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Şayia 
1. — GEÇEN TUTANAK 

ÖZETİ 4 
II. — GELEN KÂĞITLAR 4:12 

III. -^BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 13 

A) Tezkereler ve Önergeler 13 
1. — İstanbul Milletvekili Tur

gut Özal ve 172 arkadaşının, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 
127 nci Maddesinin Üçüncü Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifini görüşmek için Tür
kiye Büyük Millet Meclisini Ola
ğanüstü toplantıya çağrı önergesi 
(4/32) 13:17 

2. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, 2 Ağustos 1988 Salı 
günü saat 15.00te olağanüstü top
lantıya çağnâdığına ilişkin Baş
kanlık yazısı t 17:20 

B) Öneriler 20 
a) Türkiye Cumhuriyeti.Ana

yasasının 127 nci Maddesinin 
Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifinin Ana
yasa Komisyonunda 48 saat geç
meden görüşülmesine ve Genel 
Kurulun çalışma gün ve saatlerine , 
ilişkin ANAP Grubu önerileri 20:31 

IV. — SORULAR VE CE
VAPLAR 32 

A) Yazdı Sorular ve Cevap
ları 32 

1. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in, kamu kurum 
ve kuruluşlarınca son bir yıl için
de yapılan araştırmalara ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Kültür ve Turizm Baka
nı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı 
cevabı (7/145) 32:37 
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Sayfa 
2. — izmir Milletvekili M. 

Turan Bayazıt'ın, Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesi Göz Has
talıkları Ana Bilim Dalı Başkan
lığının ameliyat için başvuran has
talara verdiği bekleme süresine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nihat Kitapçı'nın yazılı cevabı 
(7/149) 38:39 

3. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, Mil
lî İstihbarat Teşkilatının yıpran
masına yolaçtığı iddia edilen etüt 
raporla ilgili soruşturmanın so
nucuna ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar'ın yazılı cevabı (7/150) 39:40 

4. — Ankara Milletvekilli Tev-
fik Koçak'ın, kamu kurumları
nın tatil amaçlı kamplarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Ti-
tiz'in yazılı cevabı (7/151) 40:42 

5. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarıgül'ün, istanbul Es
naf Hastanesinin sorunlarına Mis
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Bülent Akarcalı' 
nın yazılı cevabı (7/154) 42 

6. — Sakarya MilletvekiE 
Mehmet Gölhan'ın, istanbul -
Beyoğlu semtindeki tarihî eserler
den bazılarının Belediye Başkanın
ca yıktırıldığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Kültür ve Turizm Baka
nı Mustafa Tınaz Titizin yazılı 
cevabı (7/155) 42:45 

7. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarıgül'ün, Sakarya İli 
Karasu ilçesi Karasu Köyündeki 
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Say> 
Maden Deresinin ıslahına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve iskân 
Bakam İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevabı (7/161) 45:46 

8. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın, Gümüşova - Ge
rede ve Gerede - Ankara otoyol
ları ile Ankara - Kınık su isale 
tünelinin yapımına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazık ceva
bı (7/162) 46:49 

9. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın, Devegeçidi Su
lama Barajından su tahliyesi ne
deniyle Diyarbakır'da meyda
na gelen su baskınından sonra 
hasar tespiti yapılıp yapılmadığı
na ve vatandaşların zararlarının 
tazminine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Sa
fa Giray'ın yazılı cevabı (7/163) 49:50 

10. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, 
Türk - Yunan münasebetiyle il
gili olarak Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun ülkemize karşı dav
ranışına ve Hükümetin bu konu
daki tutumuna ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in ya
zılı cevabı (7/164) 50:52 

11. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı yayınlarından bazı kitap
ların Deniz Kuvvetleri Eğitim 
Komutanlığınca imha edildiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vural-
han'ın yazılı cevabı (7/165) 52:53 

12. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralplin, Televizyon prog-
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Sayfa 
ramlarında yeralan sinema sanat
çılarının seçimindeki kıstasa iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin ya
zılı cevabı (7/166) 53:54 

13. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşlet
meleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
yaprak tütün işletmelerinde çalı
şan geçici işçilerden bazılarının 
işe alınmadıkları iddiasına ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtce'be Alptemo' 
çin'in yazılı cevabı (7/167) 54:55 

] 4. — Amasya Milletvekili 
Kâzım Ulusoy'un, Amasya İli 
Gümüşhacıköy İlçesine bağlı bazı 
köylere telefon bağlanmasının ge
ciktirildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakam Ekrem Pak-
demirli'inin yazılı cevabı (7 /168) 55:57 

15. — Amasya Milletvekili 
Kâzım Ulusoy'un, Amasya îli Sa-
raydüzü mevkiindeki Hamdullah 
Efendi Türbesinin Cuma günleri 
'haricinde kapalı tutulmasının ne
denlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Okısay'ın yazılı ce
vabı (7/169) 57:58 

16. — Bingöl Milletvekili Hay
dar Baylaz'm, Bingöl İlindeki Ka-
nalizsyon ve içme suyunun mik
robik hastalıklara neden olduğu 
iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakam Bülent 
Akarcalı'nın yazılı cevabı (7/170) 58:59 

17. — Erzurum Milletvekili 
İsmail Köse'nin, Afganistan'ın 
PûTi şarki Hapishanesinde bir 
Türk çocuğuna işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Dışiş-

Sfcyfa 
leri Bakanı A. Mesut Yılmazın 
yazılı cevabı (7/172) 59:60 

18. — Mardin Milletvekili' 
Süleyman Çelebi'nin Mardin İlin
de 18.4,1988 tarihinde meydana 
gelen sel felaketinden zarar gö
ren köylülere ne gibi yardımlar 
yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/173) , 61 

19. — Tunceli Milletvekili Ka
mer Genc'in Tunceli İli Pülümür 
İlçesi Jandarma Karakolundan bir 
vatandaşa işkence yapıldığı ve 
Nazimiye İlçesi Oğullar Köyünde 
güvenljk görevlilerince hayvanlara 
ateş açıldığı iddialarına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/174) 62:63 

20. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'ın Tarsus - Gaziantep 
otoyolunun Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesine ait Araştırma -
Uygulama çiftliğinden geçeceği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/177) (1) 64:65 

21. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'ın, 1.1.1987 tarihinden 
önce kurulan ve planlarını 100 m2 

üzerinden yapan kooperatiflerin 
üyderine konut edindirme yardı
mı yapılıp yapılmayacağına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakam Adnan Kahveci'nin 
yazılı cevabı (7/178) 65:66 

22. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ceza
evindeki bir hükümlünün Van 
Cezaevine nakledilmesinin nedeni
ne ve Van Cezaevinde bazı hü
kümlülere işkence yapıldığı iddia-

— 3 — 
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Sayfa 
sına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Mahmut Oltan Sungurlu' 
nun yazılı cevabı (7/179) 67:68 

23. — Erzurum Milletvekili 
ismail Köse'nin, bir Türk Askeri
nin Kıbrıs'ta şehit edilmesi ve 
Gümülcine .- Türk Bölgesindeki 
camiye yapılan bombalı saldırı ile 
ilgili olarak ne gibi girişimlerde 

TBMM Genel Kurulu saat 15,00'te 
açıldı. 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunlu
ğun buluntraadığı anlaşıldığından, evvelce 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
•1. — '625 Sayılı Özel Öğretim Kurum

ları Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/453) '(Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.6.1988) 

2. — Millî Piyango İdaresi Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (1/455) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 6.6.1988) 

bulunulduğuna ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın yazılı cevabı (7/181) 68:70 

24. — izmir Milletvekili Nec-
car Türkcan'ın, Merzifon ve Buca 
ilçelerinde ne zaman telefon sant
ralı kurulacağına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pak-
demirli'nin yazılı cevabı (7/183) 70:71 

alınan karar ve Anayasa gereğince, 1 Ey
lül 1988 Perşembe günü saat 15,00*te top
lanmak üzere birleşimie saat 15.25tıe son 
verildi. 

3. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Ka,nun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/456) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.1988) 

4. — Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/458) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.1988) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan 
BaşıikanvekjM 
îlyas Aktaş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Kırklareli 

ismail Üğdül Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
2 . 8 . 1988 Sah 
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5. — 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 
233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/459) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1988) 

6. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/465) (Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 1.7.1988) 

7. — Devlet Sanayi ve işçi Yatırım 
Bankası A.S.'nin Kuruluşu Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı 'Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname (1/471) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 15.7.1988) 

8. — 3167 Sayılı Kara Avcılığı Ka
nununun '12 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/473) '(Tarım, Orman ve Köyişleri; 
İçimleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.7.1988) 

Tasarılar . 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre 

Konfederasyonu Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/454) (Dış
işleri; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1988) 

2. — 1475 Sayılı iş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/457) (Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.6.1988) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz

leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/460) 
(Adalet; Dışişleri Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.1988) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konu
larda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların 
iadesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/461) (Adalet; Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1988) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı (1/462) (Dışişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1988) 

6. — Nükleer Kaza Veya Radyolojik 
Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Daiir Kanun Tasarısı (1/463) (Dışişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.1988) 

7. — Nükleer Kaza Halinde Erken 
Bildirim Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı (1/464) (Dışişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.1988) 

8. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı 
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargı
lama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkra
lar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/466) (Adalet; Millî Savunma Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.7.1988) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlan
diya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı (1/467) (Dışişleri; Plan ve Büt
çe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.7.1988) 

10. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/468) '(İçişleri; Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.7.1988) 

11. — Karadeniz Türk Münhasır Eko
nomik Bölge Kanunu Tasarısı (1/469) 
(Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1988) 

12., — 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlem
lerin Yeniden Düzenlenımeısj ile ilgili Yet
ki Kanununun Süresinin Uzatılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/470) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1988) 

13. — Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına Katılmak İçin Hükümete Yetki Ve
rilmesine Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/472) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 15.7,1988) 

14. — 3268 Sayılı Kanun ile 3347 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması, 
2951- Sayılı Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/474) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.1988) 

15. — 1987 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı 
(1/475) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.7.1988) 

16 — 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarısı (1/476) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.7.1988) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut 

Özal ve 172 Arkadaşının; Türkiye Oum-

8 . 1988 (Olağanüstü) O : 1 

huriyeti Anayasasının 127 nei Maddesi
nin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/79) (Anayasa Ko
misyonuna) (Başkanlığına geliş tarihi : 
21,7.1988) 

2. — Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu ve 2 Arkadaşının; 2972 sa
yılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/80) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 21.7.1988) 

Tezkereler 
1, — İrfan Yavaş Hakkındaki ölüm 

Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/550) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.6.1988) 

2, — Ahmet Mamız Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/551) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihli •: 
2.6.1988) 

3, — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/552) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.6.1988) 

4 — Osman Yıldırım, Ali Özbey, Ka
zım Tepel, Mehmet Doymaz (Hasanoğlu), 
(Mehmet Doymaz (Mahmutoğlu) Hakla
rındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/553) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.6.1988) 

5. — Mirza Turgut ve Edip Nafile 
Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si (3/554) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.6.1988) 
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G — Nihat Şeker, Hüseyin Dursun 
ve Hasan Solmaz Haklarındaki Ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/555) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.6.1988) 

7. — Ramazan Deniz Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/556) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.6.1988) 

8. — Mehmet Emin Açıkyol Hakkın
daki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/557) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.6.1988) 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet 
Seven'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si (3/558) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1988) 

10. — Çorum Milletvekili Nevzat 
Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/559) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6,1988) * 

11. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/560) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6.1988) 

12. — Zonguldak Milletvekili Ömer 
Barutçu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/561) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6.1988) 

13. — Bursa Milletvekili Cavit Çağ-
lar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/562) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6.1988) 

14 — İstanbul Milletvekili Kenan 
Sönmez ve Hüsnü Okçuoğlu'nun' Yasa
ma Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
HakKinda Başbakanlık Tezkeresi (3/563) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.6.1988) 

15. — İstanbul Milletvekili Kenan 
Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/564) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6.1988) 

16. — Ali Serdar Can, Mustafa Kaya, 
Ramazan Kılavuz Haklarındaki ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/565) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.7.1988) 

17. — Ankara Milletvekili Arif Sağ' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/566) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihî : 1.7.1988) 

18. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa 
Demir'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/567) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Konı.syona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.7.1988) 

19. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal-
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dırıiması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si (3/568) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.7.1988) 

20. — Mardin Milletvekili Adnan 
Ekrnen'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/569) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.7.1988) 

21. — tçel Milletvekili Fikri Sağ-
lar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si 0/570) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.71988) 

22. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 
1987 Çalışma Raporu ile Bilançosunun 
Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tez
keresi (3/571) (Kamu iktisadî Teşebbüs
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.7.1988) 

23 — iller Bankası Genel Müdür
lüğünün 1987 Yılı Bilanço ve Faaliyet 
Raporunun Sunulduğuna ilişkin Başba
kanlık Tezkeresi (3/572) (Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.6.1988) 

24. — Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğünün 1987 Malî Yılı Bilanço 
ve Faaliyet Raporunun Sunulduğuna 
ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/573) 
(Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1988) 

25. — Doğan Kurt, ilker Dilcan ve 
Recep Kar Haklarındaki Ölüm Cezala
rının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi (3/574) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi . 
21.7.1988) 

26. — Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/57.5) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.7.1988) 

27 — Mardin Milletvekili Nurettin 
Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/576) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.7.1988) 

28. — Balıkesir Milletvekili Ahmet 
Edip Uğur'un Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/577) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.7.1988) 

29. — Beysefa Ihtiyaroğlu Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/578) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.7.1988) 

30 — Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/579) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihî : 
21.7.1988) 

31. — Ahmet Karabacak Hakkında
ki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/580) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 21.7.1988) 

32. — İhya Vural Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/581) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.7.1988) 
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33. — Kanunlara ve Kanunların Ver
diği Yetkiye Dayanılarak Kurulan 134 
Fonun 1987 Yık Uygulama Sonuçlarına 
Ait Cetvellerin Sunulduğuna İlişkin Baş
bakanlık Tezkeresi (3/582) (Plan ve Büt
çe komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 29.7.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Zonguldak M illet vekili Şinasi 

Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri Genel Müdürlüğünde görevli 
bir genel müdür yardımcısı ille bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.6.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Abdullah 

Ulutürk'ün, Selevir Barajından bırakılan 
suyun Afyon İli Çay Kazası Karamık 
Karacaöfen Kasabasındaki ekili arazide 
zarara neden olduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/184) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.6.1988) 

2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğulları'nın, Ankara Emniyet Birinci Şu
beye ait DAL Grubunca 17.2.1988 -
1.3.1988 tarihleri arasında gözaltına alı
nan öğrencilere işkence yapıldığı iddiası
na ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/185) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.6.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Türk düşmanı oldu
ğu iddia edilen Yakovas'la yapılan gö
rüşmenin nedenine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/186) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.6.1988) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üreticilere taksitle 
ödeme yap iknasının nedenine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından ya

zık soru önergesi (7/187) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.6.1988) 

5. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu'nun, Türk Kadınını Tanıtma 
ve Güçlendirme Vakfı Başkanının Balı
kesir'e gelişinde resmî karşılama törenli 
yapıldığı iddiasına ve Eğmir Köyünde 
meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/188) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1988) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve 'bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/189) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.6.1988) 

7. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
rtan Bayazıt'ın, Ziraat Bankası Dikilli-Çan-
darlı Şubesinin ne zaman hizmete açıla
cağına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/190) (Başanlığa geliş tarihi : 
14.6.1988) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1984-1988 yıllarımda hayali ih
racat yaptıkları tespit edilen kişi ve fir
malar hakkında ne gibi işlemler uygulan
dığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/191) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.6.1988) 

9. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miraip'in, Tokat Valisinin, okul ve sağlık 
ocağı yapma seferberliği için köylülerden 
zorla para toplattırdığı iddiasına (ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/192) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1988) 

10. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'İn, Tokat Valisinin, halktan top
lanan paraları ve Özel İdareye ait kay
nakları kullanarak köşk yaptırdığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazık so
ru önergesi (7/193) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 21.6.1988) 
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11. — Samsun Milletvekili İrfan De-
«ıiralp'in, Tokat 'İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka 'amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim. 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/194) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.6.1988) 

12. — Manisa Milletvekili Ümit Oa-
nuyar'ın, Manlisa ili Merkez İlçesinde 
1.1.'1987-31.5.1988 tarihleri arasında vergi 
borçları ve gecikme faizleri ertelenen ki
şilere ve firmalara ilişkim Mialiye ve Güm
rük Bakanımdan yazılı soru önergesi 
(7/195) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1988) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şen
dağ'ın, 1988 yılında Umre'ye gidecek va
tandaşların sayısına ve bu vatandaşlar
dan dört ay önceden para alınmasının ne
denline ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/196) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22.6.1988) 

14. — Adana Milletvekili Orhan Şen
dağ'ın, Adana İlindeki sağlık savaş me
murlarına özel hizmet tazminatı öden
mediği iddiasına ve nedenine ilişkin Sağ-
lılk ive i&qsyal Yardım Balkanınldam yazılı 
soru önergesi (7/197) (Başkanlığa geliş 
tarihi;. 22.6.1988) 

15. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Hatay İli Yayladağ İlçesinde 
yapılan tapulama çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/198) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.6.1988) 

16. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Hatay - Amik Ovasında da
ha önceki yıllarda topraksız köylülere 
dağıtılan toprakların bir kısmının geri 
alındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyıişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/199) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.6.1988) 

17. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, tabiî afetlerden zarar gören 
Çukurova Bölgesindeki çiftçilerin mağ
duriyetlerinin giderilmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/200) (Başkanlığa geliş tari
hi : 22.6.1988) 

18. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlindeki çiftçilere 1988 
yılında vergi iadesi ödenmediği iddiasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
yazılı soru önergesi (7/201) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.6.1988) 

19. — Adana Milletvekili M, Selâhat-
tin Kılıç'ın, Samsun İli Havza İlçesi 
Sanayi Sitesinin 'elektrik ve yol sorun
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/202) (Başkanlığa geliş tari
hi : 29.i6.1988) 

20. — Adana Milletvekili M. Selâhat-
(tin Kılıç'ın, Süloğlu - Laliapaşa yolu ile 
Edime tilkideki köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Bayındırlık ve İskân ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanların
dan. yazılı soru önergesi (7/203) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.6.1988) 

21. — Adana Milletvekili M. Selâhat-
tin Kılıç'ın, Adana İli Kadirli İlçesine 
bağlı köylerde hasara yol açan dolu afeti 
nedeniyle çiftçilere ne gibi yardımlar ya
pıldığına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/204) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.6.1988) 

22. — Adana Milletvekili M. Selâ.-
hattin Kılıç'ın, Hatay - Dörtyol İlçesin
deki kuşaıklamıa kanalının neden olduğu 
taşkından zarar görenlere ne gibi yar
dımda bulunulacağına vd kanalın yeni 
taşkınlara neden olmaması için alınacak 
tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/205) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.1988) 
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23. — Adana Milletvekili M. Selâ-
hlaıtltlin Kıl iç'ın Edirne İli Merkez İlçeısi 
ne bağlı Taşhsekban Köyünün içme su
yu sorununa ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/206) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6,1988) 

24. — Adana Milletvekili M. Selâ-
hattin Kılıç'ın, Adana ili Osmaniye ilçe
sinde meydana gelen su taşkınlarının 
önlenmesi için gerekli projelerin ne za
man yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/207) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6.1988) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Gümüşhane - Trabzon kara
yolunun yapımı esnasında bölgede gerek
li incelemelerin yapılıp yapılmadığına ve 
heyelan olaylarının önlenmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Bayındır
lık ve iskân iBakanından yazılı soru öner
gesi (7/208) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6.1988) 

26. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan'ın, Edirne Hine bağlı bazı köyle
rin su sorununa ve Lalapaşa - Süloğlu yo
lunun stabilizesine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/209) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.6.1988) 

27. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki gö
revleri . sırasında gerçekleşen zırhlı araç 
ve gereç alımlarıyla ilgili yolsuzluk iddia
ları nedeniyle açtırılan tahkikatın sonu
cuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/210) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.7.1988) 

28. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesin
deki operasyonlarda kullanılmak üzere 

savaş helikopterleri kiralandığı ve satın 
alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/211) (Başkanlığa 
geliş tarihi :. 1.7.1988) 

29. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/212) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.7.1988) 

30. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin içişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/213) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1988) 

31. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamuoyuna MİT raporu olarak 
yansıyan belgede isimleri geçen üst bü
rokratlar hakkında herhangi bir soruştur
maya başlanıp başlanmadığına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/214) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.7.1988) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Mardin İli tdil Lisesi Matema
tik Öğretmeninin tutuklanmasının nedeni
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/215) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.7.1988) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ilinde gözaltına alı
nan bir çocuğa işkence yapıldığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/216) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.7.1988) 

34. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde meydana 
gelen olaylarla ilgili olarak açılan dava
ların sonucuna ve bu olaylarda öldürülen 
vatandaşların katillerinin yakalanıp yaka
lanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/217) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.7.1988) 
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35. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2.18) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.7.1988) 

36. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İli Silopi tlçesi Gö
rümlü Köyündeki heyelan tehlikesine kar
şı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/219) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.7.1988) 

37. — Hatay 'Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkrnenöğlu'nun, Danıştayca yü
rütmeyi durdurma kararı verilmiş olma
sına rağmen, motorlu taşıtlar vergisi ikin
ci taksidinin tahsiline devam edilmesinin 
nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/220) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1988) 

38. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Tekirdağ İli Saray İlçesi Edir 
Köyündeki Linyit İşletmesi için kamulaş
tırılan tarım arazilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/221) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.7.1988) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Çerkezköy Dispanserinin bina. ve araç -
gereç sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.7.1988) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/223) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.1988) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 

öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/224) ^Başkanlığa geliş tarihi: 28.7.1988) 

42. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sö'kmenoğlu'nun, hayalî ihracatın teş
vik edildiği ve bu konuda tedbir alınmadı
ğı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.7.1988) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-

çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1988) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın İscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına rağ
men kullanıldığı iddiasını ve bu olayın so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.6.1988) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayali ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.7.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgöl (İstanbul), İsmail Üğdiil (Edime) 

••»• m>m<^ •*'• 

BAŞKAN — Sayın MıiılLetvekiileri, 
Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 noi 
maddelerine uygun olarak, yeter sayıda 
milletvekilli tarafından Başkanlığımıza 
verilen önerge üzeriime olağanüstü topla-

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut 
Özal ve 172 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 127 nci Maddesi
nin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifini görüşmek için Tür
kiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü 
toplantıya çağrı önergesi (4/32) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Baş
kanlığım Genel Kurula Sunuşları» kısmın
da yer alan, olağanüstü toplantı çağrı 
önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Mahallî idareler genel ve ara seçim
leri ile ilgili Anayasa değişikliği teklifi 
Başkanlığınıza sunulmuş bulunmaktadır. 

31.3.1988 tarihli ve 3420 sayılı, 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütüklerdi Hakkında Kanunun, 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununum ve 
2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçi
mi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanunun 

nan Türkiye Büyük Millet Meclisinim 75 
inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiy
le ortaya bir mevzuat boşluğu çıkmış 
bulunmaktadır. 

Mahallî idareler genel ve ara seçim-
lerümin 'yapılabilmesi için mevzuatımızda 
zorlayıcı hiçbir hüküm kalmamıştır. 

Keza, takdim edilen Anayasa değişik
liği teklifinin kabulü hallinde, 1988 yılım
da mahallî enken seçim yapılması (ihti
mali ortaya çıkacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararın
dan sonra meselenin tek çözüm yolunun 
Anayasa değişikliği olduğu ve seçim tak
viminin yetiştirüebilmesi için de bu Ana
yasa değişikliğinin bir an evvel Yüce 
Mecliste görüşülmesi zarureti ortaya çık
mış bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, ekte sunduğumuz Ana
yasanın 127 nci Maddesinin 3 üncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanum 
Teklifimizin bir an önce görüşülmesi içim 
Türkiye Büyük Millet Meclisimlim 2 Ağus
tos ,1988 Salı günü olağanüstü toplantıya 
çağrılmasını Anayasanın 93 ve İçtüzüğün 
7 nci maddeleri uyarınca saygıyla arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Özal' 
İstanbul 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Mahmut Oltam Sungurlu 
Gümüşhane 

Zeynel Aslan 
Adıyaman.' 

Mustafa Kıploglu 
Afyon 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ankara 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara! 

Mustafa Bozkurt 
Aydını 

Mehmet Özalp 
Aydın' 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın' 

ismail Dayı 
Balıkesir 

Mehmet Fenmıi 'îsilimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Balcılar 
Esklişebir 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Ahmet Günefeakam 
Gaziantep 

Kanaram Karaman 
' Hatay 

Hikmet Biçen tür k 
içel 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

Abdulbaki Albayrak 
İstanbul' 

Avnıi Akyol 
İstanbul1 

Namık Kemal Zeybek 
istanbul 

Işılay Saygını 
İzmıir* 

Sabri Araş 
Kars 

Yasin Bozkurt 
Karsı 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu; 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Kâzım Çağlayan 
Kırşehir 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya' 

Mehmet Şimşek 
Konya' 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Mustafa Kalemli 
Kütahya' 

Beşir Çeleblioğlu 
Mardin 

Ahmet Altıntaş 
Muğla, 

Erkan Kemaloğlu1 

!Miu§i 
Haydar Özalp 

Niğde 
Birsel Sönmez 

Niğde 
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İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Gürbüz Yıiımaz 
Ordu 

Yalçın Koçak 
Sakarya 

Kemal Akkaya 
Samsunj 

İdris Arıkan 
Siirt 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Talat Sargın 
Tokat 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Mümtaz Güler 
Uşak1 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Lutfuilları Kayalar 
Yozgat 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Sezai Pökuslu 
Ankara * 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

Mehmet Emin Seydagil 
Muş 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Ersin Koçak 
Adanta 

M. Ali Bilici 
Adana 

Seyit Halil Özsoy 
Kayseri 

Üılkü Güney 
Gümüşhane 

Mehmet Aydın 
Samsun 

Mehmet Akarca 
Samsun 

M. Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Hasan Tanrıövefi 
Gaziantep 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Rıza 'Şimşek 
Erzurum 

Necat Bidem 
istanbul 

Ali Rıza Yıiımaz 
îçel 

ttker Genlik 
Çanakkale 

Ayhan Reyhıan SakaHıoglu 
Sakarya 

Işın Çelebi 
İzmir1 

A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri1 

M. Rıfkı Yaylalı, 
Erzurum 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Abdulmeoit Yağan 
Kayseri 

Altan Kavak 
İstanbul 

İsmet Özarslan 
Amasya 

Sait Ekinci 
Burdur 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

— 15 — 



T. B. M. M. B : 75 2 . 

Avni Akkan 
Trabzon: 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Hayrettin Kurbetii 
Trabzon 

M. Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Metin Bailı'bey 
Afyon 

Talat Zengini 
Malatya 

Burhan Kara 
Giresun 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Mustafa R. Taşar 
Ankara 

Mehmet Alili Karadeniz 
Giresun 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Hüsnü Doğan 
İzmir 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Mithat Balak 
Çoruım 

Kerem1 Güneş 
Kars 

Kaya Opıan 
'Sivası 

Metıim Bmifoğlu 
Malatya 

Kâzım Öksay 
Böılu 

Hasan Celal Güzel 
Gaziantep 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Mehmet Yazar 
Kayseri 

. 1988 (Olağanüstü) O : 1 

Nihat Kitapçı 
Erzurum 

Hilmi Biçer 
Sinop' 

Arlif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Metin Yaman 
Erzincan! 

Ömer Faıruk Macun 
Zonguldak 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Burhan Calhit Gündüz 
îzmıir 

Recep Orhan Ergun 
Kayseri 

İsmail'i Safa Giray 
İstanbul1 

Ercan Vuralhan 
Ankara 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Kâmraın İnan 
Bitlis 

Ali Bozer 
'İçelli 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa 

Şükrü Yürür 
Ordu 

A. Edip Uğur 
Balıkesir 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Kudret Böılükoğlu 
Balıkesir 

A. Şiakir Ergin 
Yozgat 
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Kadlir Demir 
Konya 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Mustafa. Şahin 
Kayseri 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş' 

Nihat Türker 
Afyon 

Nurettin Dilek 
Diyaırbakır 

Kaya Erdem 
İzmiır 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

Halil Şıvgın 
Ankara; 

İlker Tuncay 
Çanlkıra 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Mesut Yılmaz 
Rize 

Ledin Badas 
Adana 

İbrahim Öztürk 
Adana 

Ferıruh llter 
Isıtaınbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Yaşar Albayrak 
istanbul 

Nuri Gökalp 
İstanbul) 

Hayrettin Elmas 
İstanbul' 

Temel Gündoğdu 
İstanbul1 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Talat Içöz 
İstanbul' 

Sudi Türel 
İstanbul 

M. Hilmi özen 
İstanbul 

Fahıir Saıbuniş' 

Rifıat Diker 
Ankara: 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 2 Ağustos 1988 Sah günü saat 15.00' 
te olağanüstü toplantıya çağrıldığına iliş
kin Başkanlık yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığından bildirilmiştir: 

İstanbul! Milletvekili Turgut özal ve 
172 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Î27 noi maddesinin üçüncü 
fıknasMiın değiştirilmesi hakkında Kanun 
Teklifini görüşmek için, yeter sayıdaki 
milletvekillinin istemi üzerine Anayasanın 
93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddeleri ge
reğince Türkiye Büyük Millet Meclisini 
2 Ağustos 1988 Salı günü 15.00'te toplan
tıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin toplantı günü 
hazır bulunmaları ve bu çağrının valiler 
tarafından illeri çevresindeki sayın mil
letvekillerine duyurulması rica olunur. 

Yıldırım Akbuhıt 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
SHP Grup Başfcanvekili Sayın Hikmet 
Çetin tarafından Başkanlığımıza sunulan 
bir yazıda, 

- 17 — 
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«4/32 sayılı önerge üzerinde grubu
muz adına Grup Başkanımız îzmir Mil
letvekilli Erdal İnönü konuşacaktır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim» de
nilmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; ancak, İçtüzüğü
müzün 7 nci maddesinin ilgili fıkrasını ay
nen okuyorum : 

•«Olağanüstü toplantıda birleşim açı
lınca, Başkan, ilk önce çağrı yazısını oku
tur ve bu toplantıyı gerektiren konu gö
rüşülür.» O halde, ilk yapacağımız iş, 
çağrı yazısını okutmak ve toplantıyı ge
rektiren konuyu görüşmektir. Bunun ha
ricinde herhangi bir görüşme, tçtüzüğü-
müzce mümkün olmadığından, ben bu 
çağrı yazısı üzerimdeki görüşme talebini 
uygun bulmuyorum efendim. (SHP sıra
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yanlış anladınız, yanlış... 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, çağrı yazısı değil, çağrı ya
zısına konu olan ve dağıtıma giren teklif 
hakkında. 

BAŞKAN — Çağrıdaki konu, hepi
mizce malum olan bir konudur efen
dim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bunu niye başka türlü yorumluyorsunuz 
efendim? 

BAŞKAN — Ama, henüz o konu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
ruluna usulü, veçhile intikal etmediki... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bu konu üzerinde, gündeme geldiği za
man grubumuz adına Genel Başkanımız 
konuşacak. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

O konu gündeme geldiği zaman Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî, zamanı gelince 
konuşacaksınız efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, o zaman, okuyamazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Tutumunuz hakkında... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Efendim tutumunuz hakkında; önemli 
bir konu. 

BAŞKAN — Hangi tutum, yanlış olan 
nedir efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) ^-
Sayın Başkan, önemli bir konudur; tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, yanlış olan tara
fı nedir efendim?.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu konuyu lanse etmeniz ve açıkladığınız 
karar üzerinde. 

BAŞKAN — İçtüzük hükmünü oku
yorum, bir şey açıklamıyorumki... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
İşte, tutumunuz yanlıştır; onun üzerinde. 

BAŞKAN — Bu İçtüzük hükmü mü 
yanlış efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
içtüzüğü okumanız demek, tutumunuz 
doğru demek değil; tutumunuz yanlıştır. 

BAŞKAN — Efendim, benim tutu
mumla ilgili niçin söz istiyorsunuz? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Onu arz edeceğim efendim. Buradan arz 
etmem mümkün değil; tutumunuz hak
kında açıklama yapmak için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, konuyu bir ke
re daha tezekkür, edelim; müsaade buyu
run, anlaşılsın da efendim... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Açıkladım efendim, ben anladım. 

BAŞKAN — Anlaşılsın; siz ne için 
söz istediğinizi bir kere anlatın. 

- 18 -
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurul bir kere 
aydınlansın efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anlattım Sayın Başkan, anlattım; tutumu
nuz yanlıştır. 

BAŞKAN — Hangi tutumum? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

İçtüzüğün, okuduğunuz maddesini yanlış 
anladınız, yanlış uyguluyorsunuz; onun 
için, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gel konuş kardeşim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, gülmeyin, ben gülersem 
daha başka olur. 

BAŞKAN — Buyurun; tutumumuz 
hakkında konuşmak üzere, buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşllarım; bu 
kadar önemli bir konuda Sayın Başkanın 
tutumu hakkında söz alma zorunluluğunu 
duyduğum için üzgünüm; ancak, Sayın 
Başkan iki noktada maksatlı davranmış 
ve hata yapmıştır. Maksatlı davranmıştır; 
çünkü, kendisine arz edilen önerge, Ge
nel Kurula sunularak «Bunu üygulami'-
yorum» denmesi gereken bir önerge de
ğildir. Teklif, Meclisin malı olmuştur. 
Teklif, Genel Kurula inmemiş olsa dahi, 
teklif, komisyonda görüşülmemiş olsa 
dahi, Meclis müzakereleri başlamıştır ve 
gruplar sözcülerini bildirebilirler. SHP 
Grup Başkanvekiliı de SHP Grubunun 
sözcüsünü bildirmiştir. 

Sayın Meclis Başkam, daha şu toplan
tının ilk dakikasında, daha siyasî solunu
ma başlamadığımız bir anda, şu davranı
şıyla, Meclisteki tansiyonu yükseltmenin 
ilk adımını atmıştır arkadaşlar; Sayın 
Başkanın bu tutumunu kınıyorum. (SHP 

sıralarından alkışlar) Eğer, Sayın Baş
kan bu davranışıyla, Anamuhalefet Par
tisinin aleyhinde bir durumu afişe etmek 
maksadıyla hareket etmişse -İki, bunu dü
şünmek istemiyorum; ama, maalesef bu 
böyledir- hatası katmerleşmektedir. 

Önerge geçerlidir, önerge divanda ka
lır, sırası geldiğinde işleme konur. Bu ne
denle, Sayın Başkanın tutumu hatalıdır. 

Bunu arz etmek istiyorum ve saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir 
hususu daha açıklığa kavuşturmak isti
yorum. 

KADİR DEMİR (Konya) — Bir kere 
daha okuyun Sayın Başkan; bir kere da
ha ıduysunlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

Efendim, bu yazıyla, 4/3'2 sayılı öner
ge üzerinde söz alınmak isteniyor, teklif 
ise, 2/79 sayılıdır. (ANAP sıralarından 
«Şaşırttılar? sesleri) Şimdi, bunun sıra
sı geldiğinde söz vereceğiz efendim. (SHP 
sıralarından gürültüler) Biz, başka bir şey 
söylemedik. Lütfen... (SHP sıralarından 
gülüşmeler) Şimdi söz veremiyoruz efen
dine 

Bakın okuduk, «Olağanüstü toplantıda 
birleşim açılınca, Başkan, ilk önce çağrı 
yazısını okutur». (Bu çağrı yazısı; sizin 
söz almak istediğiniz 4/32 sayılı önerge, 
çağrı yazısı) ve bu toplantıyı gerektiren 
konu görüşülür» diyor. Teklif konusu 
-biraz evvel söyledim- 2/79. O halde, biz 
ancak çağrı yazısını okutacağız ve konu
yu görüşeceğiz. Şimdi, konuyu görüşmek 
için prosedürü tamamlıyoruz efendim. 
Bu arada söz vermemiz mümkün değil
dir, onu arz etmeye çalışıyorum Yüce 
Meclise. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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HÜKMET ÇETİN (Diyabakır) — 
Tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
B) ÖNERİLER 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

nın 127 nci maddesinin Üçüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
finin Anayasa Komisyonunda 48 saat 
geçmeden görüşülmesine ve Genel Kuru
lun çalışma gün ve saatlerine ilişkin 
ANAP Grubu önerileri. 

BAŞKAN — Anayasanın 93 üncü ve 
İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun ola
nak verilen bu önerge uyarınca, görüşül
mesi gereken, İstanbul Milletvekili Sayın 
Turgut özal ve 175 arkadaşının; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının: 127 nci Mad
desinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi henüz komis
yonda görüşülmediğinden, Genel Kurul
da hemen elle alınması ve görüşülmesi 
mümkün değildir. Bu konuda, ^navatan 
Partisi Grubunun, içtüzüğün İ9 uncu 
maddesinin son fıkrasına göre verilmiş 
önerileri vardır, okutup ayrı ayıjı onayı
nıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1 Ağustos 1988 Pazartesi günü yapı
lan Danışma Kurulu toplantısında siyasî 
parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından, grubumuzun aşağıdaki öne
rilerinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi ge
reğince Genel 'Kurulun onayına sunulma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Haydar Özalp 

ANAP Grup 'Başkanvekili 

ÖNERİLER : 
1. Olağanüstü toplantı konusu olan 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiş
tirilmesine İlişkin (Kanun Teklifinin Baş-
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kanlıkça havale edildiği Anayasa Komis
yonundaki görüşmelerine İçtüzüğün 37 
nci maddesine göre 48 saat geçmeden baş
lanması önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun 3 Ağustos 1988 
Çarşamba günü saat 10.00'da toplanması, 
komisyon raporunun 48 saat beklenmeden 
gündeme alınarak görüşmelere başlanma
sı ve bitimine kadar sürdürülmesi, görüş
melerin tamamlanması için ertesi günler
de de çalışmalara devam edilmesi öneril
miştir. 

3, Kanun teklif inin ikinci görüşme
lerine de imkân sağlamak amacıyla Ge
nel Kurulun toplantı günleri dışındaki 
cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi gün
lerinde de toplanarak, başlanan görüşme
lerin bitimine kadar, İçtüzükteki çalışma 
saatleri dışında da çalışmaların' sürdürül-
ımesi Önerilmiştir. 

