşmaların be
lirli hükümlerini yürürlüğe koyma... Böyle bir ka
nun. tasarısı geliyor, açık oylama için kupalar dola
şıyor ve oylama bitiyor. Bu yöntem hiç güven ve
rici değil. 

Aynı şekilde, kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi... Son derece önemli. Çünkü, önemli bir 
yetkiyi Meclis icra organına vermektedir. Böylesine 
önemli bir konuda; kuşkusuz bütün oylamaların ko
nusu önemlidir ama, bazı konularda yüce Meclis, 
iradesini hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak ka
dar açık ve seçik belirtmek ve onu herkesin, en azın
dan gözle tespit etmek hakkı olsa gerek; çünkü, Mec
lis müzakereleri esas itibariyle açıktır. 

Şimdi, milletlerarası antlaşmaların onaylanması, 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini ve
ren kanun tasarısının onaylanması, beş yıllık kal
kınma planı tasarılarının onaylanması ve benzeri bir
çok önemli konu, çoğunluk iradesinin keyfine bıra
kılmaktadır; yani nasıl oylanacağı konusunda. Ço
ğunluk, burada sayılan maddelerde, istediğini sıralar 
arasında kupa dolaştırarak oylarını attırmak suretiy
le yaptırabilir; istediğini de, tek tek ad okunarak 
oylarını attırmak suretiyle iradesini izhar ettirebilir. 
Bu olmamalı. Elbette ki, son söz Genel Kurulundur; 
elbette ki, o kurulun ekseriyetine hâkim olan çoğun-
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luk, iktidar partisi, dilediği doğrultuda yasama faa
liyetine ağırlığını koyacaktır; ama Oylamalar farklı
dır. Oylamalarda, kimin nereye oy attığını halk bil
melidir. Biz, kimin nereye attığını bilemiyoruz. Na
sıl oluyor? Kupalar dolaştırılırken herkes birbirinin 
yerine attığı için, ismi orada gözüküyor, oyunu at
mış oluyor; bazen haberi bile olmuyor; bazen çift 
atılıyor, kendisi de atmış oluyor, kendisinin yerine bir 
arkadaşı da atmış oluyor. 

Açık oylamanın zorunlu olduğu haller isabetle 
sayılmış; ama, açık oylamanın biçimi birden ziya
de olduğu için, onlardan birine başvurmayı da ister 
istemez Genel Kurulun çoğunluk iradesine bıraktığı 
için, bence açık oylamadan beklenen yararlar sağ
lanamıyor. 

Bu nedenle benim dileğim, 145 ve 146 ncı mad
deleri de komisyonun geri çekerek birlikte mütalaa 
etmesidir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum, 
Sayın Çelikbaş, buyurun efendim. 
'FETHİ ÇELİKBAŞ ^Burdur) — Muhterem ar-

' kadaşlar, sarahaten tespit edilmediği sürece, oy kul
lanan arkadaşların, başkalarının oyunu da kullandık
larını ifade etmenin. (Mecliste isabetli olmadığı kanaa
tindeyim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gerçek... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Eğer bu ger

çek.... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu gerçeği siz de 

biliyorsunuz Sayın. Çelikbaş. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen efendim... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efendim, bu 

gerçek tespit edilmediği müddetçe, ifadesi, faydadan 
ziyade zarar verir. Bazı hakikatler vardır ki, onların 
açıktan ifadesi müesseseleri yıpratır arkadaşlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — On
lar sizin felsefenizde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Niçin, hâkim-^ 
ler Allah'ın yazında cübbeleriyle hüküm verirler? 
Müessesenin mehabetini muhafaza etmek için arka
daşlar. 

Bazı konular vardır ki, bu konuların aksi sabit 
olmadığı müddetçe, rivayetle muamele yürütmek isa
betli değildir. Yani, müesseseleri ayakta tutan 'bir
takım değer hükümleri vardır. ıBu değer hükümleri
ne hepimiz riayetkar olursak, bu dediğiniz konuları, 
pekala Başkanla gidip odasında da konuşabilirsiniz 
arkadaşlar. 
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Bu itibarla, burada tespit edilmediği müddetçe, bu 
tarz beyanların hepimize zarar vereceğinden emin 
olmanızı bilhassa rica ediyorum. Çünkü, geçmiş yıl
larda bunun ço'k ıstırabını çektik. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kaldıralım onla
rı o zaman. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu tür yorumla

ra neden olan şeyleri kaldıralım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen efendim... 
FETHİ ÇELÎKBAŞ ı(Devamla) — Efendim, onu 

tetkik edecekler. Dikkat ederseniz, bendeniz o za
man konuşmak istedim. Yani, müessesenin selametle 
lişlemesi için gayret edelim; ama, aksi sabit olmadığı 
müddetçe, birtakım beyanlarda bulunarak, müesse
seyi zaalfa uğratmayalım. 

Onu arz etmek istedim; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
Madde üzerinde müzakereler son (bulmuştur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler.... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
147 nci maddeyi okutuyorum : 
Açık oylama istemi 
MADDE 147. — Anayasa, kanunlar ve İçtüzük 

gereğince işaret oyuna yalhut gizlioya başvurulması zo
runlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 
onlbeş milletvekilinin yazılı istemine bağlıdır. 

Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden 
önce Başkanlığa verilmiş olması gereklidir. Başkan, 
oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu 
bildirir ve önerge sahiplerinden en az onbeşinin Ge
nel Kurul sallonuında bulunup buÜunmadığını töspit 
eder. 

Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan 
üyelerden başlanır. Önerge sahiplerinden en az on-
beşi Genel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan 
imza herhangi 'bir milletvekili tarafından kabul edil
mez veya oylamaya katılmazlarsa, açık oylama iste
mi düşer. 

Açıık oylama önergesinde imzası bulunanlardan 
en az onbeş milletvekilinden herhangi birinin oyunu 
kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapılan 
oylama, 'işaret oyu niteliğinde işlem görür. 

Açık oylama sırasında basılı oy pusulası bulun
mayan milletvekili bir beyaz kâğıt üzerine adını ve 
seçim çevresini yazıp imzalamak suretiyle oyunu kul
lana/bilir. ıBu şekilde kullanılmayan oy pusulaları, sa
yıya dalhlil ediliilr, ancalk geçersiz sayıilir. Bu husus açık 
oy tablosunda gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, maddenin son fık
rasında, «Açık oylama sırasında basılı oy pusulası 
'bulunmayan milletvekili bir beyaz kâğıt üzerine adı
nı ve seçim çevresini yazıp imzalamak suretiyle oyu
nu 'kullanabilir» denmektedir. Bu Cümle yeterli olu
yor mu efendim? 

M. TURAN BAYE2İT (Kahramanmaraş) — 
«Kabul» veya «ret» diye yazmayacak mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet, «kabul» ve
ya «ret» diye 'belirtmesi lazım; ama «Oyunu kulla
nabilir» deyince, oyu hangi istikamette ise onu be
yaz kâğıda yazması demektir. 

BAŞKAN — Efendim, basılı oy pusulası varsa 
bu şekilde oyunu kullanabilir; fakat bir başka kâğıt 
haline geldiği zaman, onun üzerine ne' istediğini 
yazması lazım. 

İHSAN NURİ TOFKIAYA (Ordu) — «Oyunu 
kullanma'k» demek, zaten ne istediğini yazmak de
mektir Sayın Başkan. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Zaten 
maddede, bu şekilde kullanılmayan oy pusulalarının 
geçersiz sayılacağına dair bir hüküm var Sayın Baş
kan. ' 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Zaten şimdiki uy
gulama da böyledir efendim. 

'BAŞKAN — Peki efendim, özür dilerim; ben da
ha vazıh hale getirilmesini düşünmüştüm. Genel Ku
rul neye karar verirse onu uygularız. Bu husus, şim
di kullandığımız İçtüzükte de bu şekilde yazılmış. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın 
Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bir önceki madde üzerinde yaptığım ko
nuşmada, Meclis mehabetine ve geleneklerine kesin
likle aykırı gördüğüm bir yanlış uygulamayı dile ge
tirdim. Bunun çaresi bulunur; yeter ki, peşin yargı 
ile hareket edilmesin, önerilere karşı olumlu tavır 
takınılsın. 

Bütün bu oylama konusunda da yüce Mecliste, yü
ce Meclisin mehabetine, yüceliğine uygun müzakere 
ve oylama usullerini benimsemek zorundayız. Birta
kım kapıları ardına kadar açıp; efendim, kişisel so
rumluluk asıldır ve herkesin kendi sorumluluğu ile 
bu tür işler yürütülür demek, ideal olarak çok güzel; 
ama her müessese bir disiplindir. Disiplini olmayan 
bir müessese olamaz. Oylama işlemine devam mese
lesi elbette ki milletvekili kimliğini rencide etmeye-
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cek; ama herhalde öz disiplin yanında, bir de «kolek
tif disiplin» dediğimiz, birbirimizi denetlemek göre
vimizi - zaten bir bakıma muhalefetin de görevi bu
dur - bu disiplini elden bırakmamak gerekir. Bırak
tığınız zaman, yüce Meclisin dışarıda yargılanmasını 
ve olumsuz değer yargılarına konu edilmesini önleye
mezsiniz. Benim görebildiğim önemli hatalardan bir 
tanesi budur; bunu düzeltmeliyiz. Bunu haykırarak 
söylüyorum, bu iyi bir yol değil. 