HİKMET ÇETİN (IDliyarbakıır) — 
Önerge aleyhinde söz istiyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aleyhte 
söz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Peki efendim, 
Buyurun Sayın Hikmet Çetin. tfSHP 

sıralarından alkışlar) 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu öneri ve önerinin tümüyle birlikte, 
İktidar Partisinin, İçtüzük dinlemez, ya
sa dinlemez, Anayasa dinlemez, hukuk 
dinlemez tutumunun, davranışının yeni 
bir örneği karşımıza gelmektedir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri;, alkışlar) 

Yeni bir baskın yasasını iktidar ve ik
tidar partisi, tüm normal yol ve yöntem
leri hiçe sayarak çıkartmak istemektedir 
ve bunun için her şeyi zorlamaktadır. 
Üstelik, bu defa çiğnenmek istenilen ve 
yok edilmek istenilen bütün yol ve yön
temler, bir Anayasa değişikliği için gün
deme gelmektedir. 
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Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak, Anayasanın değiştirilmesine karşı 
değiliz ve 1982 Anayasasının, birçok yön
leriyle değiştirilmesini isteyen partilerin 
de başında gelmekteyiz. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

B̂u Anayasanın, temel hak ve özgür
lükleri, demokratik katılımı sınırlayan, 
sendikal hakları yargı bağımsızlığını üni
versite özerkliğini kısıtlayan birçok hü
kümleri vardır. Toplumsal barışın üzerin
de engelleri vardır, kısıtlamaları! vardır, 
sınırlamaları varıdır. Elbette ki, bunların 
değiştirilmesi gerekir ve bunların değişti
rilmesi için de bu Parlamentonun, sivil 
parlamentonun, tüm partilerin katılımı ile 
böyle bir değişikliği sağlamasının gerek
li olduğuna inanan da bir partiyiz. Ana
yasa, bu amaçla ve bu yöntemle elbette 
ki değişir ve değişmelidir; ancak, anaya
sallar bugünkü gibi değişmez ve böyle 
gündeme gelmez. Tüm normal kurallar, 
İçtüzüğün hükümleriyle birlikte zorlana
rak bir yana itiliyor ve âdeta bir ani bas
kınla, Anayasa değiştirilmek isteniyor. 
'Niçin?.. Hangi ülke yararı, hangi top
lumsal yarar, hangi halk yararı böyle bir 
anayasa değişikliğini gerekli kılıyor? Hiç
birinin gerekçesi yok, hiç böyle bir şey 
söylenmiyor. Tek bir gerekçesi var : Sa
yın Özal böyle istiyor. Bir tek gerekçesi 
budur. 

Sayın özal istediği için; anımsaya
caksınız, daha önce, bu yönde, bile bile 
Anayasa çiğnendi ve Sayın özal «Bir de
faya mahsus olmak üzere Anayasayı çiğ
nemekle bir şey olmaz»dedi ve bile bile 
yasa çıkartıldı. 'Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, bu yasanın Anayasaya aykı
rı olduğunu, o gün bütün gücümüzle söy
ledik; ama, Sayın ÖzaFm buyruğu her 
şeyin üstüne çıktı ve Anayasaya aykırı 
olduğu biline biline o yasa çıkartıldı. 

Anayasa Mahkemesi o yasayı bozdu; 
ama Sayın Başbakan ferman dinlemiyor; 
bir defa, kendi isteğini gerçekleştirmek 
istiyor; bunun için, hangi engel çıkarsa; 
bu, Anayasa da olsa, yasa da olsa, İçtü
zük de olsa, hukuk da olsa, bütün bun
ları aşmak istiyor. 

Değerli arkadaşlarım... 
ONÜRAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — öneriyle ilgili konuşun. 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — 

Öneriyle ilgili konuşuyorum. 
Bütün bunları; konuşmayı engellemek 

için, komisyonları alelacele toplayıp, 48 
saat bekletmeden, baskın yasasıyla çıkart
manın nedenlerini söylemek istiyorum. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — On
larla muhatap olma Sayın Çetin. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
IDeğerli arkadaşlarım, bir Başbakanın, 
«Anayasayı bir defa ihlal etmek, ihlal 
sayılmaz» demesi, ülke için, demokrasi 
için> vahimdir; Sayın Başbakan için de 
som derece tehlikelidir ve talihsizliktir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla, 
ANAP, seçim kaçağı olarak yakalanmış
tır. Çünkü, 5 Haziran... (ANAP sırala
rından gülüşmeler; SHP sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 5 Haziran 1988 
tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinde 160 
beldede, mahalli! idarelerle ilgili ara se
çimlerin yapılması gerekiyordu; ama, Sa
yın Başbakanın içine bir korku düşmüş
tü; Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi
ni başlatmıştı ve o zaman bunu engelle
mek için de, alelacele, bir gece yasası gel
di ve o yasa çıkarılarak, başlatılmış olan 
seçim takvimi durduruldu, 5 Haziran 
1988'de yapılması gereken mahallî ida
reler ara seçimleri yapıilmadı, 

•Şimdi, bir şeyden daha kaçıyor; Ana
yasaya göre, Anayasa Mahkemesinin ka-
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rarına göre, mart ayının sonunda mahal
lî idareler genel seçimi yapılması gereki
yor; ondan dıa kaçmamın yollarını arıyor. 
Kendi isteği, kendi özel çıkarı için, Ana
yasaya göre, Anayasa Mahkemesimin tes
cil edilmiş kararına göre 1989 Martında 
yapılması gereken seçimden de kaçıyor. 

(Neden?.. Ekonomik sıkıntıdan. Çün
kü, Enflasyon rekora doğru gidiyor, yüz
de 76'ya çıktı. Sayın Başbakan üç senede 
yüzde 10'a indirmeyi vaat etmişti. Hayat 
pahalılığı altında halk inim inim inliyor... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, usul hakkında ko
nuşsun, 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Bunlar usul hakkımda. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, susturun onları. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Dinleyin... Dinleyin... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — 

Hayalî ihracat vurgunları her gün gaze
te sayfalarında, bunları önlemek için, 
bunları gündemden çıkartmak için, durup 
dururken, bir ani baskın yasa teklifiyle 
Anayasa değişikliğini gündeme getirdi ve 
bunları da, İçtüzüğün 37 nci maddesini, 
İçtüzüğün diğer bütün yöntemlerini bir 
yana iterek, Anayasa değişikliği gibi 
önemli bir konuda, alelacele, bir gece ya
rısı yasası baskını biçimimde Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisimden çıkartmak istiyor. 

Sayın Özal'ın amacı seçim değildir; 
Sayın Özal'ın tek bir amacı vardır, san
dıktan kendisini çıkaracak yöntemi bul
mak. Bunun için, İçtüzük engelse, İçtü
zük değişir; bunun için yasa engelse, ya
sa değişir; bunun için Anayasa engelse, 
Anayasa değişir... (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Böylece, bütün bun

ları, her türlü, yasal, anayasal, hukuk 
ve ahlak oyunları yaparak çıkarmanın 
yollarını düşünmektedir. Bunun için, ge
rekirse, bir gün, Meclisi de yok sayabile-
oektir; bu kafa öyle bir kafadır, bunu 
özellikle belirtmek istiyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) Bugüne kadarki hukuk 
anlayışı, yasa anlayışı bunu açıklıkla or
taya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi niçin kurulmuştur? Yasaların 
Anayasaya uygunluğunu denetlemek için; 
ama, Sayın Özal'ın ve iktidar partisinin 
tutumuyla, şöyle bir anlayış ortaya çıktı : 
Artık, Anayasa, Özal'ın kafasındaki ya
salara uydurulacaktır. Yani, Sayın özaF 
in kafasında bir yasa varsa veya bir yasa 
çıkaracaksa, o yasa Anayasaya uygun 
değilse, önemli değil, Sayın özal'ın is
teği, o zaman gelsin, Anayasayı değişti
relim, yani Sayın Özal'ın düşüncesiyle ve 
kafasıyla, Anayasanın, yasalara uygun
luğu geçerli olmaya başladı. (SHP sırala
rından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Çetin... 
HİKMET ÇETİN (Devamk) — 

Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tüzüğün 64 üncü mad
desine göre söz almış bulunuyorsunuz; 
lütfen, usul hakkında konuşunuz efen
dim. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bu kadar önemli bir ko
nuda, konunun, İçtüzüğün gereği olarak, 
Anayasa Komisyonunda görüşüldükten 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri tarafından görüşülmesine, incelenme
sine olanak bırakmayacak bir biçimde, 
-48 saatlik- bütün süreleri kaldırarak ve 
iktidar partisinin tek yanlı oyuyla, Ana
yasa gibi bir konuda kaldırarak, bütün 
bu yöntemleri bir yana iterek, bunun gö
rüşülmesinin sağlanmasına Sosyaldemok-
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irat Halkçı Parti olarak elbette ki karşı çı
kacağız ve biz Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, yukarıdan beri söylemeye 
çalıştığım, Sayın Özal'ın, Anayasa dinle
mez, hukuk dinlemez, kural dinlemez ka
fasındaki düşüncelerini gerçekleştirmesi
ne olanak sağlayacak olan yolların 'açıl
masına da izin vermeyeceğiz ve Sösyal-
ıdomoikrat Halkçı Parti olarak bütün bu 
girişimlere, bütün bu teşebbüslere sonu
na kadar karşı çıkacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

©uyurun Sayın Topçu. (DYP sırala
rından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinopo) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum, 

Anavatan Partisi Grubu tarafından, 
Danışma Kurulunda üzerinde mutabakat 
sağlanamayan, Meclisiımıizm olağanüstü 
toplanmasına vesıile edilen Anayasa de
ğişikliğinin ilgili komisyonda (Anayasa 
Komisyonunda) İçtüzüğün 37 nci mad
desine göre 48 saat beklenmeden ve ko
misyon raporunun hazırlanmasından 
sonra dia, yine İçtüzüğe göre 48 saat bek
lenmeksizin Genel Kurula indirilmesi ve 
bu yasa tekli finin (Meclisten çıkarılması
na kaidar görüşmelere her gün, gerekir
se çalışma saatleri ide uzatılarak devam 
edilmesi teklifi getirilmiştir. 

Teklifin getiriliş şekli İçtüzüğe aykı
rıdır. Sanımayınız ki, bu konu üzerinde 
fazla durmayacağım için bu aykırılığı 
normal karşılıyoruz... Meclis tatildeyken 
Danışma Kurulunu toplayamazsınız, ta-
t'llds olan kişiyi çağıramazsiınız; ancak, 
bugün çağırırsınız; şimdi çaırırsınız,- 24 
saat içerisinde bu kurul toplanır, topla-
namıyorsa, ona göre gereğini istersiniz; 

bu bir. (ANAP sıralarında «Niye?» ses
leri) ikincisi; «Niye?» dediğiniz için söy
leyeyim : İçtüzüğü iyi okuyunuz. Danış
ma Kurulunun burada yaptığı, tavsiyedir. 
Tavsiye kararları, Mecliste oylanarak 
tavsiye halline getirilemez. Üç tane grup 
başfcanvefcili ve 'Meclisin Başkanı bu tav
siyeyi yapmıyor, ittifak halimde değiller. 
Onlar ittifak halinde değilse, oylamayla 
bunu getiremezsiniz. Bu, işin bir tara
fı... 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Şimdiye kadar nasıl geldi? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, «'Biz yaptık oldu» diyorsanız, ona 
biz, «TJUİ Mantığı» diyoruz; onu geçe
lim... 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
İlk defa mı oluyor? Kaç defa oldu Sa
yın Topçu. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yan
lış!.. İçtüzüğü iyi okuyun... 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
O zaman, -içtüzüğü değiştirelim. 

YAŞAR TOPÇU '(Devamla) — Ta
mam efendim... İçtüzüğü iyi okuyun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
bırla dinleyin lütfen. 

Şimdi, benim esas üzerinde durmak 
istediğim konu şudur : Meclise, Anaya
sanın dteğiştirimesi hakkında teklif sunul
muştur, ama, tek başına bu teklif sunul-
mıaımıştır. Bu teklifin yanı sıra, hemen 
bir numara sonrasıyla ikinci bir teklif de 
yapılmıştır. Bu teklif de, 2972 sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun bazı maddelerinin dieğiştirilıme-
si ve bazı maddeler eklenmesi hakkında
dır. 
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Şlımıdli, Meclisimiz niye toplandı? Ana
yasayı değiştirmek için. Anayasayı niye 
değiştiriyoruz? Seçim yapmak için. Ana
yasayı değiştirmemizin başka sebebi var 
mı? Başka sebebi olsa., burada gösterilir
di. Şimdi, Sayım Başbakanın da imzası 
bulunan teklifte -burada okudular; ama, 
dikkatinizden kaçmıştır. O nedenle, ben 
bazı yerlerimi tekrar okumak istiyorum-
deniyor ki : «2972 sayılı Mahallî İdare
ler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal1 

©diılımıesiiyle ortaya bir mevzuat boşluğu 
çıkmış bulunmaktadır.» 

Dermek kıi, evvela 2972 sayılı Kanun
da mevzuat boşluğu vardır. Anayasanın 
127 nci maddesinin değiştirilmek isten-
raes'min sebebi, sizin burada, geçtiğimiz 
mart ayında, bütün ısrarlarımıza rağmen, 
Anayasanın arkasına dolaşmak sevdasıy
la çıkardığınız o ünlü kanunun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi değil mi? 

Şimdi, bu Yüce Meclis burada o ka
nunu; mademki Anayasa o kanun için 
değişiyor, demin arkadaşımız söyledi, 
doğrudur; Anayasa, bu kanunun çıkarıla
bilmesi, yani seçimim öne alınabilmesi 
için değiştirilmek isteniyor. Mademki 
değiştirilmek isteniyor, iki teklif de bir 
arada yapılmıştır, o halde burada ikti
dar partisine düşen bir görev vardı. İk
tidar partisi diyecekti ki, «Gelin karde
şim, biz ıseçimi öne allmalk istiyoruz. Ana
yasanın 77 nci maddesinde, Yüce Mec
lise, beş yıllık Millet Meclisi seçim dö
nemini öne alma yetkisi verildiği halde, 
127 nci maddesinde bu yetki verilmıemıiş-
tir. Biz bu yetkiyi Meclise verip, bu yet
kiyi aldıktan sonra 2972 sayılı Kanunda 
gerekli düzeltmeleri; yaparak seçime git
mek istiyoruz. Meclisli toplantıya çağırma 

sebebimiz de bu. O hallide, geliniz, bu her 
iki kanunu birlikte görüşelim, kanunlar 
üzerimde mutabakat sağlayalım; hiç değil
se 2972 sayılı Mahallî İdarelerin Seçimi 
Hakkındaki Kanun üzerinde mutabakat 
sağlayalım.» (ANAP sıralarından «Şim
di döndünüz mü?» sesleri) Hayır, dön
medik... 

BAŞKAN — Sayın ' millet vekilleri, 
lütfen efendim... 

YAŞAR TOPÇU ıÇDevamla) — Biz, 
Anayasa değişikliğine şartsız «Evet» di
yoruz, şart söylemiyoruz. Bizim söyledi
ğimiz şart değil, balkın ben size buradan 
okuyayım... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

AHMET KARAEVL1 (Tekirdağ) — 
Böylece, bunlar zabıtlara da geçmiş oldu. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
•diyoruz ki, işi sağlamı yapalım. Nasıl ya
palım?.. Gelin, Anayasanın 127 nci mad
desini değiştireUu'ım. Sayı noksanlığınız mı 
var; biz tamamlayacağız. Biz, sizden ken
di partimiz veyahut muhalefet adına is
tisnaî bir şey istemiyoruz. Biz, Anayasa
nın uygulanmasını istiyoruz... 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Tamam... 

YAŞAR TOPÇU l(Devamla) — Evet, 
demokratik olmıayan bir seçimin kimseye 
bahşettiği bir şeref olaımıaz. Dün, bunu 
burada izah ettik ve «Seçimi, demokratik 
ülkelerin, demokrasimin1, farilk ve mü
meyyiz vasfıdır; olmazsa olmaz vasfı
dır. Seçim olmayan yerde demokrasi ol
maz; ama, ıseçimin, serbest, eşit, tek de
receli, gizli oy açık sıayıımıla yapılacağı 
Anayasada yazılmış; bizim isteğimiz de
ğil'» dedik. Bu benim, geçtiğimiz mart 
ayında burada sizlere söylediğim sözler
dir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ki
tapta yazar, kitapta... 
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BAŞKAN — Sayın Topçu, Lütfen, İç
tüzüğün 64 üncü ranadidlesi çerçevesinde 
konuşun efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ora
ya geliyorum Sayın Başlkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Süreniz de dolmak üzeredir, toparla

yın. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta

mam, onun üzerinde konuşuyorum Sa
yın Başkanım. 

Şimdi siz, bize, «şart illeri sürüyor
sunuz» diyorsunuz.: Biz şart illeri sürmü
yoruz; ıbiz, seçim icabının yerine gelme
sini istiyoruz. İçinizde ıbu kadar hukuk
çu var, is,eçim işleriyle görevli genel baş
kan yardımcınız var ve* Adalet Bakam 
var; isimdi ben size bir soru sormak is
tiyorum: Bana, Anavatan Partisi, 'bir tek 
seçim göstersin ki, kendisine ikram edi
len şartlarda, o, rakiplerine de yapmış 
olsun. Var ımı iböyle bir seçim? Göstere
biliyor musunuz?... (DYP ve SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 1983 
yılı şartlarındaki seçim kanunlarını isiz 
Sosyaldemokrat Halkçı Partiye ve Doğ
ru Yol Partisine ikram ettiniz mi 1987' 
de?... Etmediniz. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Mahallî seçimleri 'hatırla Sayın Topçu. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Et
mediniz, Siz, 1984 yılındaki mahallî se
çimlere gelinceye kadar, Türkiye'de ge
çerli olan 298 sayılı Kanun... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, bir sani
ye efendim.*. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibin 
sözünü kesmeyin efendim. 

Sayın Topçu, siz de Genel Kurula 
hitaben konuşun efendim; karşılıklı ko
nuşmayın. 
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YAŞAR TOPÇU (Devanda) — 1984 
yılının Mart ayına gelinceye kadar, Tür
kiye'de 25 yıldır 'uygulanan seçim şart
larını 9 defa değiştirmek suretiyle bu
günkü haline getiren siz 'değil misiniz? 
(DYP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Her seferinde... Her seferinde... 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

Size de cari. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen

dim, öyle değil; ıbize de cari değil. Biz 
diyoruz ki: Eşit seçim yapalım. Nasıl 
yapalım? Siz, devleti kullanmayın. Sizin 
altınızda kırmızı Mercedes, arkanızda 
dili tane resmî araba, devletin memur
ları yanınızda... Ne var? Seçime gidiyo
ruz... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz 
tamamlandı efendimi, lütfen toparlayın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
diyoruz ki, parti olarak karşımıza çı
kın, ıdevleti karşımıza getirmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
diyoruz ki, TRT'yi açın; Meclisin dışın
da bulunan siyasî partier dahil, heirkes 
eşit olarak yararlansın. Size yararlandır
madılar mı? Yararlandırdılar. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
Tamamlayın Sayın Topçu. Tamamlayın 
efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ba
na sizin yaptığınız !bir seçim kuralı gös
terin ki, ilki seçim üst üste uygulanmış 
olsun. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Çünkü, siz iher seçimde, dürüst, adil, eşit 
bir seçim yapma arzusunda değil, işi 
kapıp kaçma arzusundasınız, (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Olmadı Sayın Topçu, ıbu üslup olmadı. 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Olay 
budur. Eğer, iktidar partisi olarak, siz, 
konsensüs 'istiyorsanız, söylediğiniz gibi 
uzlaşmacı liseniz; siz, Türkiye'de kav
gadan yana değilseniz; siz, yaptığınız ve 
yapacağınız seçimlerin hür, adil, eşit, 
serbest, vatandaşın Vicdanından koptu
ğu gibi, vatandaşın vicdanının sandığa ay
nen yansımasını sağlayacak şartları hazır
layacak olgunluğa eriştiyseniz, geliniz, 
Ibu Danışma Kurulu önerisinin içime 
2972 sayılı (Kanunda yapılacak olan, 
298 sayılı Kanunda yapılması gerelken 
değişiklikleri de katın, hep birlikte, Mec
liste bulunan siyasî partiler bir araya 
gelsin, bunlar... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Sen 
de şart sürüyorsun. 
'. YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şart 
sürmüyoruz, diyoruz ki, faize, adil bir 
seçim yapacağımızı gösteriniz. Şimdiye 
kadar yapmadınız... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın Topçu... Sayın 
Topçu... Efendim, süreniz tamam1]andı, 
lütfen bitirin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkanım. 