Değerli üyeler, açık oylama istemi konusunda da-
görüşümüz şu: Burada, açık oylamanın isteme bağlı 
olduğu haller düzenlenmektedir. Açık oy isteminde 15 
milletvekili iradesini yazılı olarak belirtiyor, Başkan
lığa sunuyor ve aynı zamanda, açık oylamanın biçi
mini de öneriyor; «Ad okunarak yapılması...» 

Tabiî, ilk bakışta bu yol, eğer bir engelleme aracı 
olarak kullanılmıyorsa, 15 değerli milletvekilinin, oy
lamayı daha alenî kılmak, daha netleştirmek için, ira
delerini izhar etmeleri, Yüce Meclis tarafından olum
lu karşılanması gereken bir durumdur. Kaldı ki, ad 
okunarak yapılacak oylamanın hiçbir şekilde bir en
gelleme aracı olarak kullanılabileceğini varsayamıyo
rum. Çünkü, öbür yol da uzun sürer; kupayı buraya 
koyup, herkesin onun önünden geçerek oy atması, 
adı okunan kimselerin tek tek sıraya girip oy kul
lanmaları da bir zaman almaktadır. Geriye bir tek, 
belki zamandan tasarruf gibi gözüken ve benim eleş
tirdiğim, kupaların sıralar arasında dolaştırılması key
fiyeti kalıyor. 

Şimdi, benim buradaki dileğim şudur : Eğer 15 
milletvekili, kararın sonucunu şu veya bu şekilde et
kilemek değil; ama kararın oluşumunda aleniyeti sağ
lamak için bir irade izhar etmişlerse, bunun Başkan
lıkça resen dikkate alınarak, hangi usulde bir açık 
oylama istemi yapılmışsa, o doğrultuda oylamayı 
yapması uygun olur diye düşünürüm; özellikle ad 
okumalarda. Çünkü, nedense ad okunma çok itirazı 
mucip oluyor, bunu çoğunluk partisi istemiyor. Bazı 
kritik ve önemli kanunlar görüşülürken, biz her se
ferinde, ad okunarak yapalım oylamayı, diyoruz, çır
pınıyoruz. Bundan şu çıkıyor : Eğer oylama ad oku
narak yapılırsa, çok kritik ve son derece önemli olan 
bazı yasalarda, bir grup disiplininin otomatizmini ön
lemek için birçok çoğunluk milletvekilleri, bu oyla
mada bulunmayabiliyorlar. Ad okunarak yapılacak 
olan oylama aslında, kimin oy verdiğini, kimin ver
mediğini de ortaya çıkaracağı için, hem muhalefet, 
hem de iktidar açısından da, kamuoyuna yansıtılması 
yönünden yararlı olabilir; fakat nedense, hep muhale-
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fet ad okunarak oylama yapılması isteminde bulu
nur; ama, İçtüzüğün bu hükmü gereğince, Başkan 
bunu oylar ve reddedilince de, açık oylamanın öteki 
usullerine sırayla başvurur; çoğunluk iradesi hangi' 
açık oylama biçiminde karar kılmışsa, onu uygular. 
Bu, bir sıkıntı yaratmaktadır. Ya «15 milletvekili» 
diye bir şey söylemeyelim, herhangi bir şekilde 15 
milletvekilinin istemine bağlamayalım veya bağlamış-
sak, bu 15 değil, 150 kişi de olabilir, hatta salt ço
ğunluğa yakın bir ekseriyet de olabilir; yani 400 mil
letvekilinin 199 tanesi açık oylama isteminde bulun
muştur; ama oylamada 201 oyu bulamadığı için açık 
oylamayı yaptıramamaktadır. Neden?.. Oçık oylama
nın ad okunarak yapılması nihayet bir aleniyet me
selesidir. Eğer bir mecliste 150 milletvekili böyle bir 
arzu izhar etmişse, onu mutlaka o doğrultuda değil 
de, tersine bir karar aldırarak, o 150 milletvekilinin 
sadece ve sadece biçimsel aleniyeti sağlamaya yöne
lik iradesini yok saymayı milletvekili kimliğiyle pek 
bağdaşır göremiyorum. Bu, olsa olsa, Mecliste bizim 
parlamenter sistemde, Özellikle 1961 yılından sonra 
grup hâkimiyetini esas alan, milletvekilinin bireysel 
özgürlüklerini asgarî dereceye indiren, onu âdeta 
grubun mekanik bir parçası haline getiren uygulama
nın herhalde bir sonucudur diye düşünüyorum. Bunun 
için ne denli bir grup disiplini önemine inanıyorsak, 
milletvekilinin kimliğine, bağımsız hareket edebilme 
yeteneğine de o derecede güveniyoruz. O zaman, mil
letvekilinin bu şekildeki istemlerinin ardında mutlaka 
başka birtakım düşünceler olabileceğini varsayarak, 
bunların iradelerini yok sayarak, çoğunluk iradesinin 
benimsetileceği bir açık oylama usulünün uygulamaya 
konulması, bence uygun olmamaktadır. 

Bu konuda, yine tekrar ediyorum, açık oylama is
temi, aşağı yukarı, eski İçtüzükteki gibi aynen bıra
kılmıştır; en az 15 milletvekilinin yazılı istemiyle ola
caktır; ama maddenin yazılış tarzı itibariyle öylesine 
açık ki, bu açıklığa rağmen bu yorumlanırken, bu
güne kadar yapılan uygulamanın ışığı altında farklı 
bir şekilde yorumlanmıştır. Ben size örnek olarak kü
çük bir paragrafı okuyarak sözümü bağlamak isti
yorum : 147 nci maddeye baktığınız zaman, açık oy
lama isteminin oylanıp oylanmayacağı belli değil, öy
le bir sarahat yok; tam tersine, gayet açık bir şekilde 
diyor ki : «Bu husustaki önergelerin, oylamaya ge
çilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması gereklidir. 
Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi ol
duğunu bildirir ve önerge sahiplerinden en az onbeşi-
nin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadığını 
tespit eder.» Hani, arada şöyle demiyor; «Açık oy is-
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temi olduğunu bildirir. Açık oy isteminin hangi bi
çiminin oylanacağını Genel Kurula bırakır» diye ay
rıca oir tekrar yapmıyor. İçtüzük, başka bir yerde 
düzenlendiği kanısında. Biz bunun tersini söylemiş
tik. 

Devam ediyor : «Oylamaya ilk olarak açık oy is
teminde bulunan üyelerden başlanır.» Yani, 147 nci 
maddeyi okuduğunuz zaman, onbeş milletvekilinin 
yazılı isteminin o doğrultuda açık oylamaya başlana
cağını gösterir bir ifade tarzı var âdeta. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Ama, 147 nci 

madde oylanırken, diğer maddeleri de dikkate almak 
gerektiği için, öbür maddelerde açık oylamanın bir
den fazla olması nedeniyle bir karar konusu olduğu 
ileri sürülerek uygulama, tatbikat bu şekilde olagel
miştir. Bunun sakıncalarını belirttim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Sayın Çelikbaş, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Çelikbaş 
da konuşsun, belki daha etraflı bir cevap vermek du
rumu hâsıl olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arka

daşlar, Mecliste müzakerenin sürekli devam etmesi de, 
oylama kadar mühim bir konudur. Eğer oylamalar, 
Meclisin sürekli çalışmasına mani olacak bir obstrük-
siyon karakterini taşırsa, o zaman bundan bütün ce
miyet, bütün topluluk rahatsızlık duyar. Bu itibarla, 
oylamaların otomatik yapılmayıp, reyle yapılmasına 
mani olunmak isteniyorsa, o zaman, bir birleşimde 
ancak bir defa bunun kabul edilmesi gerekir. Aksi 
takdirde, her bir saatte yapılacak oylamayla, Meclis, 
çalışamaz duruma pekâlâ getirilebilir; bu da fevkala
de zararlıdır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Şu 
kadar kişiyle mi Hoca? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla)— Yani, bu çeşit 
obstrüksiyonlar olmaz demeyiniz arkadaşlar, öyle 
akla gelmedik obstrüksiyonlar olmuştur ki - kitaplar 
bunu yazar - hatip çıkmıştır, kayıt olmadığı için, 12 
saat konuşmuştur; çünkü kayıt yok. Bu itibarla, her 
ihtimali hesaba katarak düşünmekte yarar vardır. 