Biz, sizden Anayasanın lemriinii yeri
ne getirmenizi istiyoruz. Biz, Anayasa-
mm uygulanmasını istiyoruz. Sayım Ge
nel Başkanımızın beyanı var, diyor ki, 
«Seçimin zamanını tayin iktidarın hak
kıdır; ama seçimin dürüst...» Nerede dü
rüst?,.. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — O zaman, siz nasıl geldiniz dü
rüst değilse? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen karşılıklı konuşmayım efendim. 
Lütfen... 

Sayım Topçu, siz de tamamlayın efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Se
çimin, dürüst, âdil, hür, ieşit yapılmasını 
sağladığınız anda, biz, Anayasanın de
ğişikliğine varız. 

'BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz, 

ekim 'ayında, kasım ayında; ne zaman 
diyorsanız, seçime varız. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim itirazımız, Anavatan Partisinin 
seçime girmesine değil, devletin seçime 
girmesine. Bizim İtirazımız, azınlığın 
çoğunluk haline gelme imkânının, rad
yo ve televizyondan yararlanma imkâ
nının 35 inci maddeyle! kapatılarak, Mec
liste bulunan muhalefete, Meclisin dı
şında bulunan muhalefete verülmemesine. 
Seçim, Doğru Yol Partisi için yapılıyor 
değil; milletin, sizden bunu istemeye 
hakkı var. Biz, bu milletin bir parça
sıyız, biz burada kiracı değiliz, dışarı
dan gelmedik. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Tamamlayın Sayın 
Topçu. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
gün Ibu olacaktır ve siz de geçen mart 
ayında burada söylediğiniz ©ibi1 diye
ceksiniz ki, «Efendim, biz referandu
ma gidieriz.» Referanduma falan buyu
run gidin. Tabiî, yahut da, «Martta ya
parız» diyeceksiniz. Martta yaparsak 
şartlara düzeltecek miyiz? Martta yaptı
ğınız zaman da bu şartları düzeltmez
seniz, dürüst olmayan bir seçimi yapmış 
olursunuz. 

Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum; 
Yüce Meclise şunu söylemek istiyorum: 
Türkiye'de şaibeli seçimler vardır. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Asla ıkalbul etmeyiz. Sayın Başkan, ağır 
bir suçlamadır bu. 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Se
çimin lekesi çıkmaz. 1946 seçimlerinin 
lekesini arkadaşlarımız 'kabul ediyor; 
1983 seçimlerinin lekesini sizden başka 
herkes, kabul ediyor; onun için, dürüst 
seçimden (kaçmayın. 

Saygı sunuyorum. (DYP ve" SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte söz isteyen Sa
yın Onural Şeref Bozkurt, (buyurun efen
dim. (ANAP şıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Başka adam bulun kardeşim; bizden git
medir o.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; Anayasa değişikliği konu
sunda, daha evvel Sayın Türkiye Büyük 
Millet Meclisii 'Başkanlığının çağrısı üze
rine toplanan Danışma Kurulu bir so
nuç alamamıştır. Danışma Kurulu top
lantısına katılan siyasî parti grup temsil
cileri aralarında bir mutabakat temin 
edememişler ve bunun üzerine İçtüzüğün 
19 uncu maddesi hükmü uyarınca, Ana
vatan Partisi Grubu, ibiraz evvel huzur
da okunan önergeyi takdim etmiş bulun
maktadır. 

Aslında, benden evvel 'konuşan sayın 
konuşmacı arkadaşlarımın her ikisi de 
söz almalarının nedeni esas itibariyle, 
bu önergenin teknik ya da usule taal
luk eden yönü olmakla beraber, konu
yu ıbaşka istikamete çekici bir tavır için
de oldular ve arada, her nasılsa, konu
ya da şöyle kenarından köşesinden de
ğinmek lütfunda bulundular. iKenarından 
köşesinden değinmiş olsalar da, ben, on
ların önerge sınırları içerisinde temas 
ettikleri ve İçtüzüğe aykırı olduğunu 
ifadie ettikleri konuların, aslında iddia 
ettikleri gibi, İçtüzüğe ve Anayasaya ay-
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kırı olmadığım arz etmek üzere huzu
runuzda söz almış bulunuyorum. 

RIZA YILMAZ .(Ankara) — Rahat 
konuşamıyorsunuz; 84 üncü maddeyi 
değiştirelliım de huzur içinde konuşun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Şimdi, 84 üncü madde ko
nusunda ben konuşmaya başlarsam, ba
na liaf atan arikadaşlarım - bir sayın par
ti liderinin ifadesini, izniyle kullanmak 
istiyorum - Oturdukları yerden kalkamaz
lar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz 
onurluyuz, her zaman konuşuruz. 

BALKAN — Lütfen, karşılıklı ko
nuşmayalım. Karşılıklı konuşmayalım 
lütfen... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkan, biraz eVvel hu
zurda konuşan Sayın Topçu, konuş
masında, bu önergenin, yani Anayasa 
değişikliğine ilişkin önergenin; Anaya
sa Komisyonunda 48 saat geçmeden gö
rüşülmesi ve bilahara komisyonda gö
rüşülüp karara, rapora bağlandıktan son
ra da, yine 48 saat geçmeden Genel Ku
rulda görüşülmesi konusundaki önerge
nin İçtüzüğe ayikırı olduğunu ifade bu
yurdular ve ifadelerinde de, Danışma 
Kurulunun, tatilde toplanamayacağı ge
rekçesinden hareket ettiler. Oysa, gerek 
İçtüzüğün, gerek bugüne kadarki Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı uygulaması, Sayın Topçuoğlu' 
nun iddia ettiğimin tam aksini ifade 
etmektedir. 

Bir kere, Danışma Kurulunun tatil
de . toplanamayacağına dair bir hüküm 
yoktur., Danışma Kurulu, tatilde de top-
lanabilen bir kuruldur. Bunun, geçmişte 
pek çok örneği de görülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Danışma Ku
rulu, parlamento tarihimizde fevkalade 
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yeni bir müessesedir; hem öylesine yeni 
bir müessesedir İki, tabiatıyla, bunun tat
bikatında, 'zaman zaman, nedense İsrarla 
onu anlamak istemeyenler ya da oldu
ğundan başka yorumlamak 'hevesine ka
pılanlar sık sıik ortaya çıkabilmektedir. 

'Şimdi arz ediyorum: Yıllar önce, 
daiba henüz tatbik edilmekte olan İç
tüzük yürürlüğe girmeden evvel, o za
manlar «Dahilî Nizamname» olarak 
isimlendirilen İçtüzük tatbikatta ilken, 
Geneli Kurulda gündem görüşülürken 
bazı üyeler, aniden, birtakım yeni öner
geler vermek suretiyle, esasen gündem
de bulunmayan konuları aniden günde
me sokma imkânına sahiptiler ve böy
lece, siyasî partiler, hazırlıklı olmadık
ları, anid)en zuhur edip huzura gelen 
bir ıkonu üzerinde görüş bildirmeik ve 
hatta oy kullanmak medburiyetinde ka
lıyorlardı. 

işin daha da çarpıcı yönü, komuoyu da, 
henüz bir oldubitti suretiyle getirilen bir 
konu görüşülmeye başlandığı ve oylana
cağı için, görüşülmekte olan kanun tek
lifi İle ilgili görüş bildirme imkânından 
ya da onu kendi içinde tartışma imkâ
nından fevkalade uzak kalıyordu. 

Bu sakıncaları gidermek üzere, özel
likle Fransız Parlamentosunda tatbika
tı görülen ve «Conference de President» 
olarak nitelendirilen müessese bize de 
ithal edildi, Danışma Kurulu bizde de 
teşjdkkül etti; yeni içtüzükte, 'bir danış
ına niteliği taşıyacak fonksiyonla mü
cehhez bir kurul oluşturuldu. 

Değerli arkadaşlarım, Danışma Ku
rulu, yasama fonksiyonu ifade eden bir 
kurul değildir. Bizatihi adından da an
laşılacağı üzere, önceden haber verme, 
çalışma biçimini düzenleme, partiler ara
sında istişarede bulunabilme ve ortak fi

kir oluşturma amacıyla kurulan ve bu 
amaçla çalışan bir kuruldur. 

Bu faaliyetlerin, işin tabiatı gereği, 
müzakereye, yani Geniel Kurul toplan
tısına takaddüm eûen bir anda, Ibir saf
hada yapılması da gayet tabiîdir. O iti
barla, mutlaka Genel Kurul toplantısın
dan sonra yapılacağı seklinde bir yoru
ma iltifat ©tımek mümkün döğildir. De
mek İki, Danışma Kurulu, danışma ni
teliğinden ötürüdür ki, Genel Kurul top
lanmadan evvel de toplanıp, içtüzüğün 
tayin ve tespit ettiği görevini ifa eitmek 
durumundadır. 

Geçmişte, bu tatbikat mükerreren 
olmuştur, size örnek arz etmek istiyo
rum; benim elimde, şöyle böyle, kaba
taslak yapılimış bir tespit de var; mese
la, 31.10.1975'te Danışma Kurulu top
lanmış; Genel Kurul tatildie İken 
1.11.1975 'te, yani Danışma Kurulunun 
toplantısını takip eden ertesi gün, top
lanmak suretiyle, benim arz etmeye ça
lıştığım çevrede bir örneği burada tespit 
etme imkânını bize bahsetmiştir. 

Olayı daha da adetlendirmek is
tiyorum: ,19.9.1978'den; 13.1.19871de; 
110.7.1986^; 17.7.1987*de; 31,8.1987'de; 
8.9.1987'de; 15.10.1987 tarihlerinde, Da
nışma Kurulu, Geniel Kurul toplantıda 
iken; ama ondan önce toplanmış, parti
lerin temsilcileri kendi aralarında görüş-
müsleSrdir, mutabakat temin ettikleri hu
suslarda Danışma Kurulu önerisi, muta
bakat temin edilemeyen hususlarda ise, 
ilgili siyasî parti grubunun önergesi bu
rada müzakere edilmiş ve böylece top
lantı yapılmıştır. 

Demek ki, Sayın Topçu'nun bu ifa
desi muallakta ıkallan Ibir ifadeden öte 
bir anlam ifade etmemektedir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Topçu' 
nun bir ifadesi dalha var. Sayın Topçu 
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diyor ki, «Eğer, Danışma Kurulu top
lantısına katılan siyasî parti temsilcile
ri ittifak temin edememişlerse, getiremez
siniz.» Sanıyorum, Sayın Topçu, Meclis
teki tecrübeleri arttıkça bu ifadeyi bir 
daha kullanmak yanlışına düşmeyecek
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

îşin esasına ilişkin görüşleri bir baş
ka milletvekili 'arkadaşım ifade edecekler, 
sunacaklar. 'Ben sadece, önergeye ilişkin 
görüşlerimizi arz ,etmek üzere söz aldım; 
ama, birkaç noktaya temas etmeme de 
lütfen müsaade edin'iz. 

Seçim Yasası değişikliğini, Türkiye 
Cumhuriyeti Parlamentosunun tarihinde, 
ilk kez yapan, Anavatan Partisi değil
dir. Ben 'hatırlıyorum; hatırlamayanlar, 
tutanakları tetkik buyururlarsa, onlar da 
tespit buyururlar. Hatta... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hangi 
parti zamanında? 

ONURAL ŞEREF iBOZKURT (De
vamla) — Mesela, «hangi parti zama
nında» diye sorana da cevap vereyim. 
Adalet Partisi döneminde kaç kere Se
çim Kanunu değiştirilmiştir; lütfen tet
kik buyurun, ondan sonra bize, «Ana
vatan Partisi mütemadiyen Seçim Yasa
sını değiştiriyor» gibi bir... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sen hangi partideydin o zaman? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Şimdi, arkadaşlar, konu Ana-

/ yasa değişikliğine ilişkin önergedir. Ben, 
hangi partide olduğumu İftiharla söy
leyen bir insanım; ama 'ben, SHP'de de
ğilim, ıben Halkçı Partide idim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Halkçı Parti, SHP değildir. Halkçı 
Parti gasp edilmiştir, başkaları tarafın
dan gasp edilerek bu noktaya getirilmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 

sıralarından «Ayıp ayıp, Ahlaksız» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, toparla
yınız efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Başkalarına da sözüm var, 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lüt
fen... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Başka cenahtan da bana ba
ğıranlar var. «Hangi siyasî partideydin?» 
diye. Benim, hangi siyasî partide oldu
ğumu herkes bilir; bunu iftiharla söyle
rim, 

î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Menfaat partisinde... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Hele başkaları bir düşünsün
ler, kendileri, her zaman, oldukları yeri 
söyleyebilmişler midir? 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne 
ilgisi var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lüt
fen... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Kendileri, oldukları yeri sak
layan yazılı vesikalara sığınmak lüzu
munu duymuşlar mıdır, duymamışlar mı
dır? (ANAP sıralarından alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Ne ilgisi var bunların konuyla Sayın 
Başkan?' 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ne 
konuşuyorsun hâlâ? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz 
dolmak üzere, sözünüzü 'tamamlayın 
efendimi lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — 'Değerli milletvekilleri, bura
da 'ikide bir, ANAP'ın .bir seçim baskı
nı yaptığı söylenir. (DYP sıralarından 
«Doğru» sesleri) 
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Balkın, 18 Temmuz 1988 tarihli Ter
cüman Gazetesi, «DYP hazır» diyor. 
(DYP sıralarından, «Evet, hazır» sesleri) 

'Saikın, 18 Temmuz 1988 tarihli Mil
liyet Gazetesinde Sayın Demire!, «Se
çime 'hazırız» diyor. (DYP sıralarından, 
«Evet dürüst seçime. Yeterki sen ha
zır ol» sesleri) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Dürüst 
ol, dürüst. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Balkın, 15 Temmuz 1988 ta
rihi Tercüman Gazetesinde, Dem'irel, 
«Sayın Özal'ın eksiğini tamamlarız; ek
siği neyse söylesin, seçimi yapalım» . 
buyurmuşlar. (DYP sıraianndan gürül
tüler.) 

'Hele bir ifade daha var ki, onu arz 
etmeden sözümü tamamlamak istemliyo-
ruım. Sayın Demirel, buyuruyorlar ki; 
«14 Ekim 19 79'da yapılan ara seçimler
den önce, CHP Hüıkümetin'in düşürülece
ğini söylemişıtim; ancak, 48 saat yanıl-
dıım; 48 saat sonra düştüler.» 

ADİL AYDIN (Antalya) — Siz 12 
saatte düşeceksiniz, (DYP sıralarından 
gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De-
vam'la) -— «... Bu iktidarı selametlemek 
de milletin elindedir. Mahallî seçimler
de selametlenecekllerdir. (DYP sıraların
dan «Sellametleyeceğiz» siesleri) 16 veya 
23 Ekimden sonra selametlenmelidirler» 
buyuruyorlar. (DYP sıralarından «Sela
metleyeceğiz» sesleri, gürültüler) 

Selametleyin bizi, selametleyin; çağ 
atlayan Türkiye yolunda bizi selametle
yin; ama unutmayın İki, selametleyen hep 
geride kalır, selametlenen hep ileri gi-
•der. Siz zaten geridesiniz. Siz öyle bir 
geridesiniz ki, zaman tünelindeısin;iz. 

IBAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
Sayın Bozkurt, süreniz doldu efendim, 
tamamlayınız, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil-
letvdki'lleri; Anavatan Partisinin Yüce 
Meclisin tasvibine sunduğu önerisi, Ana
yasaya, içtüzüğe ve Meclis teamüllerine 
uygundur. Yüce Meclisin tasvip edece
ğine dair inancımı teyiden arz eder, say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar, DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelifebaş, 
buyurun efendim. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri; konu, Anayasada bir değişiklik tek
lifinden ibarettir. Anayasada yapılacak 
değişikli'klerin prosedürü, içtüzüğümüzün 
91' indi maddesinde gösterilmiştir. Matlabı 
şudur: «Anayasanın değiştirilmesi. 

Anayasa değişiklik teklifleri, diğer ka
nun ta'sarı ve tekliflerinin görüşülmesin
deki usule tabidir. Ancak, bu teklifler Ge
nel Kurulda iki defa görüşülür.» 

Şu halde, genelde, kanun tasarıları ve 
teklifleri hangi prosedüre tabi ise, o pro
sedür aynen burada uygulanmaktadır. 
Kırksekiz saat beklemeden konuşulmak 
usulü vardır, bunun için de; olacaktır. 
Bu bakımdan, ne Anayasanın, ne içtüzü
ğün hükümlerine muhalif bir konu bahis 
konusu değildir. Nitekim, bu okuduğum 
maldde, içtüzüğün beşinci kısmında ve özel 
hükümlerden bahsetmektedir, onun içeri
sinde bulunmaktadır. Kanunların müza-
keresindb takip edilen prosedür burada 
da aynen uygulanacak; ama istisnaî ola
rak, «Ancak, bu teklifler Genel Kurulda 
iki defa görüşülür.» hükmü tatbik edile
cek. 

Yine devam ediyor,«Ikinci görüşmeye, 
birinci görüşmenin bitiminden kırksekiz 
saat geçmeden başlanamaz» diyor; bu da 
uygulanacak. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında ise, «İkin
ci görüşmede, sadece maddeler üzerinde 
verilmiş olan değişiklik önergeleri görü
şülür» deniliyor. 

içtüzüğün 92 nci maddesinde de, ta
mamlayıcı hükümler yer almış. Bu madde 
de, «Anayasa değişiklik tekliflerinin görü-
•şülmesimde, önergeler işaret oyuyla, mad
delerin kabulü açık oylama ile ollur. An
cak, verilmiş olan bir önerge kabul edil
mişse, kabul için gerekli üçte iki çoğun
luk bulunup bulunmadığını tespit için, 
önergenin oylanması açık oylama sure
tiyle tekrarlanır» diyor. Yani, İçtüzükte 
bu kadar açık maddeler varken, konuyu 
mecramdan dışarı çıkarıp, birtakım po
lemikler mevzuu haline getirmenin hiç 
yeri yoktur arkadaşlar. Gayet sarihtir... 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu bakımdan, Danışma Kurulunda 
mutabakata varıilamayıp, yine İçtüzükte 
yer alan hüküm gereğince, grup başkan
lığınca muhterem Heyetinize sunulan tak
rir, bütün hükümleri itibariyle, İçtüzü
ğün hükümlerine aynen uygundur, bun
da uygunsuzluktan bahsetmek mümkün 
'değildir. 

Arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Öneriyi tekrar okutup, 
oylarınıza sunacağım efendim : 

Öneriler : 
1. Olağanüstü toplantı konusu olan 

«T. C. Anayasasının 127 noi mıaddiesinin 
3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklif i»nin Başkanlıkça havale 
edildiği Anayasa Komisyonundaki gö
rüşmelerine İçtüzüğün 37 noi maddesine 

göre «48 saat» geçmeden başlanması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci öneriyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Saymadın! 