i Obstrüksiyon yapmak, meclislerin çalışmalarının sü-
I rekliliğini azaltır ve yalnız Mecliste değil, cemiyette, 
I toplumda bıkkınlık getirir. Bu itibarla, böyle bir en-
I dişe varsa, «Bir birleşimde veya bir oturumda ancak 
I bir kere bu yolla açık oylama talebi tatbik edilebil-
I sin» demekte zaruret vardır; bunu belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
I Buyurunuz Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, Sayın Tu-

I tum demek istiyor ki, onbeş milletvekili açık oylama 
I istediği zaman, onun şeklini de tayin etsin. Şimdi bu-
I rada, onbeş milletvekili ekseriyete hâkim olsun, de

mek istiyor. Onbeş milletvekilinin bu önergesini ay-
I nen kabul edeceksek ve ekseriyet de oylamanın şu 
I şekilde olmasını arzu ediyorsa, o şekilde karar veri

yorsa, onbeş milletvekilinin oyu mu hâkim olacaktır 
I Meclise? 
I Binaenaleyh... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Esasa taalluk eden 
I bir şey değil efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Esasa taalluk eder 

I efendim; oylama esasa taalluk eder, bir karar verecek 
I Meclis. Bu itibarla, bu teklifin kabul edilmesi müm-
I kün değil zaten, fiilen mümkün değil. 
I Sayın Çelikbaş'ın ileri sürdüğü noktai nazara ge-
I linçe : Hakikaten, bu obstrüksiyon meselesi biraz 
I önemli; fakat bunu tahdit etmek, günde bir defa açık 
I oy veya gizli oy meselesini ileri sürmek keyfiyeti yü

ce Meclisin takdirine bağlı. Bunu pek benimseyemi-
I yoruz; ama yüce Meclis nasıl takdir ederse öyle olsun. 

BAŞKAN — Efendim, önerge yok; arkadaşlar ni-
I hayet fikirlerini ifade ettiler. 
I Aslında bu tarz - kusura bakmayın hatırlatmak 

için söylüyorum - konuşmalarda arkadaşlar bir öne-
I ri getiriyorlar; ama o önerinin bir de önergesi olsa 
I mesele daha iyi olur; sadece madde üzerinde konuşu -
I luyor. Herhangi bir önerge olmadığı için de biz mad

deyi sonunda oylamak mecburiyetinde kalıyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Zabıtlara geçmiş 

I oluyor. 
BAŞKAN — Tabiî zabıtlara geçiyor. 
Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

I biz diyaloga çok açığız bu konuda, kapalı olan Sayın 
Komisyondur. Biz şu ana kadar 100'e yakın önerge 

I hazırladık, fakat hemen hemen hiçbirisi iltifat gör-
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müyor. Dolayısıyla, sizin dediğiniz doğrudur Sayın 
Başkan; ama biz, nihayet bir konfeti uzatıyoruz, di
yoruz ki, «Bunu geri alın, üzerinde düşünün, beraber 
çalışalım, bir formül bulalım.» Bizim istediğimiz bu
dur. Bu kadar önemli bir konuyu bu şekilde geçiştir
mek istemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler son bulmuştur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 

kadar önemli bir konuda 101 oy arayın lütfen 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kabul edenler... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Böyle 
dediğim dedik olmaz, Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ne dediğim dediği 
canım; senelerden beri tatbik edilen bir şey. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cumhu
riyet Halk Partisindeyken başka türlüydün, şimdi baş
ka türlü. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Efendim, çoğunluk yoktur. Karar yetersayısı te

şekkül etmediğinden, birleşime 15 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 16.50 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : Başkanveküi İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köy men (Giresun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — 96 ncı Birleşimin ikinci oturumunu a;ıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
(Devam) 

BAŞKAN — İçitüzük teklifi üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

147 nci madidenin oylaması sırasında yetersayı bu
lunamamıştı; oylamayı yeniden yapacağız. 

147 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Efendim, yetersayı bu
lunamamıştır. 

Bu bakımdan, çalışmalara burada son vermek du
rumundayız. 

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek, ve 29 Nisan 
1987 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
iBirleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.07 

•••<« 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
l. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

1984 - 1986 yıllarında müteahhitlerimizin dış ülkeler
de üstlendikleri taahhütlere ve ülkemize getirdikleri 
döviz tutarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye1 ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmaısına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Dış ülkelerde mütealhhitlerimizin üstlen
dikleri taahhütlerinin 1984, 1985 ve 1986 yılları itiba
riyle miktarları kaç TL.'sidir? (veya Dolar). 

Soru 2. Bu yıllar itibariyle, müteahhitlerinizin 
bu taahhütlerinden ötürü memleketimize getirdikleri 
'döviz tutarları kaç TL. (veya Dolar)'dır? 

Soru 3. Getirilen dövizlerin ihale tutarlarına gö
re yüzde oranları nedir? Bu döviz girdi miktarları ye
terli midir? 

Soru 4. Dışarıda iş alan müteahhit firmalarının 
aldıkları iş tutarı, getirdikleri döviz miktarı ve oran
ları dolayısıyla, yurt dışında sermaye birikimi yaptık
ları düşünülebilir mi? Böyle bir durum düşünülüyor
sa, ne gibi önlem almayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 29.4.1987 

Bakanlığı 
ÖKA : 310000/1206 

Konu : Sn. Hilmi Nalbantoğlu'na 
ait yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ye Kararlar Dairesi Başkanlığının 

13.3.1987 tarih ve 7/1713-8097/31829 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan sorulan, ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Dış ülkelerde taahhüt faaliyetlerinde bulunan 
105 - müteahhitlik firmasınca 1984 - 1986 yılları itiba
riyle üstlenilen taahhütler 1984 yıında 1 122 279 648 

dolar, 1985 yılında 598 495 602 dolar ve 1986 yılında 
da 968 012 704 dolar olmuştur. 

2. Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan 
firmaların, taahhütlerinden dolayı memleketimize ge
tirilmiş olan döviz miktarı 1984 yılında 101 065 566 
doları, 1985 yılında 123 415 726 doları ve 1986 yı
lında da 46 701 155 doları bulmuştur. 

3. Bu durumda, 1984 - 1986 yılları itibariyle 
memleketimize getirilmiş olan dövizlerin, ihale tutar
larına oranlarının 1984 yılında % 9.01, 1985 yılında 
% 20.62; 1986 yılında % 4.82 olduğu görülmektedir. 

Ancak, 1986 yılında getirilen döviz tutarı alınan 
ihalenin % 4.82'si olarak gözükmekle birlikte, bu yıl 
içinde kazanılan 968 012 704 dolar tutarındaki ihalenin 
768 753 006 dolarlık kısmının, Aralık 1986'da üstle
nilmiş olduğu göz önüne alındığında getirilen dövizin 
alınan ihale tutarının % 23.44'ü olduğu görülmek
tedir. . 

1984 - 1986 yılları itibariyle kazanılan toplam 
2 688 787 954 dolar tutarındaki ihale miktarının, bu 
dönemde getirilen 27)1 182 447 dolara oranı % 10.09' 
dur. Bu durumda, döviz girdilerinin kazanılan ihale 
tutarlarına oranları yeterli görülmektedir. 

Bunun yanı sıra yurt dışında müteahhitlik faali
yetlerinde bulunan firmalarımızın kazandıkları bilgi 
birikimi dolayısıyla yurda getirilen modern teknoloji 
için herhangi bir ödeme söz konusu olmamakta ve 
uluslararası ihalelerde aranılan niteliklere sahip teklif 
alan firmalarımız da çoğalmaktadır. 

Öte yandan, halen bu firmalarda 42 676 Türk 
işçisi istihdam edilmekte ve dolayısıyla bu yolla da 
döviz girdileri artmaktadır. 

4. 1984 yılından evvel üstlenilmiş olan ihale tu
tarları da dikkate alındığında, 1986 yıl sonu itibariyle 
105 «müteahhitlik firmasının üstlendiği ihale toplamı 
9 497 667 244 dolar olup getirilen toplam döviz tu
tarı 1 219 270 777 dolardır. Bu rakam alınan ihale
lerin % 12.84'üne tekabül etmektedir. 

Bu nedenle sözü edilen firmalarımız tarafından yurt 
dışında bir sermaye birikimi yapılmış olsa bile, bu 
durumun ülkemiz ekonomisi çıkarlarına ters düştüğü
nü söylemek düşünülemez. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Vrai'in, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1726) 

24.4.1986 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi1 Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla, 
İbrahim Ural 

İstanbul 

1. Yunanistan'ın Pire kentinde yapılan Avrupa 
Güreş Şampiyonası öncesinde Bolu kampında yaratı
lan olaylar ve şampiyonada sergilenen tablolar millî 
hislerimizi rencide etmiş, Güreş Federasyonu Başka
nı Tahsin Albayrak da davranışlarıyla milletin onu
ruyla oynamıştır. 

Bu eylemlerinden ötürü, güreşçilerden evvel ceza 
kuruluna tedbirli olarak verilmesi gereken Federasyon 
Başkanı hakkında idarî ve cezaî bir kovuşturma açıl
mış mıdır? 

2. Göreve geldiği günden beri «Ben madalya is
temiyorum», «Güreşçilerimiz yatmasını, yemek ye
mesini bilmez», «Gerekirse kadınlara güreş yaptırı
rım» şeklindeki beyanlarıyla güreşçilerimizi aşağıla
yan federasyon başkanının bu camianın başında kal
masına izin verilecek midir? 

3. Bolu kampında antrenör ve güreşçilerin haklı 
«isteklerini» kamuoyuna «isyan» şeklinde lanse ede
rek, Avrupa Şampiyonasına 4 üncü, 5 inci sınıf gü
reşçilerle gidip, devletin milyonlarca lirasının heba 
edilmesine neden müsaade edilmiştir? 

4. Merkez Ceza Kuruluna sevkedilen 52 güreşçi 
ile ilgili kararın bu kadar sürüncemede kalmasının 
nedeni nedir? Kurula baskı söz konusu mudur? 

5. 'Birçok spor dalında B. T. Genel Müdürü, yö
netmeliğin 7 nci maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak 
cezalı birçok sporcunun millî takımlarda yer almasını 
sağlamıştır. Galatasaraylı futbolcu Erdal, F. Bahçeli 
basketçi Efe'nin durumları son örneklerdir. 

Durum böyle iken güreşçiler için aynı yetki ne
den kullanılmamış ve Yunanistan'da Türk «gücünün» 
değil de «güçsüzlüğün» temsiline fırsat verilmiştir? 

6. 52 güreşçisini tedbirli olarak ceza kuruluna 
veren federasyon başkanı, derme çatma takımla ka
tılıp hezimete uğranılan Avrupa Şampiyonasından son
ra, gazetelere «Amacımıza ulaştık» şeklinde beyanat 
verebilmektedir. 

Başkanın ulaştığını ifade ettiği amaç, «Türk ulusu
nun millî hislerinin rencide edilmesi midir?» Bulgar
ları, Rusları, Yunanlıları sevindiren durumumuzla, 
Başkanın ulaştığı amaç aynı mıdır? 

7. Akropolis turnuvası için seçme yapılmasında 
niçin ısrar edilmiştir? Yakın güreş tarihimizde hangi 
özel turnuvadan önce millî takım tespiti için seçme 
yapılmıştır? 

8. Federasyon Başkanı Tahsin Albayrak'ın daha 
önce Cimnastik Federasyonu Başkanlığından alınma
sında herkesin ısrarla üzerinde durduğu özel bir ne
den var mıdır? Bu konuda Bakanlığın görevden al
ma gerekçesi açıklanabilir mi? 
9. Federasyon Başkanı ikide bir «Ben devletim, 

devletle pazarlık yapılmaz» diyebilmektedir. Halbuki 
ceza kuruluna sevkedilen 51 güreşçinin 36'sı ön incele
mede suçsuz görülerek tedbir kararı kaldırılmıştır. Bu 
davranışlarıyla bu zatın, Türk devletini kişisel kapris, 
inat ve bilgisizliği uğruna rencide etmeye hakkı var 
mıdır? 

10. Bir güreşçimizi mindere çıkaramayarak hük
men yenik düşüren, ülkemizi muhtemel bir madalya
dan mahrum eden sorumlular kimlerdir? Güreşten hiç 
anlamadığını açıkça ifade eden Tokat İl Müdürü Rıza 
Ataman'a, kafile başkanlığı görevi nasıl verilmiştir? 

11. iBaşkan Tahsin Albayrak Avrupa Şampiyo
nasına gitmeden önce «Alınacak sonuçların tüm so
rumluluğu bana ait olacaktır» demiştir. Alınan sonuç 
ve yaratılan skandal ortada olduğuna göre, işlenen 
suçun cezası ne olacaktır? 

12. Bir inat uğruna, «eyleme» dönüşmeyen hak
lı bir «isteği» fırsat bilip, gencecik Türk güreşçilerini 
Avrupa Şampiyonasında «dünya minder kurtlarının» 
önüne birer kuzu gibi atan Tahsin Albayrak'ın güreş 
konusunda bilgisi bulunmadığı sırf Millî Eğitim Ba
kanının komutanı olduğu için göreve getirildiği şek
lindeki iddia doğru mudur? 
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T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve _ 24.4.1987 

Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi ve Spor 

Genel Müdürlüğü 
Ünitesi : A.P.K.D. Başkanlığı 
Sayı : M-0-02 - 622 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızın 16.3.1987 tarih ve 7/1726-6005/ 

23027 sayılı yazıları ile Başbakanlığa gönderilen ve 
Başbakanlığın 24.3.1987 tarih ve K.K. Gn. Md. 18/ 
106-1703/03030 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza in
tikal eden İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın Gü
reş Federasyonu ile ilgili sorulan incelenmiştir. 

Cevap 1. 1 4 - 2 0 Nisan 1986 tarihleri arasında 
Yunanistan'ın Pire Şehrinde yapılan Avrupa Güreş 
Şampiyonası hazırlıkları için, Güreş Federasyonu 
tarafından Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünce de onaylanmış bir hazırlık programı yapılmıştır. 

Programın muhtevası: Şubat 1986'da Ankara'da 
bir Türkiye Güreş Şampiyonası icra edilerek, bu şam
piyonada birinciden üçüncüye kadar dereceye giren 
güreşçilerin hazırlık kampına alınması, on'beş gün sü
recek bir çalışma devresinden sonra kampta bulunan 
güreşçilerin arasında seçme karşılaşmaları yapılması, 
bu seçmeden sonra her siklette bir güreşçinin kamp 
dışına çıkarılarak sikletlerde ikişer güreşçinin bırakıl
ması, bundan sonra on'beş gün sürecek ikinci bir 
kamp dönemi sonunda yeniden bir seçme müsaba
kası yapıldıktan sonra kazanan güreşçinin millî takıma 
alınması, hak ve adalet ilkelerine bağlı olarak dü
zenlenmiştir. 

Yapılan bu program Ocak 1986 ayından itibaren 
de bölge ve klüplere duyurulmuştur. 

Rıiogramın ianasında fflk onbeş günlük 'kamp dö
nemi sonuna kadar herhangi bir olumsuzluk meydana 
gelmemiş olmasına rağmen, seçme gününden bir gün 
evvel kampta bulunan sporcuların arasındaki birkaç 
elebaşı, bazı basın mensupları ve kişilerin kışkırtma
ları ile yönetimde zafiyet yaratmak, milletimizin gü
reş sporuna olan ilgi ve sevgisini alet ederek şahsî 
menfaatlerini kollamak istemişlerdir. 

Bilhassa bu hususlar, görevlendirilen müfettişler
ce yapılan soruşturmalarda açığa çıkarılmıştır. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Tef
tiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan soruştur
mada, Güreş Federasyonu Başkanı Tahsin Albayrak 

dahil olmak üzere Bolu Beden Terbiyesi ve Spor İİ 
Müdürlüğünde ve kamp görevlileri ile sporcular ara
sında geniş ve kapsamlı ifadeler alınmış olup, karar 
bu soruşturma raporuna göre verilmiştir. 

Kararda suç, suçlu ve suçsuzlar herhangi bir 
şüpheye mahal bırakmayacak şekilde belirlenmiştir. 

Cevap 2. ^ Soruda belirtilen ve Güreş Federasyo
nu Başkanına mal edilmek istenilen sözlerin varit ol
madığı, resmî beyan bulunmadığı, bazı basın mensup
ları ile Federasyon Başkanı arasında özel ve şahsî ko
nuşmalarda geçen hususların değiştirilerek kamuoyu
na yansıtıldığı anlaşılmıştır. 

Cevap 3. Bolu Kampında antrenör ve güreşçi
lerin öne sürdüğü istekler yapılan incelemeler sonu
cunda haklı görülmemiştir. 

öncelikle bir disiplin müessesesi olan sporda, ön
ceden tespit ve ilan edilmiş kurallara fiilen ve cebren 
karşı konulmak istenmesi, idarenin de buna boyun 
eğerek zafiyete uğratılması düşünülemez. 

Uluslararası iyi ilişkiler, dostluk ve sportmence 
yarışmanın amaç olduğu spor karşılaşmalarında gö
rev verilen sporcularımızın seçimindeki faktörler ara
sında en önemli yeri temsil kabiliyeti almaktadır. 

Pire'deki Avrupa Şampiyonası için seçilen güreş
çiler de gerek daha önce katıldıkları çeşitli kategori
lerdeki Dünya, Avrupa Balkan ve Türkiye şampiyo
nalarında elde etmiş oldukları dereceler, gerek kültür, 
eğitim ve disipline riayetleri bakımlarından yeterli 
görülmüş sporculanmızdır. Dolayısıyla şampiyonaya 
katılan sporcularımız her yönü ile temsil görevlerini 
yerine getirmiş, diğer ulusların sporcu ve yöneticile
rinin de takdirlerini sağlamışlardır. 

C) 4. Kurula hiçbir makam ve yetkili seviyesin
de baskı yapılması sözkonusu değildir. 