Öneri '2. Genel Kurulun 3 Ağustos 
1988 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanması, komisyon raporunun 48 saat 
belk'enmeden gündeme alınarak, görüş
melere başlanması ve bitimine kadar sür
dürülmesi, görüşmelerin tamamlianmıası 
için ertesi günilerde de çalışmalara devam 
edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci öneriyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Öneri 3. Kanun teklifimin ikinci gö
rüşmelerine 'de imkân sağlamak amacıy
la, Genel Kurulun, toplantı günleri dı
şındaki cuma, cumartesi, pazar ve pazar
tesi günlerinde de toplanarak, başlanan 
görüşmelerin bitimine kadar İçtüzükteki 
çalışma saatleri dışında da çalışmaların 
sürdürülmesi; önerilmiştir. 

BAŞKAN — Üçüncü öneriyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletveiki'.lleri, alınan karar ge
reğince, İstanbul Milletvekili Sayın Tur
gut Özal ve 175 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Mad
desinin Üçüncü Fıkrasının Değiştimilme-
sine Dair Kanun Teklifini görüşmek için, 
3 Ağustos 1988 Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 16.10 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULUR VE CE
VAPLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, kamu kurum ve kuruluşların
ca son bir yıl içinde yapılan araştırma
lara ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı 
(7/145) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak yanıtlanmasını ,arz 
öderim. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

1. Son bir yıl içinde ekonoımiık, sos
yal ve kültürel konularda genel ve kat
ma 'bütçeli bakanlık, daire, kurum ve 
bağlı kuruluşlarınca kaç araştırma ya-
pimiişitır ve bu araştırmalar nelerdir? 

2i Bu araştırimalar, hangi ihaleler 
ya da kararlarla kimlere verillmişfcir? 

3. Bu araştırmaların her 'birine ne 
kadar ödenmiş ya da ödenecektir? 

4. Bu araştırmaların raporları ya da 
sonuçları 'kimlere verilmiş, kimlerce de
ğerlendirilmiş ve bu konuda şimdiye ka
dar hangi kararlar alınmıştır? 
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T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖZK-01/1406 

Konu : 

Türkiye Büyük Millet Medlisi Başlkanlığına 

ligi : 22.4.1988 gün ve 7/145-784 sayılı yazınız. 

Araştırıma yapan 
Ibİrimin adı 

Eskli Eserler ve 
Müzeler Gienel 
IMü'düriüğül 

Millî Folklor 
Araştırma Dairesi 
Başkanlığı 

Araştırma konusu 

Kültürel varlıklarıtmızla il
gili olarak 14 yabancı 26 
Türik Ibilim adamına İkazı 
izni verilmiştir. 

Folklor ile ilgili il araştır
ma ve derleme yapılmıştır. 

Yasal dayanağı 

Bu araştırmalara 2863 sayılı «'Kül
tür ve Tabiat Varlıklarını Ko
rumu Kanunu» l!l;e buna göre çı
karılan «Kültür ve Tabiat Var
ıl ııklıarıy la İlgili oîaraik yapılacak 
Araştırma, Sondaj ve Kazılar 
hakkında Yönetmelik» esasları
na göre izin verilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı teş
kilat ve görevleri hakkında 187 
sayılı K.H.K. göre Millî Folk
lor Araştırma Dairesi Başkan
lığı araştırmalacıları tarafından 
yapılmıştır. 
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15 . 6 . 1988 

Harcanan miktar 

Yabancı araştırmacılara 
Bakanlığımızca ödenek 
verilmemektedir. Türk 
araştırmacılarına 1987 
yılında 3 050 000 TL. 
ödenek verilmiştir. 

Kimilerin veya hangi 
(kuruluşların faydalandığı 

Bu araştırmalara ilişkin raporlar 
araştırmacılar tarafından Bakanlığı
mıza verilmekte ve Bakanlığımız 
değerlendirmek tedir. 

Millî Folklor Araştırma ' Folklar Araştırmaları raporları der-
Dairesıi Başkanlığı ele- lenen malzemeler, Bakanlığımızın 

Folklor Arşivine kaydedilmekte ve 
folklörle meşgul olan bilim adamı, 
uzman ve araştırmactlariın hizmetine 

manian tarafından ya
pıldığından, kimseye ay
rıca hiçbir ödeme yapıl
mamıştır. sunulmaktadır. 
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Araştırma yapan 
'birimin adı 

Turizm Planlama 
ve Yatırıımlar 
Dairesi Başkanlığı 

T.C. Turizm 
Bankası AŞ. 

Araştırma konusu 
ı _ _ , 

Turizm ıkanusundia yabancı 
'ziyaretçiler çıkış anketi yat 
turizmi araştırması; tu
rizmde değerlendirilebilen 
cek mağralaon değerlendi
rilmesi, araştırılması, tu
rizm yatırım ve işletmele-
rindie sermaye oluşun ve 
eğilimler ve tnı araştırma
lara ilave olarak istatistik 
derleme ve değerlendirme 
kapsamında; sınır giriş ve 
çıkışları konaklama, ista-
Itisiti'kleri ciharter istatiistik-
leri müze İstatistikleri ko
nularında araştırma yapıl
mıştır. 

T.C. Turizm Bankasının ka
muoyunda tanıtılması ama
cıyla konaklama tesisleri 
kamuoyu, deiphi, tutum ve 
davranış araştırmaları ya
pılmıştır. 

Yasal dayanağı 

IKültür ve Turizm Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri hakkımda 187 
sayılı K.H.K. göre Turizm: Plan
lama ve Yatırımlar Dairesi Baş
kanlığınca gerçeMeştirilimlştir. 

233 sayılı T.C. Turizm Bankası 
A.Ş. Kanunu. 
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Harcanan miktar 

Yabancı ziyaretçiler an
keti için T.C. Merkez 
'Bankasından 10 milyon 
TL. Bakanlığımız büt
çesinden de 9 300 000 
TL. Ikaynaik kullanılmış
tır. 

Kimlerin veya hangi 
kuruluşların faydalandığı 

Turizm konusunda yapılan araştır
malar Bakanlık bünyesinde ve sek
törle Igi i kişi ve kuruluşllarca kul
lanılmıştır. 
İstatistik! 'bilgileri içeren 'bülienler 
tüm kamu kurumları üniversite ve 
yüksekokulları ile sektörlje ilgili ku
rutuşlara gönderilmiştir. 

Bu araştırmalar İçin Ban-
kamızın .bütçesinden, pi
yasa Araştırma ve1 Plan
lama Ticaret Limited 
Şirketine 25 200 000 TL. 
ödenmiştir. 

Banka kendi politikasının tespiti ve 
yönlendirilmesinde kullanılmak üzere 

M. Tınaz Titiz 
Kültür ve Turizm Bakanı 
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2. — İzmir Milletvekili M. Turan Ba
yazıt'ın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Baş
kandan Sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar-
ra verdiği bekleme süresine ilişkin Başba
kanlığının ameliyat için başvuran hastala-
dım Bakanı Nihat Kitapçı'nın yazılı ce
vabı (7/149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını dilerim. 

Saygılarımla. 4.5.1988 
M. Turan Bayazıt 
İzmir Milletvekili 

Soru : 
Torbalı Dağtekke Köyünden Mehmet 

Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Göz Hastalıkları Ana Bil'im Dalı 
Başkanlığına ameliyat için başvurmuş 
ve 540649 protokol numarasına kaydı ya
pılmıştır. 

1. Anılan şahsın ameliyatı için ken
disine gün verilmiş midir? Verilmişse bu 
taritı nedir? Verilmemişse sebebi nedir? 

2. Hasta ameliyat için ne kadar bir 
süre bekleyecektir? 

3. iBü tür ameliyat için başvuranla
rın ortalama bekleme süresi ne kadardır? 

4. Sürenin kısaltılması konusunda 
ne gibi önlemlerin alınması düşünülmek
tedir? 

T C . 
Sağlık ve Sosyal Yardim 11.7.1988 

Bakanlığı 
Hukuk 'Müşavirliği 

Sayı : HM. 9'239/lÖ17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12.5.1988 gün ve 7-149-829-03953 
sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın Sayın Başbakanımıza tev
cih ettiği ve Sayın Başbakanımızca ken: 

dileri adına Bakanlığımızca cevaplandı
rılması istenilen Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim 
Dalındaki ameliyatlarla ilgili yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Kitapçı 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Hakanı 

izmir Milletvekili 
Sn. Mehmet Turan Bayazıt'ın 
yazılı soru önergesi ve cevabı 

Soru : Torbalı Dağtekke Köyünden 
Mehmet Duman Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanlığına ameliyat için başvur
muş ve 540649 protokol numarasına 
kaydı yapılmıştır. 

Soru 1. Anılan şahsın amei'iyaftı için 
kendisine gün verilmiş midir? Verilmişse 
bu tarih nedir? Verilmemişse sebebi ne
dir? 

Soru 2. Hasta ameliyat için ne ka
dar bir süre bekleyecektir? 

Cevap 1.-2. Mehmet Duman'ın sağ 
gözünde total kornea kesafeti nedeniyle 
görme olmayıp, sol gözünde ise vasküia-
rize kornea kesafeti olduğundan görme 
ışık hissi derecesindedür. Bu nedenle ken
disinin göz nakli (Keratoplasti) ameliyatı 
olması gerekmekte başka bir tedaviden 
yararlanması mümkün bulunmamakta
dır. Ameliyat sırası 761'dir. Bu hastadan 
evvel 574 hasta tek göz âcil keratoplasti 
ameliyatı için sıra beklemekted'ir. Adı 
geçene uygulanacak olan ameliyat Organ 
nakline dayanan bir ameliyat türü olduğu 
için kendisine gün verilmeyip sıra No. 
su verilmiştir. Diğer hastalar gibi sırası 
gelince bulunduğu adresten çağrılacaktır. 
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Soru 3. Bu tür ameliyat için başvu
ranların ortalama bekleme süresi ne ka
dardır? 

Soru 4. Sürenin kısaltılması konu
sunda ne gifb'i önlemlerin alınması düşü
nülmektedir? 

Cevap 3.-4. Bu tür ameliyatlarda 
ortalama bekleme süresi 5 yıldır. 

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, 
Saklanması, Aşılanması ve Nakli hak
kında Kanun hükümleri uyarınca 18 ya
şını doldurmuş ve mümeyyiz olan kişile
rin yaşarken bağışta bulunması ve ölüm 
anında kişinin yanında bulunan eşi, reşit 
çocukları, ana ve babası, veya kardeşle
rinden birinin veya herhangi bir yakını
nın muvafakatiyle ölüden organ ve doku 
alınması mümkün 'bulunmaktadır. Ba
ğış sayısının azlığı, göz organının nakli 
şeklinde bir tedavi sistemi uygulanacak 
olan hastaların uzun süre beklemesine se
bep olmaktadır. Sürenin kısaltılması ve 
söz konusu 2238 sayılı Kanuna işlerlik 
kazandırılması çalışmalarına ağırlık ve
rilmiş olup, ölüden organ alınabilmesi 
için 2238 sayılı Kanunda tıbbî ölüm ha
lini tespit edecek olan ve 4 uzman he
kimden oluşan heyetin gerekli branşlar
da uzman hekim 'sayısının az olması, sağ
lık kuruluşlarında 'bu branşlarda hekim 
bulunmaması halinde yakın branşlara yer 
verilerek '(Kardiyolog, Nöroşirurji yen, 
Nüro'lög, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
uzmanı olan 4 kişi yerine; Kardiyolog 
veya iç hastalıkları, Nüroşirürjiyen veya 
Nörolog, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
uzmanı olan 3 kişi) kurul teşkili amacıyla 
yasa değişikliği çalışmaları sürdürülmek
tedir. 

Diğer taraftan Ankara Numune Has
tanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi ka
davradan organ alınıp nakli konusunda 
işbirliği ile görevlendirilmiş, organ bağı

şının gerçekleştirilmesi ve vatandaşın bu 
konuda aydınlatılması İçin gerek basın 
ve gerekse TRT ile işbirliğine gidilmiş, 
tüm hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız ve 
Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerimiz bağış 
kabul işlemlerini yapmakla görevlendi
rilmiştir. 

Kendilerine göz organının nakli şek
lindeki tedavi sistemi uygulananların hiç 
beklememesi için kişilerin hayatta iken 
bağışı veya ölümü halinde yakınının rı
zası aranmaksızın her ölüden organ alın
ması gerekmekte olup, 2238 sayılı Kanun 
ve mer'i diğer mevzuat karşısında bunun 
mümkün olamayacağı açıktır. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Millî İstihbarat Teş
kilatının yıpranmasına yol açtığı iddia 
edilen etüt raporla ilgili soruşturmanın 
sonucuna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın yazılı 
cevabı (7/150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Askerî, müîkî ve siyasî erkânı şaibe 
altında bırakan şeref ve haysiyetleri ze
deleyen ve de millî güvenliğimizin göz 
bebeği Millî İstihbarat Teşkilatının yıp
ranmasına yol açan etüt raporun akıbe
tini tayin edecek müfettişler tarafından 
yapılan incelemenin açıklanmaması kar
şısında aşağıdaki sorularımın Bîaşbakan 
Sayın Turgut özal tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

M. Murat Siökmenoğlu 
Hatay 

1. Başbakanlık Teftiş Kurulu ile 
MİT bünyesi içindeki soruşturmanın akı
beti ne öldü? 

2. Tarafınızdan kamuoyuna yapılan 
açıklamalarda neticenin belirlenmesinden 
ısonra aydınlatıcı bilgi verileceği ifade 
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edilmesine rağmen resmî açıklama niçin 
geciktirilmektedir? 

3. Meselenin sorumlusu kimler ol
muştur? Yazılmasında, sızdırılmasında 
mesuliyet içinde olması gerekenler ne ola
caktır, haklarında ne yapılmıştır? 

4. Askerî, mülkî ve siyasî erkânı 
şaibe altında bırakan şeref ve haysiyet
lerini zedeleyenlerin yaptıkları yanında 
mı kalacaktır? 

5. Şaibe altında bırakılmak istenen
ler, haksız yere suçlananlar nasıl aklana
caktır? Bu hususlarda Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve kamuoyuna ne za
man bilgi verilecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 17.6.1988 

Sayı : 03-8(10-1) 1298 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12.5.1988 tarih ve 7/150-830/ 
03879 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat 
Sökmenoğlu'nun Sayın Başbakanımız ta
rafından cevaplandırılmasını istedikleri 
soruların cevapları aşağıda sırasıyla arz 
edilmiştir. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

1. Millî İstihbarat Teşkilatı içinde 
yapılan bir ön çalışma ile ilgili bazı bil
gilerin teşkilat dışında yetkili ve görevli 
olmayanlara sızdırılması, 2937 sayılı Ya
saya göre suç olduğundan bir yandan 
yargı mercileri tarafından, öte yandan da 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
soruşturma açılmıştır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 
yaptığı tahkikat ile ilgili raporunu Sayın 
Başbakana sunmuştur. Rapor muhteva
sından da yararlanılarak gerekli idarî ted
bir ve tasarruflarda bulunulmuştur. Adlî 
takibat devam etmektedir. 

2. Devlet adına istihbarat hizmeti 
gören müesseseler, dünyanın bütün ülke
lerinde olduğu gibi belli ölçüler içinde 
gizli çalışırlar 2937 sayılı Kanun da esa
sen bu anlayışı benimsemiş ve birtakım 
kurallara bağlamıştır, bu itibarla 2937 
sayılı Yasa hükümlerini ihlal etmeyecek, 
adlî yargıya etki yapmayacak sınırlar 
içinde gerekli bilgiler, Basınımız aracılığı 
ile kamuoyuna sunulmuştur. 

3. Şu anda sorumlulukları sabit olan
ların hiç biri yasal uygulamalar dışında 
bırakılmamıştır. 

4. Bir suç söz konusu olursa, hukuk 
devletti 'ilkelerini ihlal etmeden, kanunla
rın gösterdiği müeyyideleri tatbik etmek 
bizim hukuk devleti anlayışımızın bir ica
bıdır. 

5. Daha önceki sorularınıza verdiğim 
cevaplarda da arz ettiğim gibi kendini 
mağdur sayanlar, kanunlarımızın hima
yesinde olup, ilgili ve yetkili mercilere 
müracaat etmekte serbesttirler. Zamanı 
geldiğinde gerekirse, Yüce Meclise ek bil
gi arz edilecektir. 

4. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'm, kamu kurumlarının tatil amaçlı 
kamplarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tı
naz Ttiniz'in yazılı cevabı (7/151) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığımla! 

Aşağıdaki s oralarımın, T.C. Başbaka
nı Sayın Turgut Özail taraflından yazılı 
olarak oevaplandırıilimasını saygılarımla 
arz ederim. 

6.5.1988 
Tevfik Koçak 

Ankara 

1. Hangi kamu kurumlarının tatil 
amaçlı kampları vardır ve nerelerdedir? 

2. Bu kamplar kaçar devrelik ve ka
çar kişiliktir? 
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3. Bu kamplardan kimler yararlana-
b'lmektedir? Yararlanabilmek için ne gibi 
koşullar gerekmektedir? 

4. İlgili kurumlanın çalışanlarının dı
şında kişiler, bu kamplardan yararlanabi-
liyorlar mı? Yararlanabiliyorlarisa, koşul
ları nedir? 

5. Her bir kurum için ayrı olmak 
üzere, bu kamplardan yararlanan ilgili ku
rum çalışanlarının ve varsa kurum dışı 
kişilerin, ödeyecekleri 'bedeller hangi ka
lemlerde toplanmaktadır ve mJJktarvarı ne 
kadardır? 

6. İlgili personel dışında, bu kamp
lardan son beş yıl .içinde yararlananların, 
toplam sayıya karşılık yüzdesi nedir? 

7. İlgili kurumda çalıştığı halde, son 
beş yıl içeri sinde,' kampından hiç yarar
lanamamış olanların, ilgili kurumun top
lam personeline olan yüzdesi (her biır ku
rum için ayrı ayrı» nedir? 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü! 

Sayı : ÖZK-01/1405 15.6.1988 
Konu : Yazılı Önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 9.6.1988 tarih ve 7/151-834 sa
yılı yazınız. 

Soru 1. Hangi kamu kurumlarının 
tatil amaçlı kampları vardır ve nerelerde
dir? 

Cevap 1. Kültür ve Turizm Bakan
lığının (tatil amacı ile yapılmış bir kamp 
tesisi mevcut değildir. Yalnız Antalya (Si-
de'de) kazı evi niteliğindeki barakalar yaz 
aylarında Bakanlık personeli için dinlen
me tesisi olarak kullanılmaktadır. 

Soru 2. Bu kamplar kaçar devrelik 
ve kaçar kişiliktir? 

Cevap 2. Tesis 19 oda (2 oda idarî 
işler için kullanılmaktadır) 58 yatak ka-
pasiteliidlir. Bu tesisten 13'er ıgünlük 8 dev
re olarak faydalanılmaktadır. 

Soru 3. Bu kamplardan kimler ya
rarlanabilmektedir? Yararlanabilmek için 
ne gibi koşullar gerekmektedir? 

Cevap 3, Tesisten, sadece Bakanlığı
mızın merkez vıe taşra teşkilatı personeli 
yararlanabiılımektedir. 

Soru 4. İlgili kurumların çalışanları
nın dışında kişiler, bu kamplardan yarar-
lana'hilliyorlar mı? Yararlanabil!yortarsa, 
koşullar nedir? 

Cevap 4. Tesisüen, Bakanlığımız ele
manlarının dışında kimse yararlanaıma-
makbadır. 