C) 5. Bu soruya yukarıda yer alan hususlar için
de cevap verilmiştir. 

C) 6. Avrupa Şampiyonasında görev alan genç 
güreşçiler, mevcutların en iyileri olup, gelecek için 
ümit vermişlerdir. 

Milletimiz tarafından sevilen bir spor olan gü
reşte de vatan sathında yaygın bir icraat ile tesis, mal
zeme ve antrenör yönünden fırsat eşitliği yaratılarak 
çok sayıda gencin kazanılması esas hedeftir. 

Bu gençler, 26 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyo
nasında sınırlı bir katılma ile dahi 12 nci sırayı elde 
ederek ferdî klasmanda da dereceye girmişlerdir. 

C) 7. Bolu kampında yapılmak istenilen seçme
lerin amacı, Akropolis Turnuvası için olmayıp, birin
ci soruya verilen cevapta da yer aldığı gibi, her siklet-
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te kampa alınan üç sporcudan bir tanesini elemek için
dir. Hak ve adalet ilkelerini yerine getirmek için ko
nulan bu kural, tahrik ve kötü maksat unsurları ne
ticesinde seçme yapılmadığı takdirde kamptan çıka
rılması öncelikle sözkonusu olan üçüncü durumdaki 
güreşçilere dahi protesto ettirilmiştir. 

Ayrıca diğer spor dallarında da olduğu gibi fe
derasyonların gerek gördükleri her durumda güreşte 
de tespit edilecek takım ve sporcuları belirlenen usul
lerle seçmeye yetkileri bulunmaktadır. 

C) 8. 1984 Los Angeles Olimpiyatları sonuna 
kadar yürürlükte bulunan «Federasyon Başkanları 
Adaylarının Tespiti ve Atanmasına ilişkin Yönetme
lik» hükmü gereğince, bütün federasyon başkanla
rının görevi 20.9.1984 tarihinde sona erdirilmiştir. 

Bu husus bütün başkanlara, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı imzası ve P. 1-19/4389 sayı ile 
20.9.1984 tarihli mektup ile aynı anda bildirilmiştir. 

Bu mektupta, bütün federasyon başkanlarına : «Ye
ni bir atama yapılıncaya kadar göreve devam etme
leri» de duyurulmuştur. 

O tarihte, 15 Mayıs 1981'den-beri Cimnastik Fede-
rascyonu Başkanı bulunan Tahsin Albayraik 28.9.1984 
tarih ve P. 10/1022 sayılı yazı ile göreve devam et
mek istemediğini bildirmiş, bu isteği Bakanlık Maka
mının 17.10.1984 gün ve 9924 sayılı onayı ile kabul 

. edindikten sonra, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürü tarafından 22.10.1984 tarihinde P. A-3/1026 sayı
lı yazı ile tebliğ edilmiştir. 

C) 9. Güreş Federasyonu Başkanı Tahsin Al-
bayrak 1961 Kara Harp Okulu mezunu olup, 1962' 
den 1974 yılına kadar Atletizm Millî Takımında gül
le, disk ve dekatlon dallarında sürekli olarak millî 
formayı temsil etmiştir. Bu dallarda 12 rekor yapmış 
olup, 136 defa millî olmuştur. Aynı zamanda greko -
ıromen güreşte 1964 yılında Ordu Şampiyonluğu, hal
ter dalında da müteaddit Türkiye şampiyonlukları bu
lunmaktadır. 

1974-1982 yılların arasında Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı ola
rak kesintisiz sekiz yıl hizmet gören Tahsin Albay-
rak, 1982'de kendi isteği ile 1 inci derece 4 üncü ka
demeden emekli olmuştur. Halen bir gazetede spor 
yazarı olarak görevlidir. 

Ceza Kuruluna verilen 51 sporcudan sadece yedi 
tanesi, haklarında ceza tayinine mahal bulunmadığı 
gerekçesi ile tedbir kararı (kaldırılmış olup, geri kalan 
kırkdört tanesi sportif yönden çeşitli sürelerdeki di
siplin cezaları almışlardır. 

. C) 10. Greko - romen dalında 62 kilo güreşçisi 
Hüseyin Demirtaş, Belçikalıyı 13-9, Kıbrıs Rum ke
simi güreşçisini 12-0 yendikten sonra, üçüncü turda 
karşılaştığı İsveçliye 6 - 3 yenilmiş, bu güreşin birinci 
devresinde bedenen zafiyete uğradığı tespiti ile, Ati
na'da tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek mua
yene ettirilmiş, röntgen filmleri de çekilerek bu has
tanenin verdiği rapor neticesinde şampiyonaya devam 
edemeyeceği belgelendikten sonra salon doktoru ve 
FILA doktorlarının da raporları ile mazereti kabul 
edildikten sonra Avrupa 6 ncısı ilan edilmiştir. Görev
lilerin suitaksirleri bulunmamaktadır. 

Beden Terbiyesi ve Spor Tokat 11 Müdürü Rıza 
Ataman, güreş kaynağı ve birinci planda güreş icra 
edilen bir yörenin müdürü olarak yeterli bilgiye sahip 
bulunmaktadır. 

C) 11. Sorunun cevabı yukarıdaki maddelerde 
verilmiştir. 

C) 12. Pire'de yapılan Avrupa Güreş Şampiyo
nasına katılan 26 ülke bizim gibi gençleştirilmiş ta
kımları ile şampiyonaya iştirak etmiş olup, bunun 
sebebini 1988 Seul Olimpiyatlarına hazırlanan kad
rolarını yetiştirmek, olduğunu ifade etmişlerdir. 

FILA Başkanı Milan Ercegan da aynı hususlara 
açıkça değinerek, gençlere önem vermenin yerinde ol
duğunu bildirmiştir. 

Güreşimizin geliştirilmesi için olumlu bir yol seçil
diğini belirten FILA Başkanı, dünya güreşini yöneten 
FILA Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının bulun
duğu Atina'daki ve şampiyona esnasındaki bir top
lantıda FILA Yönetim Kuruluna Türkiye'den bir ki
şinin alınacağını ve bunun Vehbi Emre'den sekiz yıl 
sonra gerçekleşmiş olacağını açıklamıştır. 

Tahsin Albayrak, 1965 -1969 yılları arasında üs
teğmen, 1972 -1974 yılları arasında da yüzbaşı rüt
besi ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında Bölük 
Komutanı olarak görev yapmıştır. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu ise askerliğini Komando Tugayı Paraşüt Takı
mında yedek subay olarak yapmıştır. 

Tahsin Albayrak'ın güreş ve sporla ilişkisi ise 9 
uncu soruya verilen cevapta belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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3. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bpz-
kurt'un, Irak mahreçli petrol ürünlerinin kaçak ola
rak tankerlerle ülkemize getirilip akaryakıt istasyon
larına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı [Kâzım Oksay'm yazılı cevabı 
(7/1735) 

Türkiye Büyük Mlliet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Balkanı, Petrol İş

leri: ile iligiii Devlet Balkanı, Maliye ve Gü'mırük Ba
kanı ve Sanayi ve Ticaret Balkanı tarafından yazılı 
olarak cevaplaındırılmaisı için gereğini saygı ile arz 
©derdim. 

Onural Şerdf Bözkurt 
Çanakkale 

1. — Karaylolu ile Irak mahreçli olarak yurda ka
çak giren ya dla gümrüklerden her nasılsa geçen ve 
hamulesi olan neft, benzin gibi petrol ürünlerini yi
ne kaçak olarak Anadolu içlerine kadar nakledip, 
akaryakıt istasyonlarıma kaçak olarak satan petrol 
tankerleri ollduğu konusunda herhangi bir bilgiye 
'sahip misliniz? Böyle bir olay var mıdır? 

2. Var ise; bu konuda ne gilbi önlemler alın
mıştır? Telspit edilen, ve yakalanan var mıdır? Hak
larında ne gilbli işlelm yapıtarşltır? 

3. Yloik ise; 'böyle bir olasılık peşinen öngörüre-
rdk Bakanlığınızca önlem alınması düşünülimekte 
rnidlir? 

4. ıSon altı ay içinde peltnol rafineniileriımizde 
benziJn, mazot ve neft üretimi ve pazarlannıaisında, 
glblbal olarak ya da normal artış seyri İtibariyle bir 
düşme söz konusu mudur? 

T.C. 
Devlet 'Bakanlığı 29 . 4 , 1987 
Sayı : 2.02.2338 

Türkiye Büyük Millet Meolı'isi Başkanlığıma 
İlgi : a) Türkliye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığınım 17.3.1987 gün ve 7/1 735M8)1 56/3*1952 sayılı ya
zısı. . 

Ib) (Başbakanlığım 18j3ıl9l87 gün ve K.K.Gn.Md. 
li8/ıl'Ö5-2450/O3O73 sayılı yazısı, 

Çanakkale Miılfcüvekili Onural Şeref Bozkurıt'un 
Sayın Basjbakamıımıza yiöneı'JDD'ği; yazılı soru önergesi
ne verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Irak ve İran'a taşımacılık yapan karayolu va
sıtalarımızın Türkiye^© dönüşlerinde yedek depola
rında motorin getirerek bunları yurdumuzda ve yol 

boylarında bulunan bazı benzim istasyonlarına boşal
tarak pazarladıkları istilhlbar ediıllmfişltir. 

% (Bu çeşit kaçakçıliğın ve haksiz kazancın ön-
lenimeisl ve bu gîilbi şahıslarla mübadele edilımıcüi hu
susu, 1915 sayılı Gümrük Kanunu ile buna bağlı 
Gümrük Yönetmeliğinin muayene ve kontrole aiilt 
hükümlerinin sondaj usulü jile yapılmış olması dola
ylısıyla gümrük personelimin şalhisî gayretleri ile ya
pılan denetimler sonucumda b.'r çok olaya el konu-
ılalbi'lmüış'tir. Bu şdkilde ortaya çıkan motorin ve mazot 
kaçakçılığı yaptıkları tespüt edllılen 2ı5 sanık dosyala-
rıyla birlikte adlî mercilere intikal ettirilerek hakla
rımda 15(118 sayılı Kanuna muhalefetten dava açıl-
mışjtır. Bunlardan b'irilsi için illgilli mahkemece mü
sadere kararı verimiiş olup, diğerlerinin davaları de
vam etmektedir. 

3, 'Başta İçişleri Bakanlığı oı'Jmak üzere Maliye 
ve Gümrük, Enerji ve Talbiî Kaynaklar, Sanayi ve 
Ticaret bakanlıkları olmak üzere bütün iligvli resmî 
kuruluşlar gerek 101*5 sayılı Gümrük Kanununun ve 
gerekse 19118 sayılı Kanunun hükümieririin uygulana-
ibilimesi için gerekli tedbirleri almışlardır. Meri ka
nunlara muhalefet halinde suçlular hakkında Cum-
hurlilyelt savcılıkları nezdlinde gerekli suç duyurusun
da bulunulacağı izahtan varestedir. 

4. Son altı ay içeririmde benzim ve motorin ürün
lerinde üretimi ve tüketimi açısından herhangi bir 
düşüş gözlenmemiştir. 19816-1987 yıllarıma göre plan
lanan üreltlım ve tüketimdeki artışlar normal sevrini 
«takip etmektedir. 

(Bingilerinize arz edenim. 
iKâzıim Oteay 
Devlet Bakanı 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bakanlık görüşünün alınması için TBMM Dilek
çe Komisyonunca gönderilen bir dosya ile ilgili ya
zıya cevap verilmemesinin nedenlerine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı (7/1747) 

17 .3 . 1987 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Cahit Aral tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) Amasya Meyve ve Sebze Suları ve 
Gıda Sanayii AŞ (FERSU) kurucu ve hissedar üyesi 
Ahmet Acar tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu-
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na yapılan başvuru dosyası 88 adet ekiyle birlikte Ba
kanlığınızın görüşü alınmak üzere, Komisyon tarafın
dan 12.11.1986 tarihinde gönderilmiş olduğu halde, 
dosyayla ilgili Balkanlığınız görüşlünü dönt aydanberi 
sürüncemede bırakılmasının nedenleri nelerdir? 

b) Bakanlığınızın dosyayla ilgili görüşünün dört 
aydan fazla geciktirilmesi, anayasal bir hak olan «Di
lekçe hakikinin» sınırlandırılması değil midir? Bu tu
tumunuz Anayasaya aykırı düşmez mi? 

Soru 2. a) Halen 1 800'ün üzerinde ortağı ol-
dosyayla ilgili Bakanlığınız görüşünü dört aydan beri 
de hissedarlarının haklarının korunmasından Bakan
lığınız neden kaçınmaktadır? Bakanlığınızın ve mü
fettişlerinizin görevi sadece göstermelik tespitler mi
dir? 

Bu tutumunuz, halka açık şirketlere güveni sar
sıp sermaye piyasasının gelişmesini engellemez mi? 

b) Bakanlığınız müfettişi Hurşit Zengin tarafın
dan 20.9.1985 tarihli 9 ve 11 sayılı raporlarla tespit 
edilen ve kanunlara aykırı olarak Asya Meyve Suyu 
ve Gıda Sanayii AŞ'ne 55 milyon liraya satılan teş
vik belgeli ve sıfır gümrüklü soğuk hava deposuyla 
ilgili usulsüzlük konusunda, Başbakanlık Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına ve Devlet Planlama Teşki- ̂  
latına suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Duyurul-
muşsa tarihi nedir? 

Kanunlara aykırı bir husus Bakanlığınızca tespit 
edildiği halde, ilgili mercilere neden bilgi verilmemiş
tir? 

c) Soğuk hava deposunun satış tarihindeki değeri 
konusunda müfettişiniz herhangi bir araştırma yap
mış mıdır? Yapmışsa belirlenen değer nedir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 29 . 4 . 1987 
Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-183 

Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük MHlet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 19.3.1987 ta

rih ve 7/1747/8215/32101 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Ba

kanlık görüşünün alınması için T.B.M.M. Dilekçe 
Komisyonunca gönderilen bir dosya ile ilgili yazıya 

cevap verilmemesinin nedenlerine ilişkin yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Edirne Milletvekili Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan'ın 
Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Soru 1. a) Amasya Meyve ve Sebze Suları ve 
Gıda Sanayii A.Ş. (FERSU) kurucu ve hissedar üyesi 
Ahmet Acar tarafından TBMM Dilekçe Komisyo
nuna yapılan başvuru dosyası 88 adet ekiyle birlikte 
Bakanlığınızın görüşü alınmak üzere, Komisyon ta
rafından 12.11.1986 tarihinde gönderilmiş olduğu hal
de, dosyayla ilgili Bakanlığınız görüşünün dört ay
dan beri sürüncemede bırakılmasının nedenleri neler
dir? 

b) Bakanlığınızın dosyayla ilgili görüşünün dört 
aydan fazla geciktirilmesi, anayasal bir hak olan di
lekçe hakkının sınırlandırılması değil midir? Bu tu
tumunuz Anayasaya aykırı düşmez mi? 

Soru 2. a) Halen 1 800'ün üzerinde ortağı ol
duğu ileri sürülen halka açık bir işçi şirketimizin sade 
hissedarlarının haklarının korunmasından Bakanlığınız 
neden kaçınmaktadır? Bakanlığınızın ve müfettişleri
nizin görevi sadece göstermelik tespitler midir? 

Bu tutumunuz, halka açık şirketlere güveni sarsıp 
sermaye piyasasının gelişmesini engellemez mi? 

b) Balkanlığınız müfettişi Hurşit Zengin tarafın
dan 20.9.1985 tarihli 9 ve 11 sayılı raporlarla tespit 
edilen ve kanunlara aykırı olarak Asya Meyve Suyu 
ve Gıda Sanayii A.Ş.'ne 55 milyon liraya satılan teş
vik belgeli ve sıfır gümrüklü soğuk hava deposuyla 
ilgili usulsüzlük konusunda, Başbakanlık Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı
na suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Duyurulmuş-
sa tarihi nedir? 

Kanunlara aykırı bir husus Bakanlığınızca tespit 
edildiği halde, ilgili mercilere neden bilgi verilmemiş
tir? 

c) Soğuk hava deposunun satış tarihindeki değeri 
konusunda müfettişiniz herhangi bir araştırma yap
mış mıdır? Yapmışsa belirlenen değer nedir? 

Cevap 1. a) Amasya Meyve ve Sebze Suları 
Gıda Sanayii (Fer-Su) A.'Ş. kurucu üyelerinden Ah
met Acar tarafından T.B.M.M. Dilekçe Komisyonu
na verilen başvuru dosyası 12.11.1986 tarihinde Ba-
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kanlığıma intikal etmiştir. Söz konusu dosya Bakan
lığımızca incelenmiş, dosya münderecatrnda yer alan 
konuların ilgililere ve bu arada konunun adlî mer
cilere intikal ettirildiği belirlenmiştir. 

Adlı mercilere intikal eden bir konu hakkında ke
sin bir hüküm tesis edilmeden ve bu hükme muttali 
olunmadan herhangi bir işlem yapılabilmesi müm
kün olmamak gerekir. Mahkeme kararı Bakanlığıma 
18.3.1987 tarihinde intikal etmiştir. (Ek : 1) Dola
yısıyla dosyanın sürüncemede bırakılması söz konu
su değildir. 

b) Bakanlığımın dosya ile ilgili görüşünün dört 
aydan fazla geciktirilmesinin sebebi Bakanlığımdan 
kaynaklanmamaktadır.: Mahkeme1 kararı yukarıda 
da belirtildiği gibi 18.3.1987 tarihlinde Bakanlığıma 
ulaşmıştır. Vatandaşın dilekçe hakkı hiçbir zaman 
sınırlandırılmamıştır. Dolayısıyla da Anayasaya ay
kırı bir işlem yapılmamıştır. 