Soru 5. Her bir kurum için ayrı ol
mak üzere, ;bu kamplardan yararlanan il
gili kurum çalışanlarının ne varsa kurum 
dışı kişilerin, ödeyecekleri bedeller hangi 
kalemlerde toplanmaktadır ve miktarları 
ne kadardır? 

Cevap 5. Yatak ücretli olmayıp, yi
yecek bedeli olarak kişi başına günlük 
3 000 TL. alınmaktadır. 

Soru 6. tlgdili personel dışında, bu 
kamplardan son beş yıl içinde yararlanan
ların, toplam sayıya karşılık yüzdesi ne
dir? 

Cevap 6, Dinlenme tesisinden 'Ba
kanlığımız personeli dışında faydalanan 
b ulunmamakta di r. 

Soru 7. İlgili kurumda çalıştığı hal
de, son beş yıl içerisinde, kampından hiç 
yararlanmamış olanların, ilgili ıkurumun 
toplam personeline olan yüzdesi (her 'bir 
kurum içlin ayrı ayrı) nedir? 
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Cevap 7, Bakanlığımız dinlenme te-
<sisıine katılanların yılara göre dağılımı : 

sikliği yapılması konusunda 'bir çalışma 
var mıdır? 

Yıllar 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Katılan 
Personel Sayısı 

(Merkez + Taşra) 

374 kişi 
406 kişi 
383 kişi 
341 kişi 
435 kişi 

Bakanlığımızın, merkez ve taşra 'teş
kilatı 11 592 kişidir. Bu durumda tesis
ten Bakanlık personelinin % 3.3'ü yarar
lanabilmektedir. 

M. Tınaz Titiz 
Kültür ve Turlizm Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, İstanbul Esnaf Hastanesinin 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı' 
nın yazılı cevabı (7/154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığııma 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Sayın Bülent Akar
calı tarafından «yazılı» olarak cevaplan
dır ılımasının sağlanmasına emirlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 9.5.1988 

Mustafa Sarııgül 
İstanbul 

1. İstanbul Esnaf Hastanesinin içim
de bulunduğu maddî sıkıntılar Sağlık Ba
kanlığı taraflından 'bilinmekte midir? 

2. İstanbul'da önıemliı hizmetler ve
ren bu sağlık kuruluşunun daha iyi çalı
şabilmesi içim ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

3. Ticaret Odaları ile İstanbul Es
naf Hastanesi Derneğinin uyum içinde 
çalışabilmesi için gereken mevzuat deği-

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuik Müşavirliği 

Sayı : HM.9239/821 

2 6.1988 

Türkiye Büyük MiMfet Meclisi 
Başkanlığına1 

İlgi : 12 Mayıs 1988 tarih ve Kan. 
Kar. Md. 7/154-841/04090 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len İstanbul Milletvekili Mustafa Sarı
gül'ün, İstanbul Esnaf Hastanesinin so
runlarına iilişkin yazılı soru önergesi, mez
kûr hastanemin özel hastane statüsünde 
olması ve sorulan hususların Ticaret Oda
ları ile 'İstanbul1 Esnaf Hastanesli Derneği
nin idarî sorunları olması ve 'Bakanlığı
mız yetkisine gireri hizmet ve görevleri 
kapsamaması nedeniyle cevaplamdırıla-
mam ıştır. 

(Bilgilerimize arz edienliım. 
'Bülent Akarcalı 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan'ın, İstanbul - Beyoğlu semtinde
ki tarihî eserlerden bazılarının Belediye 
Başkanınca yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mustafa Tınaz T itiz'in cevabı (7/155) 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İstanbul - Beyoğlu semtindeki eski 
eserlerin korunmasıyla ilgili olarak aşa
ğıdaki sorularımın Sayın Kültür ve Tu
rizm Bakanı Tınaz Titiz tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını müsaade
lerinize saygıyla arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 
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Yurdumuz eski eserler, sitler, anıtlar 
ve folklor değerleri bakımından dünya
nın sayılı zengin ülkelerinden biridir. 

Bizi geçmişe bağlayan tarihî ve kül
türel varlığımızı idrak ettiren bu belge
ler aynı zamanda geçmiş devirlerin ve 
zamanımızın tarihî, kültürel, siyasal ve 
ekonomik karakterlerini ortaya koyan 
değerlerdir. 

Anayasamızın 63 üncü maddesinde; 
•«Devlet, tarih, kültür ve tabiat var

lıklarının ve değerlerinin korunmasını 
sağlar. Bu amaçla destekleyici ve teşvik 
edici tedbirleri alır» denilmektedir. 

Bu anayasal görev de Kültür ve Tu
rizm Bakanlığınca ifa ediilmektedir. 

Bakanlığın üstlenmiş olduğu bu gö
reve rağmen, 

İsltaribul - Şişhane - Taksim kentsel 
sit alanı ve bu alandaki taşınmazlar, 

Taksim - Tarlabaşı semtindeki eski 
eser mahiyetindeki taşınmazlar, 

2863 sayılı Yasa hükümlerine ve 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu kararlarına rağmen yı
kılmıştır. 

L Bakanlık bu tarihî esenlere neden 
sahip çıkmamıştır? 

2- Bu eski eserleri yıkan Beyoğlu 
Belediye Başkanı hakkında yasal işleme 
tevessül edilmiş midir? 

3. Eski tarihî eserleri pervasızca yok 
edip kültür varlıklarımızı tahrip eden ve 
yasaları dinlemediği anlaşılan bu beledi
ye başkanı gücünü nereden almaktadır? 

4. Bir hukuk devletin, yasaların hâ
kimiyeti tartış ılamayacağına göre neden 
yasaların çiğnenmesine göz yumulmuş
tur? 

Neden Anayasamızın amir hükmüne 
rağmen, bu yıkımlar karşısında Bakanlı
ğınız seyirci kalmıştır? 

Bu meyanda, senelerce inceleme ve 
araştırma konusu yapılarak bürokrasi 
çarkından kurtarılıp gereği yapılamayan, 
birkaç klasörü dolduran yazışmalarla va
kit geçirilen ve Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca da gayet iyi bilinen, 

İstanbul - Beyoğlu 79 Pafta, 
750 Ada, 16 Parselde yer alan ko

runma altındaki tarihî bir eser olan Ha
yırlı Apartmanına yapılan ve bu tarihî 
binanın mimarî güzelliğini mahveden 
ilave kaçak kat, bu eski eserde çatlak
lıklar ve hasar meydana getirdiği, iskân 
edenler için tehlike yarattığı raporlarla 
tespit edildiği ve ayrıca Taşınmaz Kül
tür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kuru
lunca da son olarak 17.4.1987 gün ve 
3137 sayılı Kararına istinaden yıktırıl
ması gerektiğine göre, 

Bu kaçak çatı katı yıktırıldı mı? 
Bu kaçak katı yaparak, tarihî bir 

eseri tahrip edenler ve buna göz yuman
lar hakkında ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

6. Bu kaçak çirkin kat, halen yıktı
rılmamış ise; o binada günden güne bü
yüyen çatlaklar nedeniyle ufak bir sar
sıntı neticesi bir çökme vukubulur ve 
can kaybı olursa bunun sorumlusu kim
ler olacaktır? 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 15.6.1988 
Sayı : ÖZK-01/1404 

Konu : Yazılı önerge. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 9.6.1988 tarih ve 7/155-845 sa
yılı yazınız. 

Cevap 1, 2, 3, 4. istanbul İli, Bey
oğlu ilçesinin tarihî eski kent dokusu
nun yoğun ve özgün olduğu istiklâl Cad-
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desi ve çevresinin trafikten arındırılarak 
koruma çalışmalarının gerçekleştirilmesi! 
ve Beyoğlu'ndaki trafik sorunlarına çö
züm getirilmesi amacıyla eski kent doku
sunun yozlaştığı kesimde yer alan Tepe-
başı ile Taks'im'i birleştiren Tarlabaşi 
Caddesinin genişletilmesi Belediyesince 
planalnmıştır. 

Bu doğrultuda Belediyesince gerçek
leştirilen ön çalışmalar ile ilgili Bakan
lığımıza yapılan çeşitli başvurular üzeri
ne, Tarlabaşı'nda bulunan taşınmaz kül
tür varlıklarının incelenmesi ve 2863 
sayılı Yasaya aykırı uygulama var ise 
-durdurularak gerekli yasal işlemlerin ya
pılması mahallinlden istenmiştir. 

Bu direktif doğrultusunda mahallin
de yapılan incelemeler ile Belediyesinin 
hazırladığı yol projesi ve raporu Taşın
maz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kuruluna sunulmuştur. 

2863 sayılı Yasa doğrultusunda ko
runması gerekli taşınmaz kültür ve ta
biat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilim
sel esaslara göre yürütülmesi amacıyla 
kurulan Yüksek Kurul, ilgili bakanlıkla
rın yetkililerinden yedi tabiî üye ile yük
seköğretim •kurumlarını temsilen mimar
lık, arkeoloji, sanat tarihi, şehircilik ve 
idarî hukuku dallarından sekiz öğretim 
üyesinden oluşmuştur. 

Açılmak istenen yola ilişkin bilgi, 
belge ve projelerin mahallinde bizzat 
Yüksek Kurul üyelerince değerlendiril
mesi sonucu 23.1.1987 gün ve 2960 sayılı 
Karar alınmıştır, 

Söz konusu kararda; İstanbul'un ge
nel yaşayışı ve ihtiyaçları dikkate alın
dığında Belediye tarafından getirilen tek
lifin alternatifi olmayan tek çare olarak 
(kaldığının belirlendiği, bu itibarla proje
deki kamulaştırma alanında bulunan 147 
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adedi tescilli 368 adet yapıdan tescilli! 
olanların fotoğraf, rölöve ve diğer belge
leri arş'ivlendikten sonra uygulamaya ge
çilebileceği belirtilmiştir. Karar gereği 
yapılmak üzere mahalline gönderilmiştir. 

Cevap 5, 6. Beyoğlu İlçesi, Taksim, 
Gümüşsüyü, İnönü Caddesi, No. : 39'da 
bulunan ve 79 pafta, 750 ada, 16 parsel
de yer alan Hayırlı Apartmanı Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun 12.1.1977 gün ve 10160 sayılı 
Kararıyla sivil mimarlık örneği olarak 
tescil edilmiştir. 

Tescilli yapının teras katında sahi
bince gerçekleştirilen tadilat sonucunda 
binada tehlikeli bir durum oluştuğunun 
Bakanlığımıza bildirilmesi üzerine, ge
rekli incelemeler sonucunda Yüksek Ku
rulca alınan 10.9.1983 gün ve 15351 sa
yılı Kararda «Kaçak ilavenin kaldırıla
cak, yasal kovuşturmanın açılması» isten
miştir. 

Sözü edilen yapıya ilişkin olarak, 
daha sonra yapılan başvurular ile Bakan
lığa sunulan diğer belgelerin 2981 sayı
lı Yasanın 6 ncı maddesi gereğince Ta
şınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yük
sek Kurulunda değerlendirilmesi sonu
cunda 19.6.1984 gün ve 293 sayılı Ka
rar alınmıştır. 

Kararda yapının tescilinin devamına, 
daha önceki kararlarda istenen yasal ko
vuşturmanın yapılmasına, statik durum 
ve imar mevzuatının aykırı hususlarda 
ise aidiyeti! nedeniyle Belediyece gereği
nin yapılması istenmiştir. 

Konu Bakanlığımız, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı mü
fettişlerince de incelenmiştir. 

Yapılan başvurular üzerine konunun 
tekrar Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var
lıkları Yüksele Kurulunda değerlendiril-
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mesi sonucunda 17.4.1987 gün, 3157 sa
yılı Karar alınmıştır. 

Alınan karar i;le tescilli taşınmazın 
2A-1 koruma grubunun devamına, bi
nanın çatı katındaki' kaçak ilave ve de
ğişikliklerin kaldırılarak binanın orijinal 
haline dönüştürülmesine, bu fizikî müda
halenin ruhsata bağlı olması gerektiğin
de, fizikî müdahaleyi yapan ve yapımı
na izin veren sorumlular hakkında 2863 
sayılı Yasanın 9 uncu ve 65 inci madde
leri uyarınca yasal işlem yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Beyoğlu Cum
huriyet Savcılığınca yapılan başvuru so
nucunda alınan 4.1.1988 gün, E.1987/ 
10002 ve Hz. 1988/2 sayılı mahkeme ka
rarında, sanıkların bir kısmı hakkında 
devam eden davaların olduğu, Beyoğlu 
Belediye Başkam ile İmar ve Planlama 
Müdürü hakkında da Memurun Muha-
kemat Kanununa göre işlem yapılması 
gerektiği nedeniyle Savcılıkça herhangi 
bilr karar verilmesinin mümkün olmadı
ğına ve bu nedenle konunun Memurin 
Muha'kemat Kanununa göre takibat ya
pılması için istanbul ti Makamına gön
derilmesine karar verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Beyoğlu Be
lediyesinin tstanbul 111 Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
na yaptığı başvurunun değerlendirilmesi 
sonucu alınan 11.3.1988 gün, 297 sayılı 
kararda-79 pafta, 750 ada, 16 parselde
ki taşınmaz için mahkeme karan alın
dığından yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verilmiştir. 

Yukarıda değinilen kararlar gereğin
ce İçişleri Bakanlığınca da gerekli işlem
ler sürdürülmektedir. 

M. Tınaz Titiz 
Kültür ve Turizm Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Sakarya İli Karasu İlçesi Ka
rasu Köyündeki Maden Deresinin ısla
hına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınla 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Sayın 1. Safa Giray tara
fımdan «yazılı» olarak cevaplandırılması
na emir ve müsaadelleıliınıizi saygılarımla 
arz ederim, 20ı.5.1988 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

Sakarya İli Karasu İlçesi Karasu Kö
yü Maden Deresinin.' ıslahı içim DSİ Genel' 
Müdürlüğüne başvurulmuş, keşifler ya-
pulmış, projeler çizilmiş, teklifler yapıl
mış; 

1. DSİ Genel Müdürlüğü ne zaman 
dere ıslahı yapmayı düşünüyor? 

2. Dere ıslahı ile ilgili ayrılan öde
nekler, bugüne kadar Bölge Müdürlüğü
ne ulaşmış mıdır? Ulaşmış ise neden dere 
ıslahına bir türlü başlanamamıştır? 

3. Dere ıslahının ihmali sonucu mey
dana gelecek olan imal ve can güvenli
ğinin sorumlusu kim olacaktır? 
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TC, 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halikla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-l3/01 2462 15.6.1988 
Konu : İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarıgöl'ün Yazılı 

Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğimin 
26 Mayıs 1988 Gün ve Kar. Kan. Md. 
7/161-891/04278 sayılı yazısı. 

İlgi yazı iilişliğkıde alınan, 'istanbul 
Milletvekilli Mustafa Sarıgül'ün «Sakarya 
ili Karasu İlçesi, Karasu Koyundaki Ma
den 'Deresinin Islahı» na ilişkin yazılı 
soru önergesi inoelenmiş ve sorular iti
bariyle cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. DSİ Genel Müdürlüğü ne za
man dene ıslahı yapmayı düşünüyor? 

Cevap 1. Sakarya - Karasu İlçesi lile 
Kuyumeulu Köyü arazilerinin Maden 
Deresi taşkınlarından korunması içi etüt 
edilmiş ve taşkına maruz i 300 dekar ara
zimin, «Taşkın Kontrol Tesisleri» yapı
mıyla korunabileceği ekonomik bulunnıuş 
ve konu DSİ Genel Müdürlüğümüzün 
uygulama programına alınmıştır. 

Soru 2. Dere ıslahı ile ilgili ayrılan 
ödenekler, bugüne kadar Bölge Müdür
lüğüne ulaşmış imidir? Ulaşmış ise neden 
dere ıslahına blir türlü ıbaşianamamışıtır? 

Cevap 2. Halen kamulaştırma işlem
leri yürütülmektedir. Kamulaştırma için 
124 422 000 TL. ödenek vardır. 

Soru 3. Dere ıslahımın iihmali sonucu 
meydana gelecek olan mal ve can gü
venliğinin sorumlusu kim olacaktır? 

Cevap 3̂  Konuyla ilgili herhangi 'bir 
ihmal bulunmıamıakta olup, istimlak ça
lışmalarının tamamlanması halinde dıere 
ıslahı İşline başlanacaktır. 

Bilgilerimize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın,, Gümüşova -- Gerede ve Gere
de - Ankara otoyolları ile Ankara --- Kı
nık su isale tünelinin yapımına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/162) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 94 ün
cü maddeleri gereğince, aşağıdaki soru
ların, Sayın Bayındııllılk ve İskân Bakanı 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma-
sınt saygılarımla arz ederim. 

Fuat Aitalayj 
Diyarbakır 

1. Gümüşova - Gerede otoyolunun 
fizibilite çalışmaları hangi yıllarda so
nuçlandırılmış ve yatırım proıgramına 
hangi yıllarda girmiştir? Bu işin proje-
'lendirme çalışmaları Karayolları Genel 
Müdürlüğünce mi, yoksa özel şirketler
ce mi yürütülmüştür? Şayet özel şirket
lerce yürütülmüş ise, proje yapımı han
gi usullerle özel firmalara ihale edilmiş
tir? Bu işin, yapımı hangi firma tarafın
dan yürütülmektedir? Söz; konusu yükle
nici firma, ne zaman ve hangi usuller
le seçilmiştir? Yine, söz konusu işin mü
şavirliği - proje kontrollüğü - hangi fir
maya, me şekilde verildi? Karayolları 
Genıel Müdürlüğü, bu işin müşavirliğini 
yapmakta yetersiz mi? 

2., Gerede - Ankara otoyolunun, ay
nı şekilde gerçekleştirilmesinde, birinci 
maddede, araştırılan sorular ne şekilde 
gerçekleşmiştir? 
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3. Bu iki projenin, yüklenici firma
lara ihalesinden sonra, uygulama proje
lerin de, özellikle yapımcı firmaların 
listâkllerİ doğrultusunda değişiklikler ol
du mu? Topografya açısından, yüksek 
yarma ve yüksıdk dolgu bölgeleri, bu iki 
proje de proje aşamasında, nasıl bir tek
nik ile çözümleniyordu? 

4t Gümüşova - Gerede kısmında, tü
nel ve viyadük sistemler tercih edilir
ken, Gerede - Ankara otoyolunda, yük
lenici firmanın 'telkinleri ve baskıları 
doğrultusunda, ekonomik ömrü çok kı
sa olan, aynı zamanda daha pahalı çö
zümler olduğu bilinen yüksek dolgu ve 
yarmalarla yolun yapılacağı hususunda
ki söylentiler doğru mudur? Şayet doğ
ru ise, ulusal ıkaynaklanmızın, bu şekil
de bir Amerikalı firmanın çıkarları doğ
rultusunda yok edilmesini nasıl önleye
ceksiniz? 

4. Özel bir yüklenici firma tarafın
dan yapılan, Ankara - Kınık su isale 
tünelinin enjeksiyon raporu ve testleri
nin olumsuz sonuçlandığı doğru mudur? 
Şayet, doğru lise, bu tünelin geçici ka
bulümün yapımı konusunda bir istem 
yüklenici firma tarafından ilgili kuru
luşa iletildi mi? Bu ıtünelin geçici ka
bulünün yapıldığı doğrultusundaki iddia
lar doğru mudur? Tünel, şu andaki 
mevcut durumu ile su ütetemeyecek du
rumdadır, iddiasıma ne diyorsunuz? Bu 
tünel, yüklenici firma tarafından, yeter
li olmayan »bir şekilde ve öngörülen za
mandan sonra .bitirildiği halde, yapımcı 
firmaya erken bitirme priminin öden
diği doğru mudur, şayet bu ödemenin 
yapılması doğru ise, Bakanlığınıza bağlı 
ilgili kuruluş hangi gerekçelerle, bu 
ödemeyi yaptı? Bu ödemenin yapıldığı 
•tespit edilirse ilgili sorumlular hakkın
daki işlemleriniz neler olacaktır? , 

Ankara - Kınık tüneli ne zaman hiz
mete açılabilecektir? 