Cevap 2. a) Adı geçen şirketin hakları Bakan-
lığumca her zaman korunmuştur. Bakanlık müfettiş
lerim şirket ile ilgili görevlerini yapmışlar ve tanzim 
edilen müfettiş raporlarının gereği yapılmıştır. 

Şöylaki; 
— Amasya Valiliğinin 15.12.1977 tarihli telgra

fına istinaden ileri sürülen iddialar müfettiş yardım
cıları Abdurrâhman Özenbaş ve Naci Sulkalar tara
fından incelenmiş olup, 30J.1978 tarih ve 1 sayılı 
rapor tanzim edilmiş, 

1— ıŞirket ortaklarından Fahrettin Karaboyun ta
rafından Bakanlığımıza verilen dilekçede yer alan 
iddialar üzerine anılan şirketin teftişi Bakanlığımız 
müfettişlerinden Cafer Tayyar Çöklü tarafından ya
pılmış, konu ile ilgili 30.1.1981 tarih ve 2 sayılı ra
por düzenlenmiş, 

— Şirket denetçilerinden Muammer Gür'ün şi
kâyeti üzerine, müfettiş yardımcıları Fevzi Özkan 
ve Ersan Gök tarafından yapılan denetim netice
sinde 31.8.1984 tarih ve 4 sayılı rapor kaleme alın
mıştır. 

Bakanlığımca şirket ortaklarının halk ve menfaat
lerimi koruma yönünde gereken her türlü tedlblir alın
mıştır. 

ıb) Bakanlığım Müfettişi Hurşit Zengin tarafından 
düzenlenen 20.9.1985 tarihli ve 9 ve 11 sayılı ra
porlar, gereği yapılmak üzere Amasya Cumhuriyet 
Savcılığına 26J2.1985 tarih ve 51415 sayı ile intikal 
ettirilmiştir. 

Ayrıca, sözü 'C'dilen raporlar ilgisi nedeniyle, Baş
bakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ve 

yine Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığına 
Bakanlığım tarafından gereğinin takdiri ipin gönde
rilmiştir. Bütün bu gelişmeler şikâyet sahibi Ahmet 
Acar'a da bildirilmiştir. 

Bakanlığımca tespit edilen hususların hepsinin 
gereği yapılmış ve konu gereğince tevessül olunmak 
üzere adlî mercilere intikal ettirilmiştir. 

c) Öte yandan, soğuk hava deposunun satışı ile 
ilgili inceleme Bakanlık Müfettişi Hurşit Zengin ta
rafından yapılmış, konunun kambiyo mevzuatı yö
nünden de incelenmesi için Başbakanlık Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilmesi uygun 
bulunmuştur. 

T. e 
Amasya 

Suillh Ceza Mahkemesi 
Sayılh KARAR 

Esas : 1983/533 
Karar : 1985/100 
Yargıç : Niıhat Varol 25109 
Uzman : Hanım Kılıç 
Davacı : K. H. 

Sanıklar : 1. Ahmet Acar - Lütfi oğlu Haticeden 
doğma 1921 Doğumlu Hızırpaşa Mahallesi. 

2. Yusuf Etibakan - Süleyman oğlu 1927 do
ğumlu Amasya Mehmetpaşa mahallesi. 

3. Nihat Özdemir - Abdullah oğlu 1929 doğumlu 
Amasya Çamlar Mahallesi kayıtlı. 

4. Cemalettin Büyüktangal - ihsan oğlu Fatma-
dan doğma 1933 doğumlu Amasya Üçler mahallesi 
kayıtlı. 

5. Mehmet Nedim Saraçoğlu - Halis oğlu Arife 
Rukiyeden doğma 1926 doğumlu, Amasya Hatunya 
mahallesi kayıtlı. 

6. Mustafa HJlmli Erciycs - Arif. oğlu Nazifeden 
doğma 1337 doğumlu, Amasya Beyazıtpaşa mahal
lesi kayıtlı. 

7. Refik Başıaçık - Ziya oğlu Makbuleden doğ
ma 1341 Doğumlu Amasya Kirazlıdere mahallesi. 

8. Ahmet Lütfi Akça - Nurettin oğlu Melihadan 
doğma 1931 doğumlu, İstanbul Sarıyer nüfusuna ka
yıtlı. 

9. Selim Hakkı Giray - Abbas oğlu Halimeden 
doğma 1928 doğumlu Üçler mahallesi. 

10. Metin Arslan - Mithat oğlu Nazireden doğ
ma 1944 doğumlu, Amasya Kale K. 
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11. Atıf Bayram • Ahmet oğlu Bakiyeden doğ
ma 1330 doğumlu, Hacıilyas mahallesi. 

12. îbrahim Acar - Selim oğlu, Zeynepten doğ
ma 1926 doğumlu Nerkiz mahallesi kayıtlı. 

13. Muharrem Yalçın - Şükrü oğlu 1929 Göynü-
cek Gediksaray Köyünden 

14. Fahrettin Karaboyun - Mehmet oğlu 1946 
doğumlu Suluova Eraslan Köyünden. 

16. Nedim Kıvanç - Amasya meyve sebze suları 
gıda sanayi A. Ş. 

17. Yavuz Acar - Amasya meyve ve sebze sula
rı gıda sanayi A. Ş. 

18. Süleyman Kılıç - Amasya meyve ve sebze su
ları gıda sanayi A. Ş. 

19. Hüsamettin Biçgel - Amasya meyve ve sebze 
suları gıda sanayi A. Ş. 

20. Rahmi Ergün - Amasya meyve ve sebze su
ları gıda sanayi A. §. 

21. Oğuz Atalay - Amasya meyve ve sebze suları 
gıda sanayi A. §. 

22. Yusuf Elmalı - Süleyman oğlu 1927 doğum
lu Amasya Mehmetpaşa mahallesi. 

23. Kamil Lütfi öztelli - Lütfi oğlu .1337 do
ğumlu Amasya Hızırpaşa mahallesi. 

24. Orhan TeMnMi - Abdıulrezzak oğlu Hacceden 
doğma 1937 doğumlu Amasya Dere Kocacık mahal
lesi Hatipoğlu Apt. oturur. 

25. Nurettin Karadağ - Mustafa oğlu Havadan 
doğma 1338 doğumlu Bakırköy Kartaltepe nüfusuna 
kayıtlı. 

6762 sayılı K. muh. 
Tarihi: 5.7.1980 
Tarihi : 5.2.1985 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda : 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Sanıkların suçu işledikleri tarihten sonra üzerin

den 1 seneden fazla zaman geçmesinden dolayı da
vanın zaman aşımına uğradığı anlaşıldı. 

KARAR : TOK'nun 102 ve 104 üncü maddeleri 
gereğince dava zaman aşımına uğramasından Orta
dan Kaldırılmasına - sanıkllardan Orhan Tekinli'nin 
yüzüne diğer sanıkların yokluğunda yasa yoîlıaırı açık 
olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 

5.2.1985 
Yargıç 25109 

[ 5. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, as-
I garı ücretin vergi dışı bırakılmasına ve yükseltilme-
I sine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
j Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1841) 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka-
I nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say-
J gılarımla arz ederim. 

Aşkın Toktaş 
İzmir 

1. Asgarî ücreti vergi dışı bırakmayı düşünüyor 
I musunuz? 

2. Asgarî ücreti hangi ayda ve ne miktarda yük-
I seltmek istiyorsunuz? 

T. G. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 28.4.1987 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : GVK/2-2190-1591 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

nın 13.4.1987 tarih ve 7/1841-8420/32800 sayılı ya
zısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
İzmir Milletvekili Sayın Ali Aşkın Toktaş tarafın
dan sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, hangi ücretlerin gelir vergisinden 
istisna edileceği 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerin'de belir
tilmiş olup, kanunda asgarî ücretin vergi dışı bı
rakılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
3239 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinde, özel 
indirimin günde (200), ayda (6 000), yılda (72 000) 
lira olduğu hükme bağlanmıştır. Bu madde ile Ba
kanlar Kuruluna özel indirim tutarlarının 15 katına 
kadar artırılması konusunda yetki verilmiştir. Ayrıca 
maddede Bakanlar Kurulunun bu yetkisini, kalkın
ma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı 
belirtilen sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgeler 
için farklı özel indirim tespiti suretyile de kullanıla
bileceği, belirtilmiştir. 

Bakanlar Kurutunca, söz konusu maddede yer 
alan yetkiler 19.7.1984 tarih ve 84/8306 sayılı ve 
11.12.1984 tarih ve 84/8857 sayılı kararlarla kulla
nılmış kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlarla 

İl bu yörelerdeki teşvik belgeli yatırımlarda çalışanların 
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ücretleri için özel indirim tutarları, 8 katına kadar I 
artırılmış (bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde ücret
lerin vergilendirilmesinde özel indirim tutarları mat
rahtan indirilmektedir Ayrıca kalkınmada öncelikli 
yörelerde çalışanların ücretlerinden de yörelere göre 
asgarî ücret tutarını da aşan 'bir indirim yapılmak
tadır. 

Diğer taraftan mükellefler, harcamaları da dik
kate alınarak vergi iadesinden yararlandırılmaktadır
lar. Bu suretle asgarî ücretle çalışan hizmet erbabına, 
harcamalarının belgelendirilmesi kaydı ile vergi ia
desi de yapılarak, ücretlerinden kesilen vergiye yak
laşık bir miktarda ilave imkân tanınmaktadır. 

Bu nedenle, bir anlamda asgarî ücretin vergi dışı 
bırakılması sağlanmaktadır. 

'Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı J 

6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırımın, 
pamuk üreticilerine TARİŞ tarafından fiyat farkı 
ödenip ödenmeyeceğine ve Tekirdağ - Şereflikoçhi
sar Yağlı Tohumlar Entegre Tesislerinde fahiş fi
yatla yedek parça «alındığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın 
yazılı cevabı (711845) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak: yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

1. TARİŞ'in üreticilerden 245 TL.'sına alınan 
pamuğun bugün yaklaşık piyasadaki değeri 700 TL 
civarında bulunduğuna göre aradaki farkı pamuk 
üreticisine yansıtmayı düşünmekte misiniz? Düşünü
yor iseniz uygulamasına ne zaman geçilecektir? 

2. Tekirdağ Şereflikoçhisar mevkiindeki yağlı 
tohumlar entegre tesislerinde, proforma faturalarla 
fahiş fiyatlarla yedek parça alımların yapıldığı doğ

ru mudur? Doğru ise bugüne kadar ilgililere ne gibi 
işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 29.4.1987 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-181 

ıK'onu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.4.1987 

tarih ve 7/1845/8424/32804 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, pamuk 
üreticilerine TARİŞ tarafından fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ve Tekirdağ - Şereflikoçhisar Yağlı 
Tohumlar Entegre Tesislerinde fahiş fiyatla yedek 
parça alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın sorula
rına cevaplarımız : 

Soru 1. TARİŞ'in üreticilerden 245 TL. sına alı
nan pamuğun bugün yaklaşık piyasadaki değeri 700 
TL. civarında bulunduğuna göre aradaki farkı pa
muk üreticisine yansıtmayı düşünmekte misiniz? Dü
şünüyor isenliz uygulamasına ne zaman geçilecek
tir? 

Soru 2. Tekirdağ Şereflikoçhisar mevkiindeki 
yağlı tohumlar entegre tesislerinde, preforma fatura
larla fahiş fiyatlarla yedek parça alımların yapıldı
ğı doğru mudur? Doğru ise' bugüne kadar ilgililere 
ne gibi işlem yapılmıştır? 

Cevap'' 1. Bakanlığımız denetim ve gözetimi al
tımda faaliyetlerini sürdürmekte olan ve 1986 yılı 
ıkütlü ürünü pamuğu Devlet adına mubayaa etmekle 
görevlendirilen Tariş, Antbirliık ve Çukobirlik aknı 
faaliyetlerini sona erdirmiş bulunmaktadırlar. 

Bu birliklerin 1986 yılı ürünü ıkütlü pamuk alım 
miktarları lile değerleri, ortalama alım fiyatı ve elde 
olunan mahlıç pamukları aşağıda gösterilmektedir, 
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Birlik 

Tariş 
Antbirlik 
Çukobirlik 

alım miktarı 
(Ton) 

Bedeli 
(000 TL.) 

Ortalama alım Mahlıç miktarı 
fiyatı (TL.) (Ton) 

105 581 31 742 316 
44 240 13 195 222 

+' 16 737 '+ 4 551 768 

166 558 49 489 306 

300,64 
298,26 
271,96 + 

40 980 
16 655 
5 600 

63 235 

Üç birliğin alım faaliyeti için kullandığı krediler ile1 bunlann son bakiyeleri, 
stokları ve stokların borsa fiyatları itibariyle değerleri aşağıda sunulmaktadır. 

1986 yılı ürünü mahlıç 

Birlik 

Tariş 
Antbirlik 
Çukobirlik 

Kullanılan 
kredi 

{000 TL.) 

27 800 000 
12 548 000 
4 016 563 

Krediden borç 
bakiyesi 

(000 TL.) 

21 830 029 
10 546 843 
4 359 674 

Mahlıç 
stoku (Ton) 

30 244 
15 269 
5 600 

Mahlıç stok 
değeri (000 TL.) 

39 076 900 
19 240 350 
6 406 400 

Tablomun tetkiki ile de görüleceği üzere, her üç 
birliğin kredi 'borç bakiyeleri ile stok değerleri ara
sında, stok değeri lehine önemli farklar bulunmak
tadır. 

Birliklerden alman diğer bilgilerden, Tariş'in ki
logramda 86,21 TL., Antbirlik'in ise 82,20 TL. kâr 
edeceği öğrenilmiştir. Ayrıca Tariş 2.3.1987 tarihli, 
7/18627 sayılı, Antbirlik ise 6.3.1987 tarihli, 912/1539 
sayılı yazılarında; 1986/87 kampanyasının kârla ka
panacağını ifade ederek ortak üreticilere kâr payı 
avansı verilmesi talebinde bulunmuşlardır. 

Bakanlığımızca üç birliğin alım faaliyeti için kul
landığı krediler ile bunların son bakiyeleri, 1986 yılı 
ürünü mahlıç stokları ve stokların borsa değerleri 
«dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; 

Devlet adına destekleme alım faaliyetleri ile il
gili kâr - zarar durumunun, bilanço dönemi sonunda 
T. C. Ziraat Bankasınca kayıtlar üzerinde yaptırıla
cak müfettiş incelemesi ile tespit olunacağı, kârın 
üreticilere risturn olarak dağıtılabileceği Birlikler 
Anasözleşmesinin 52 nci maddesi uyarınca kararlaştı
rılmıştır. 

Bu yıl pamuk üreticisine kilogramda 60 TL. fark 
ödenecektir,! 

Cevap 2. Tekirdağ Şereflikoçhisar Entegre Tesisleri 
ihtiyacı'için alınan yedek parça ile ilgili hususlar, Bir
liğin 22.11.1986 tarihinde yapılan genel kurul top
lantısı sırasında gündeme getirilerek müteakiben Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş olduğundan, konu ma
hallinde incelenmek üzere durum Bakanlığımız Tef
tiş Kuruluna 19.1.1987 tarihli, 1077 sayılı yazımızla 
intikal ettirilmiştir, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

96 NCI BİRLEŞİM 

29 . 4 . 1987 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/55) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

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

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

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

7. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından, alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

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

10. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahîn'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

11. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

12. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 



13. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

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

16. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

18. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

19. — 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) 

20. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

21. — 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) 

22. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

> 
23. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.,. 
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Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

24. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim §ahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

25. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

26. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası İçin 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di- x 

yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

31. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

32. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 



33. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

34. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

38. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

39. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

40. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

42. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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43. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Dıiyarbakuır İllinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/915) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

50. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 

, kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 



54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — tzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — tzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine İliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «'başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılımda hazırlanan irtica raporumda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uyguflanımadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) ıfll) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da eöriilen sivnisiinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
m, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa tli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

67. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

68. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince hangi bakan
lara kiralama suretiyle konut sağlandığına ve bu ko
nutların kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1005) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitiin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerime aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut ÖzaTın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı' ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (il) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman veKöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş MliUeflvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 



75. — Ağrı Milletvekili librahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinıin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen alaylarda hayatlarını kaybedenlere 
'İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankaralı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizindb batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u tş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 



95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

96. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

97. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşiı 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

98. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

99. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaPın, Sov
yetler Biriliğinden alınacak: doğal gazın alımına, 
nıaikiine ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

100. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin
dik! tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

101. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

102. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet (Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

105. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KIT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

106. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum*un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

107. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
m, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

108. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

109. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

110. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

111. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

112. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

113. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SElA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

'114. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanlann 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi <6/990) 

115. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

116. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 
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117." — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta

şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) • 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bâyezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

119. .— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER
DEM İR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

120. — Kahramanmaraş Mületvekili Mehmet Tu
ran Bâyezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

121. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

122. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullantlmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

123. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından, sözlü soru önergesi (6/999) 

124. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

• 125. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

126. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

127. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 

zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

128. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024)' 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili " Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Baükesir Milletvekili Fenni lslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.19S6) 

2. — İçel MiîletvekMi Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpe/kböcük-
çiüği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarifli : 12.1.1987) 

4. —• S'ağhk HKmöÖleri Temdi Kanunu Tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

X 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğl'u ve 
13 Arkadaşının 11.İL 1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine ' Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
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Maddesinin Değiş tir ilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

7. — Bir Partiden îstifa Ederek D.S.P. Kurucu
ları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Par
tiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye Giren 
Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Di
vanı Kararı jle Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma 
tarihi: 21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Miillet-
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü" Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

• • 