T.C. 
Basın ve Halikla İlişkiler 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Ankara! 21 ,< 6 . 1988 
Sayı •: 9-13/-01/2532 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın yazılı soru 

önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınai 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği
nin 26.5.1988 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/162-898/04297 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Diyarbakır 
Milletvekili Fuat Atalay'ın, «Gümüş -
ova - Gerede ve Gerede - Ankara oto
yolları ille Ankara - Kınık su isale tü
nelinin yapımına ilişkin yazılı soru 
önergesinde konu edilen hususlar ince
lenmiştir.: 

Gülmüş ova - Gerede ve Gerede - An
kara Otoyolları : 

Karayolları; Genel Müdürlüğümüzün 
1986 yılı Yatırım Programındayken 
20.4.1986 tarih ve 86/1061 sayılı Balkan
lar Kurulu Kararı gereğince Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan
lığının projeleri olarak yer alması uy
gun görülen otoyol projelerinden; 

Sakarya - Hendek - Bolu - Ankara 
otoyolu projesinin Gümüşova - Gerede-
Ankara (Ankara Çevre Yolu) kesimi iha
le çalışmaları protokol esaslarına uygun 
olarak tamamlanmıştır. 

Söz konusu, Sakarya - Hendek - Bo
lu - Ankara otoyolu projesinin, Gümüş
ova - Gerede kesimi için sözleşme ve 
kredi şartlarında mutabakata varılarak 
As'taMi S.P.A. firması ile, 
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Gerede - Ankara (Ankara Çevre Yo
lu dahil) kesimi için ise Erika - Beehtel Te
şebbüs Ortaklığı ile sözteşme imzalana
rak ihaleleri kesinleştirilmiştir. 

Anadolu otoyollunun iki ayrı 'kesimi
ni oluşturan Gümüşova - Gerede" ve 
Gerede - Ankara otoyolu yapım ve 'kont
rollük hizmetleri Karayolları Genel Mü
dürlüğümüze verilen yetkiye dayanılarak 
2886 sayılı Devlet .İhale Kanununun hü
kümlerine tabi olmaksızın Adam/Ay esa
sına (göre ihale edilmiştir. 

Gümüşova - Gerede otoyolu yapımı 
ve Ibir yıllık bakımı ve projesi İtalyan 
Astaffldi S.P.A. firmasına, İnşaat Kont
rolü (Mühendislik Hizmetleri işi de Yük
sel Proje A.Ş. Rendel and Tritton Ltd. 
firmasına ihale edilmiştir. 

Gerede - Ankara ve Ankara çevre 
otoyolu lyapıımı ve bir yıllık bakım hiz
metleri Erika - Beehtel Teşebbüs Ortak
lığına ihalle edilmiştir. Yolun projesi mü
teahhit tarafından Parson Brinckherboff 
firmasına verilmiştir. İnşaat Kontrolü 
Mühendislik Hizmetleri de Kutlutaş -
SWK Ortak Girişimine ihalle edilmiştir. 

Anikara - Kınık !Su İsate Tüneli : 

Ankara içme suyu kapsamındaki Kı
nık Tüneli inşaatının müteahhidi, işin 
sözleşme ve eklerine uygun olarak ta
mamlandığını ıbelıirterek geçici kabulün 
yapılması talebinde bulunmuş, yapılan 
test çalışmaları raporlarının olumlu çık
ması üzerine kabul heyeti kabul işlemi
ni yapmıştır. 

Bunun üzerine 9,10.1987 tarihinde 
sisteme su verilerek tesis hizmete sokul
muş, Çamlıdere Barajından gelen su 
iki ayı aşkın süreyle kesintisiz olarak 
Anikara şehrinin istifadesine sunulmuş
tur. 

Şehre su verilebilmesi konusu beş 
ayrı işiten teşekkül etmekte olup, Çam
lıdere sistemini oluşturan (1. Çamlıde
re Barajı, 2. Su alma yapısı, 3. i ve 
ir No. lu tüneller, 4. Kınık Tüneli, 
5. Çamlıdere Isale Hattı) inşaatlarının 
tamamınım faal olması İle mümkün ola
bilmektedir. 

22.12.1987 tarihinde Kınık Tünelinin 
membaında yer ajan ve ayrı bir ihale 
konusu olan I No. Ju Tünddöki jeolojik 
olay neticesinde su kaçağı meydana gel
miş ve sistem tamir amacıyla devreden 
çıkartılmıştır. 

Kınık Tüneli inşaatının sözleşmesine 
göre tamamlanması gereken tarih 
31.12.1988'dir. Adı geçen tesisin finans
manı bakımından Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile DSİ 
Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan 
protokolda, inşaat süresinin öne çekil
mesi kaydı ile avans verilebileceği husu
su da yer almıştır. 

Bilahara bu protokol' çerçevesinde, 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığı ile müteahhit firma ara
sında yapılan avans sözleşmesi hükümle
ri dahilinde, işin tamamlanma süresi 1 
yıl öne çekilerek 31.12.11987 olarak tes
pit edilmiştir. Keza aynı sözleşme de 
bu süreden de önce bitirilmesi duru
munda ödenmesi öngörülen erken bitir
me primi, işin 2.10.1987 tarihinde tamam
lanmış olması nedeniyle, Kamu Ortak
lığı Kurulu kararları uyarınca, Kamu 
Ortaklığı İdaresince müteahhit firmaya 
ödenmektedir. 

Belirtildiği gibi, Kınık Tünelinin 
membaında yer alan ve ayrı bir ihale 
konusu olan I No. lu tüneldeki jeolojik 
olay sonucunda meydana gelen su ka
çağı tamiratları tamamlanmış olup, de-
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neme çaliişmakrından sonra sistem tek
rar devreye sokulabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1. Safa Giray 
Bayındırîi'k ve İskân 

Bakanı 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, D eve geçidi Sulama Barajından 
su tahliyesi nedeniyle Diyarbakır'da mey
dana gelen su baskınından sonra hasar 
tespiti yapılıp yapılmadığına ve vatandaş
ların zararlarının tazminine ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/163) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98 ikici, İçtüzüğün 94 ün
cü maddeleri gereğince, aşağıdaki soru
ların, Sayım Bayındırlık ve iskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 16.5.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. 12, 13 ve 14 Nisan 1988 tarihle
rinde Diyarbakır Bölgesinde yağan yağ
murlar sonucunda, Devegeçidi Sulama 
Barajındaki su seviyesinin yükselmesi ne
deniyle, barajın tahliye kapakları açıla
rak, çok miktarda su tahliye edilmiş ve 
bu nedenle Diyarbakır'ın 'bazı semtlerin
de su baskını meydana gelmiştir. Bu olay
da yurttaşlara ait konut ve işyerlerindeki 
toplam hasarın tespiti ine zaman yapıldı? 
Bu nedenle meydana gelen toplam hasar 
ne kadardır? Bu hasarın ilgili yurttaşlara 
göre dağılımı nasıldır? 

2. Yurttaşların mağduriyetlerlinin fen
an önce ortadan kaldırılnıası doğrultusun
daki çalışmalarınız nelerdir? Hasar tespit 
çalışmaları sonuçlanmış ise, söz konusu 

sel 'baskınımdan dolayı zarar gören yurt
taşlara gerekli ödemeler zamanında yapıl
dı mı? 

3. Bu <sel baskınından zarar gören 
yurttaşlardan biri olan, Ak-Pa Pazarlama 
ve Ticaret firmasının sahibi Sayın Selim 
Ak, Diyarbakır Asliye ,1 ikici Hukuk Mah
kemesine başvurarak, zarar tespit tale
binde bulunmuş ve bu tesptit sonucu 
37 830 070 TL. zarar gördüğü anlaşıldı
ğına göre, bu hususta ilgiliye 16.5.1988 
tarihi itibari ile herhangi bir tazminat 
ödenmiş midk? 

4. 'Söz konusu olay ile ilgili yapıl
mamış veya eksik bırakılmış bjir tespit 
İşlemi var mıdır? 

5. Gelecekte benzer olaylarla karşı
laşılmaması için, düşünülen önlem ve ye
ni düzenlemıeler nelerdir? Devegeçidi Ba
rajının tahliye sisteminin yeterli kapasi
teye kavuşturularak, Dicle Nehri'ne bağ
lanması konusunda, projelendirme ve uy
gulama alanında neler düşünülmektedir? 

6. Dicle nehri blilıkıdiği gibi geniş 
bir yatakta akmaktadır. Özellikle Diyar
bakır şehir merkezi bölgesinde, nehrin 
mevsimler .itibariyle yatak değiştirmesi, 
geniş ölçüde toprak erozyonuna neden 
olmakta, bunun yanında nehir üzerindeki 
taşımayı da engellemektedir. Ayrıca este
tik açıdan olumsuz bir biçimde alan bu 
durumun önlenmesi için, nehir ıslah ça
lışması, yatak düzenlemesi çalışmalarını 
planlıyor musunuz? Yaz aylarının çok ku-
ırak ve sıcak geçtiği bu bölgede, bu tip 
düzenlemeler, aynı zamanda su kayıpla
rını asgariye indirecek ve rekriasyon 
amaçlı kullanımlarda ortaya çıkacaktır. 
Bu konuda herhangi bir planlama düşün
müyorsanız bunun nedeni nedir, açıkla
yabilir misliniz? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 'İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13-01/2458 14.6.1988 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 

Fuat Atalay'ın Yazıilı 
Soru Önerge&iı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sök. lifinin 
26.5.1988 ıgün ve Kan. Kar. Md. : 
7/163-899/04298 sayılı yazısı. 

«Devegeçlidi Sulama Barajından su 
tahliyesi nedeniyle, Diyarbakır'da meyda
na gelen su baskınından sonra hasar tes
pitli yapılıp yapılmadığı» na ilişkin, ilgi 
yazı ekinde olunan Diyarbakır Milletve
kili Fuat Atalay'ın yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

14 Nisam 1988 tarihindeki aşırı ya
ğışlardan dolayı, şehrin içinden geçen 
Payas deresinin taşması sonucu bazı 
semtlerde taşkın hasarları olmuştur. An
cak, meydana gelen olayların sözü edil
diği gibi Barajdan (gelen suyla hiç bir il
gisi 'bulunmamaktadır . 

Çünkü, Devegeçidi Barajının dolu sa
vağından bırakılan sular, Devegeçidi de
resine akmakta ve bu dere 25 (km, ak
tıktan sonra İllin kuzeyinde, 609 m. ko
tunda Dicle Nehrine karışmaktadır. Taş
kın olaylarının olduğu semtlerin ortala
ma kotu ise 675 m.'dir. 

Dicle Nehrindeki su seviyesinin yük
selmesi sonucunda zamıan zaman, yatak 
civarında taşkınlar meydana ıgdöbiıknek-
ıtedir. Bunların en aza indirilımesıt husu
sunda gerekli önlemler alınmakta olup, 
Dicle Nehri üzerinde inşaatına başlanı
lan barajların devreye girmesiyle yöre
deki feyezan durumu önlenebilecekti^ 

Ayrıca, söz konusu olaylardan son
ra, konuya Miskin tespit 'için Selim Ak ve 
Özkaynak Utd. Şti. ile Yıkmaz özbingöl-
ılü'nün, Diyarbakır Asliye Hukuk ve Sulh 
Hukuk Mahkemelerine yaptıkları müra
caata DSİ Genel Müdürlüğümüzce iti
raz edilerek yapılan tespitler sonucunda, 
tazminatı gerektiren herhangi bir olayın 
olmadığının görülmesi üzerine ödeme ya
pılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1 Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Türk - Yunan 
münaseb etler iyle ilgili olarak Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun ülkemize kar
şı davranışına ve hükümetin bu konuda
ki tutumuna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/164) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı nal 

Tarihî ve siyasî gerçekleri gözardı 
eden Avrupa Parlamentosu Hıristiyan ve 
Yunan kültürünün korunması bahanesi 
ile Türkiye'ye şantaj yapması karşısında 
aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sa
yın Ali Bbzer tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygıyla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Türkiye'ye AET'nin şantaj yapıp 
Kıbrıs'taki Türk Ordusunu işgal ordusu 
gibi gösterip adadan çekilme koşulunu 
öne sürmesi karşısında Cumhuriyet hü
kümeti asker çekecek mi? AET'ye bo
yun eğecek mi? 

2. Batı Trakya'da Türklere işkence 
yapan, camilerini ahır diye kullanan, İs
lam eserlerini yıkan Helen zihniyetini gö
remeyen bir Avrupa topluluğuna taviz 
vermeye devam edilecek mi? Batı Trâk-
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ya'daki soydaşlarımızın hakkı nasıl ko
runacaktır? 

3. Sayın Başbakanın Atina ziyareti 
öncesi Türk - Yunan münasebetleri ve 
Davos sonrası Türk dış politikasındaki 
gelişmelerle ilgili DYP'nin Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verdiği ve gündem
de bulunan meclis araştırmasına öncelik 
verip niye TBMM'ni arkanıza almıyorsu
nuz? Kamuoyundan Meclisten güç alma
dan dış politikaya istikamet vermek müm
kün müdür? Mümkün değilse Türkiye 
Büyük Millet Meclisini neden gözardı 
ediyorsunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 8.6.1988 

Sayı: Û3-5-0O2-1/0425 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

tlgi : 26 Mayıs 1988 tarih ve 7/164-
902/04306 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ilgide kayıtlı yazı
lan ile alınan yazılı soru önergesine ve
rilen cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Saygı ile arz ederim. 
Prof Dr. Ali Bozer 

Devlet Bakanı 

Soru : Türkiye'ye AET'nin şantaj ya
pıp Kıbrıs'taki Türk Ordusunu işgal Or
dusu gibi gösterip Ada'dan çekilme koşu
lunu öne sürmesi karşısında Cumhuriyet 
hükümeti asker çekecek mi? AET'ye bo
yun eğecek mi? 

Cevap : Bilindiği gibi Kibrıs'taki Tüfk 
askerî varlığı Kıbrıs sorununun sebebi 
değil sonuçlarından biridir. Bu gerçeğe 
rağmen Kıbrıs'taki Türk Ordusunu iş
gal Ordusu gibi gösterip nihaî çözümden 
önce Ada'dan çekilme koşulunun öne 
sürülmesinin Avrupa topluluklarının tü

müne mal edilmesi doğru bir değerlen
dirme değildir. Bu iddialar son olarak 
Avrupa Parlamentosunda GKRY yanlısı 
olduğu bilinen Coste Floret adlı bir Fran
sız parlamenter tarafından Kıbrıs konu
sunda hazırlanan bir raporda yer almış
tır. Coste Floret raporu Avrupa Parla
mentosunun 20 Mayıs 1988 Cuma günü 
parlamenterlerin büyük çoğunluğunun 
bulunmadığı, hatta 518 kişilik üye tamsa
yısının üçte birinden de az bir grubun 
oylamasıyla kabul edilmiştir. Öte yandan 
Avrupa Parlamentosunun bugünkü ter
kip tarzı içinde ülkemiz aleyhindeki hak
sız iddialara destek sağlayan Avrupa par
lamenterlerinin hangi gruplara mensup 
oldukları ve bundan önce de sistemli bir 
biçimde Türkiye aleyhine nasıl davran
dıkları bilinmektedir. Türkiye aleyhine 
tutumları bir politika olarak benimsen
miş olan bu kişilerin maksatlı davranış
larına itibar edilmemesi daha yerinde 
olur. Kaldı ki Avrupa Parlamentosunun 
bu tür kararları istişarî mahiyette olup 
hiçbir yaptırım gücü taşımamaktadır. 
Aslında belirli propaganda odaklarının 
marifeti olarak ortaya çıkan ve oldu bit
tiler© getirilmek suretiyle kabul edilen 
bu tür kararlarla Avrupa Parlamentosu 
Topluluk içinde kazanmaya çalıştığı hü
viyetine darbe vurmuş olmaktadır. 

Soru : Batı Trakya'da Türklere işken
ce yapan, camilerini ahır diye kullanan, 
islam eserlerini yıkan Helen zihniyetini 
göremeyen bir Avrupa Topluluğuna ta
viz vermeye devam edilecek mi? Batı 
Trakya'daki soydaşlarımızın hakkı nasıl 
korunacaktır? 

Cevap : Türk - Yunan ilişkilerinin bü
tünü içinde Batı Trakya sorunu Lozan 
Antlaşması ile tesis edilmiş olan denge
nin bir parçasıdır ve Batı Trakya'da Müs
lüman Türk azınlığın haklan Lozan 
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Antlaşmasının teminatı altındadır. İki 
ülke arasındaki ilişkileri ilgilendiren ko
nularda tek taraflı taviz verilmesi söz 
konusu değildir. Batı Trakya'daki soy
daşlarımızın durumunu ilgilendiren ko
nuların Türkiye - AT ilişkileri dışında 
ve ancak ikili ilişkilerle ilgili görüşmeler 
sırasında ele alınması düşünülebilir. Bu 
bakımdan Türkiye'nin bu konuda ATna 
bir taviz vermesi söz konusu değildir. 
Nitekim Türk - Yunan görüşmeleri sıra
sında Batı Trakya'daki soydaşlarımızın 
durumunun da ele alınması için gerekli 
gayret gösterilmiştir. Bu noktadaki ısrarlı 
tutumumuz ileride de sürdürülecektir. 

Soru : Sayın Başbakanın Atina ziya
reti öncesi Türk - Yunan münasebetleri 
ve Davos sonrası Türk dış politikasında
ki gelişmelerle ilgili DYP'nin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verdiği ve gün
demde bulunan Meclis araştırmasına ön
celik verip niye T.B.M.M.'ni arkanıza 
almıyorsunuz? Kamuoyundan Meclisten 
güç almadan dış politikaya istikamet ver
mek mümkün müdür? Mümkün değilse 
Türkiye Büyük Millet Meclisini neden 
gözardı ediyorsunuz? 

Cevap : Bu konu Yunanistan ile Tür
kiye arasındaki ikili ilişkileri ilgilendirir. 
Bununla beraber, ülkemizin yüce men
faatlerini ilgilendiren dış politika konu
larında bütün siyasî partilerimizin birlik 
ve beraberlik içinde davranmaları daima 
şükran ve kıvançla karşılanmıştır. As
lında millî nitelik taşıyan dış politika ko
nularında bugünkü hükümetin bundan 
önceki hükümetler tarafından izlenen 
yoldan farklı bir hareket tarzı izleme
diği ortadadır. Millî dava konusu olan 
sorunlarda Türkiye hükümetlerinin izle-
yegeldiği politikaların bundan sonra da 
T.B.M.M. tarafından desteklenmesi millî 
menfaatlerimizin gerçekleşmesine kuşku

suz katkıda bulunacaktır. T.B.M.M.'nin 
bu konudaki desteği her zaman şükranla 
karşılanacaktır. Ayrıca izlenen politikada 
karar alma safhasına gelindiğinde elbette 
Yüce Meclisin iradesine hükümet tarafın
dan başvurulması esastır. 

11. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlarından 
bazı kitapların Deniz Kuvvetleri Eğitim 
Komutanlığınca imha edildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan'm yazılı cevabı (7/165) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Atatürk Türkiye'sinde Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlarından 
46'sını kitapların kapağı kötü diye Deniz 
Kuvvetleri Eğitim Komutanlığınca imha 
edilmesi hususunda aşağıdaki sorularımın 
Millî Savunma Bakanı Sayın Ercan Vu-
ralhan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Deniz Eğitim Komutanlığı tara
fından 3.6.1987 tarihinde öğrenciler için 
sakıncalı denilerek imha edilen Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınla
rından kaç kitap vardır? Hangi gerekçe 
ile sakıncalı bulunmuştur? Kitaplar ne
den imha edilmiştir? 

2. Yakılan kitapların isimleri nedir? 
Aralarında «Atatürk'ten Düşünceler» 
Ahmet Haşim'in «Bize göre eseri var mı
dır? Bu kitapların neresi sakıncalıdır? 

3. Deniz astsubayları Atatüfk'ü oku
mayacaklar da neyi okuyacaklardır? Ka
pağı kötü diye, kapağı yeşil renkli diye 
kitap yakılır mı? Böylesine hata yapanlar 
hakkında ne yapılmıştır? Yanan kitaplar 
ne olacaktır? Nasıl yerine konacaktır? 
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T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 14.6.1988 
Kanun : 1988/576-ATG 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
Başkanlığına 

İlgi : 26 Mayıs 1988 tarihli ve Kan. 
Kar. Md. 7/165-903/04307 sayılı yazı
nız. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun ilgi ekinde gön
derilen ve tarafımdan cevaplandırılması 
istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili bil
giler ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ercan Vural han 

Millî Savunma Bakanı 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun Tarafıma Tevcit Et

tiği Yazılı Soru Önergesine Cevaptır. 
1. Deniz Eğitim Komutanlığı tara

fından Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı yayınlarından hiçbir kitap im
ha edilmemiştir. Yalnız 1987 yılı Şubat 
ayında Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından Deniz Astsubay Ha
zırlama Okul Komutanlığına gönderilen 
40 adet kitap, müfredat programlarına 
uygunluk açısından incelenmek üzere 
Deniz Eğitim Komutanlığına gönderil
miş ve Mayıs 1988'e kadar incelenmesi 
tamamlanan 15 adet kitaptan 7'slnin öğ
rencilerin ders müfredat ve konularını 
ne doğrudan ne de dolaylı olarak ilgi
lendirmediği değerlendirildiğinden sözü 
edilen bu 7 kitabın anılan Bakanlığa iade
sine karar verilmiştir. Kalan 25 kitabın 
ise incelenmesi devam etmektedir. 

2. İncelenmesi tamamlanan ve iade
sine karar verilen kitaplar; Parıltılar, Sa-
damon ve Absal, Pendname, Nur Hey
kelleri, Lâmiyet Al - Acem, Saadet - Na
me ve Yedi Askı isimli eserlerdir. Ah

met Haşim'in «Bize Göre» isimli eseri 
ile «Atatürk'ten Düşünceler» adlı eser, 
incelenen ve öğrencilerin istifade edebil
meleri için kütüphanede bulundurulması
na karar verilen kitaplar arasındadır. 

3; Bilindiği üzere askerî okullardaki 
eğitim ve öğretimin planlanması, prog
ramlanması ve düzenlenmesinde ana ilke 
«öğrencilere Atatürk inkılapları ve ilke
leri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği
ne bağlı hizmet bilincini kazandırmak
tır.» Bu itibarla her askerî öğrencinin 
Atatürk'ü okuması temel amaçtır. 

Söz konusu kitaplar, ilgili mevzuatta 
öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde 
inceleme ve işleme tabi tutulmuş olup, 
yapılan işlemlerde yasaya aykırılık bulun
mamaktadır. 

Ercan Vuralhan 
Millî Savunma Bakanı 

12. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, televizyon programlarında yer 
alan sinema sanatçılarının seçimindeki 
kıstasa ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı 
cevabı (7/166) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başba
kan Turgut Özal tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasında aracılığınızı say
gılarımla arz ederim. 24.5.1988 

İrfan Demiralp 
Samsun 

1. 29 Kasım seçimlerinden sonra si
nemamızın çok değerli sanatçısı Hülya 
Koçyiğit'in TV programlarına bu kadar 
sık çıkması sizce normal midir? 

2. Türk sinemasının TV programla
rına çıkmaya layık başka değerli sanatçı
ları yok mudur? 
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3. TV programlarında yer alan sine
ma sanatçılarının seçiminde herhangi bir 
belirleyici faktör var mıdır? 

4. Papatya olmak bu belirleyici fak
törlerden bir tanesi midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 24.6.1988 

Sayı: 03-7/1-551-002 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : a) T. B. M. M. Başkanlığının 
26.5.1988 tarih ve 7/166-909/04328 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
30,5.1988 tarih ve 07/106-254/03121 sayı
lı yazısı. 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp' 
in Sayın Başbakanımıza yönelttiği, an
cak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan «TV programla
rında yer alan sanatçıların seçimine» iliş
kin yazılı soru önergesi cevabı ekte gön
derilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Samsun Milletvekili Sayın irfan 
Demiralp'ın Yazılı Soru Önergesi 

Cevabı 

1, Hülya Koçyiğit, «Hanımlar Sizin 
için» adlı programın sadece bir bölü
münde görev almaktadır. Sanatçı birer 
haftalık dönemlerde bir öğretmeni can
landırmaktadır. Aynı dizide diğer sanat
çılar da aynı aralıkla görev yapmakta
dır. Bu sebeple adı geçen sanatçıya ay
rıcalık tanınmış olması söz konusu de
ğildir. 

2. Türk sinemasında, televizyon prog
ramlarına çıkmaya layık pek çok sanat

çının bulunduğu gerçektir. Bu bir değer
lendirme meselesidir. Her hafta yeni bir 
bölümü yayına giren bu programdaki 
rolün ezberlenmesi, oynanması ve bir de 
rolün uygun bir karakteri canlandırması 
gerekmektedir. Programın yönetmeni ko
nuya en uygun kişi olarak anılan sanat
çıyı düşünmüştür. Bu bakımdan sinema 
sanatçıları arasında bir ayırım yapılması 
söz konusu değildir. 

3. Konu yukarıda açıklanmıştır. 
4. Sanatçının seçimi yukarıda da be

lirtildiği şekilde tamamiyle sanatsal yak
laşımlarla gerçekleştirilmiştir. Bu bakim
den, başka bir amaçla bağdaştırılması 
mümkün değildir. 

13. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralphn, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz 
ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı yaprak tütün işletmelerinde çalışan 
geçici işçilerden bazılarının işe alınma
dıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/167) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemo-
çin tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasında aracılığınızı saygılarımla arz 
ederim. 24.5.1988 

irfan Demiralp 
Samsun 

1. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünün 
17.11.1987 tarih ve 036377 sayılı Genel 
Müdür imzalı yazısından haberdar mı
sınız? 

2. Bu yazı gereğince yaprak tütün 
işletmelerinde geçici olarak çalışan iş
çilerin 1.1.1988 tarihinden Mbaren daimî 
kadroya geçirileceği belirtilmiştir. Genel 
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Müdür imzalı bu yazıda belirtildiği şe
kilde kaç kişiye işlem yapılmıştır? 

3. Samsun'un Havza ilçesinde Yıl
maz Taşdemir, Yüksel Gültekinli, Kurt
ça Akça, Hasan Taş, Seiahattin Çay, 
Rüstem Ercin, Turan Çay, Mehmet Ba
rut, Ramazan Demirtaş, Recep Çelik, 
Muharrem Sözen isimli geçici işçilere 
kadro gönderilmiş midir? 

4. Yukarıda adları yazılı işçiler dai
mî kadro verilmediği gibi geçici olarak 
dahi işe alınmamışlardır. Bugün bu işçi
lerin ne ölçüde mağduriyet içinde oldu
ğunu düşünüyor musunuz? 

5. Bu işçileri daimî veya geçici kad
royla işe başlatacak mısınız? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 29.6.1988 
Bağlı ve ilgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 4-1/1638 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : 26 Mayıs 1988 tarih ve Ka
nunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
(Kan. Kar. Md.) 7/167-910/04329 sayılı 
yazınız. 

Bakanlığımız tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması isteğiyle ilgi yazınız 
ekinde alınan Samsun Milletvekili Sayın 
irfan Demiralp'ın soru önergesine ilişkin 
cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Önergede sözü edilen Genel Mü
dürlük yazısı : Samsun Yaprak Tütün 
işletmeleri Merkez Müdürlüğü bölgesin
de çalışmakta olan geçici işçilerin, 1.1.1988 
tarihinden itibaren daimî kadroya geçiril
meleri için hazırlık çalışmalarına başla
nılması hakkındadır. Nitekim, bu tarih

ten itibaren de geçici işçiler daimî kadro
ya alınmaya başlanılmıştır. 

2. Adı geçen Merkez Müdürlüğüne 
bağlı ünitelerde çalışan toplam 4 757 ge
çici işçiden, .1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar 4. 737'si daimî kadroya alınmıştır. 

3. Geçici işçilerin daimî kadroya 
alınma işlemi ünîtelerdeki ihtiyaca binaen 
yapılmaktadır. Havza Yaprak Tütün iş
letme Müdürlüğünce mubayaa edilen tü
tün miktarı nedeniyle iş hacmi çok düşük 
seviyelerde kaldığı için, geçen yıl oldu
ğu gibi bu yıl da geçici işçiler işe davet 
edilmemişlerdir, ileride işçiye ihtiyaç 
olması halinde bu işyerinde çalışmış ge
çici işçiler de işe davet edilecekler ve 
daimî kadroya alınacaklardır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakam 

14. — Amasya Milletvekili Kâzım 
Ulusoy'un, Amasya İli Gümüşhacıköy 
İlçesine bağlı bazı köylere telefon bağ
lanmasının geciktirildiği iddiasına ilişkin 
sorusu, ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pak-
demirlenin yazdı cevabı (7/168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştır
ma Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını Anayasanın 98 inci 
maddesi ve içtüzüğün 96 ncı maddesi 
gereğince delaletinizi saygı ile rica ede
rim. 24.5.1988 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

1. Amasya ili Gümüşhacıköy ilçe
sine bağlı Köseler, Akpmar, Güllüce 
köylerine 29 Kasım 1987 tarihinden ev
vel telefon direkleri dikilmiş, telleri çe
kilmiş olup, telefon bağlantısı yedi ay 
geçmesine rağmen tamamlanmamıştır. 
Bu gecikmenin sebebi ve nedeni nedir? 
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2. Köseler, Akpınar, Güllüce köy
leri Gümüşhacıköy ilçesinin en uzak köy-
lerindendir, dağ ve orman köyleridir. İl 
ve ilçe ile haberleşmeden yoksundur. 

Anayasamızın 10 uncu maddesi her
kes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşün
ce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzerî 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. Devlet organları ve idare 
makamları tüm işlemlerin de kanun önün
de eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadır. 

3. Adı geçen köylerin telefonlarının 
gecikmesi ve ayrıcalık yapılması Anaya
samızın 10 uncu maddesine aykırı değil 
midir? 

4. Köseler, Akpınar, Güllüce köyle
rinin bir an evvel telefona kavuşması için 
PTT Genel Müdürlüğünce çalışmalar 
var mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 23.6.1988 

Hükmü: 525-31/715-15792 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : 25 Mayıs 1988 gün ve Kan. 
Kar. Md, 7/168-911/04432 sayılı yazı
nız. 

Amasya Milletvekilli Sayın Kâzım 
Ulusoy'un Amasya ili Gümüşhacıköy il
çesine bağlı Köseler, Akpınar ve Güllüce 
köylerine telefon bağlantısının gecikmesi 
nedenine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı so
ru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Amasya ili Gümüşhacıköy 
ilçesine bağlı Köseler, Akpınar, Güllüce 
köylerine 29 Kasım 1987 tarihinden ev
vel telefon direkleri dikilmiş telleri çekil
miş olup telefon bağlantısı yedi ay geç
mesine rağmen tamamlanmamıştır. Bu 
gecikmenin sebebi ve nedeni nedir? 

Cevap 1. Amasya ili Gümüşhacıköy 
ilçesine bağlı Köseler, Akpınar ve Güllü
ce köyleri, Ovalbaşı Köyünde kurulu 
Multi - Access köy R/L (Radyo - Ling) 
sistemine havai hat ile bağlanmış 1.6.1988 
tarihinden itibaren telefonlar servise ve
rilebilmiştir. 

Merzifon santralinde boş numara ol
maması anılan köylerin telefon 'bağlan
tısının bu tarihe kadar gecikmesine ne
den olmuştur. 

Soru 2. Köseler, Akpınar, Güllüce 
köyleri Gümüşhacıköy ilçesinin en uzak 
iköylerindendir, dağ ve orman köyleridir. 
II ve ilçe ile haberleşmeden yoksundur. 

Anayasamızın 10 uncu maddesi her
kes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşün
ce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetmeksizin Kanun 
önünde eşittir. Devlet organları ile idare 
makamları tüm işlemlerin de Kanun 
önünde eşitlik İlkesine uygun olarak ha
reket etmek zorundadır. 

Cevap 2. Hükümetimizce köy ha
berleşmesine büyük önem verilmektedir. 
Tüm köylerin telefona kavuşturulması 
çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Yurt 
düzeyinde telefon irtibatsız çok az köy 
kalmıştır. Malî ve teknik imkânlar göz 
önünde tutularak bu köylerin de telefon 
bağlantı çalışmaları hızla sürdürülmekte
dir. 

Bu çalışmalar sırasında köyler arasın
da bir ayrım yapılmamaktadır. 

Soru 3. Adı geçen köylerin telefon
larının gecikmesi ve ayrıcalık yapılması 
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Anayasamızın 10 uncu maddesine aykırı 
değilmidir? 

Cevap 3. Adı geçen köylerin telefon
larının gecikmesine 1 inci sorunun ceva
bında arz edildiği gibi Amasya santra
linde boş numara olmaması neden ol
muştur. Köyler arasında bir ayrıcalık ya
pılmamıştır. 

Soru 4. Köseler, Akpınar, Güllüce 
köylerinin bir an evvel telefona kavuş
ması için PTT Genel Müdürlüğünce ça
lışmalar varmıdır? 

Cevap 4. Yukarda arz edildiği üze
re, Köseler, Akpınar ve Güllüce köyleri 
1.6.1988 tarihi itibariyle telefona kavuş
muştur. Ancak otomatik santral konu
sundaki çalışmalar devam etmektedir. 

15. — Amasya Milletvekili Kâzım 
Ulusoy'un, Amasya İli Saraydüzü mev
kiindeki Hamdullah Efendi Türbesinin 
Cuma günleri haricinde kapalı tutulma
sının nedenlerine ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı 
(7/169) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bakmakla .görevli Devlet 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevapkın-
dırıknasını Anayasanın 98 ikici maddesi ve 
İçtüzüğün 96 nci maddesi gereğince dela
letinizi saygı ile rioa öderim. 24.5.1988 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

1. Amasya, Saraydüzü mevkiinde 
türbesi bulunan (Hamdullah Efendi) tür
besi (Cuma günleri hariç) diğer günler 
kapalı tutulmaktadır. 

Amasya'da kırka yakın türbenin açık 
olması, Amasya ve çevresinde çok sevilen 
ve sayılan (Hamdullah Efendi Türbesinin) 
kapalı tutulmasının sebebi nedir? 

2. Anayasamızın 24 üncü maddesi 
herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hür
riyetine sahiptir dediğine göre (Hamdul
lah Efendi Türbesi) ıneden kapalı tutul
maktadır? Amasya Müftüsünün bu tu
tum ve davranışı Anayasamızın 24 üncü 
maddesine aykırı değil midir? Müftünün 
keyfi tutumu daha ne kadar devam ede
cektir? 

3. Ayrıcalığı ortadan kaldırmak içlin 
(Hamdullah Efendi Türbesinin) her gün 
açık olmasını sağlamak, memur atayıp 
kumbara yerleştirip hazineye irat getir
meyi düşünüyor musunuz? Bu hususta 
alınmış ve alınacak karanınız var mıdır? 

T.C. 
Devlet iBakanlığı 

Sayı : O3-2/2.O2.2704 24,6.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 26.5.1988 Gün ve Kan. Kar. Md. 
7/169-912/04333 sayılı yazınız. 

^Amasya Mıilletvekili Kâzım Ulusoy'un 
Amasya M Saraydüzü mevkiindekli Ham
dullah Efendi Türbesinin cuma günleri ha
ricinde kapalı tutulmasının nedenlerine 
ilişkin yazılı soru önergesine verilen ce
vaplar aşağıda bMirilmiştiır. 

30.11.1341 tarihlinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilip Resmî Ga-
zete'nin 13.12.1341 tarih ve 243 sayılı 
nüshasında yayımlanan ve yayım tarihin
de yürürlüğe giren 677 sayılı Kanunun 1 
İnci maddesinin 2 nci fıkrası ile, bütün 
türbelerin kapatılması ve türbedarlıklar m 
ilgası hükme bağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 24.8.1341/1925 
tarih ve 2413 sayılı Kararnamenin 5 linçi 
maddesiyle, türbelerin mülkiyeti Vakıflar 
İdaresinde kalmak kaydıyla, muhafaza ve 
İdaresi Maarif Vekâletine (Halen Kültür 
ve Turizm Bakanlığına) verilmiştir. 
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Ayrıca, 677 sayılı Kanuna eklenen 
1.3.1950 tarih ve 5566 sayılı Kanunun ek 
fıkrası uyanınca; Türk büyüklerine ait 
olan veya yüksek bir sanat değerine haiz 
bulunan türbeler, Mıiıllî Eğitim Bakan
lığınca (Kültür ve Turizm Bakanlığı) hal
kın ziyaretine açılabilmekte ve bunların 
bakımı için gerekiti memur ve müstah
demler atanabilmektedir. 

Diğer taraftan çeşitli tarihilerde vatan
daşlar (tarafından yapılan müracaatlar dik
kate alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün görevleri arasında bulunmasına rağ
men 13.3.1984 tarihinde adı geçen türbe 
hakkında gerekli inceleme ve soruşturma 
yaptırılmış ve netieeslinde; 

1. Türbenin halen faal durumda bu
lunduğu, 

2. Cuma günleri halkın ziyaretine 
açık tutulduğu, 

3. Türbede herhangi bir suiistimale 
yer vermemek bakırnısndan, Amasya Va
liliğinin talimatı üzerin© türbe anahtarla
rımın II Müftülüğünce Çilehane Camii 
İmam. Hatibine verildiği tespit edilmiştir. 

B ilgileriniize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

16. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Bingöl tündeki Kanalizasyon 
ve içme suyunun mikrobik hastalıklara 
neden olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent 
Akarcalın'nın yazılı cevabı. (7/170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bingöl - Merkez Derekasaran Mahal
lesinin 3 Km. Kanalizasyonunun üstünün 
açık olması, çevrede Tifo hastalığına se
bebiyet vermektedir. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularımın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın 

Bülent Akarcalı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına .delaletlerini saygı
larımla arz ederim. 

26 Mayıs 1988 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

1. Uzun zamandan beri Bingöl'ün 
sağlıkla ilgili konularına çözüm buluna
mamıştır. Şehir merkezinin en kalabalık 
semti olan Derekasaran Mahallesinin or
tasından geçen 3 Km.'lıik kanalizasyo
nun uzun zamandan beri açıkta 'akması 
nedeni ile etrafa mikrop saçmış ve Tifo 
hastalığına sebebiyet vermiştir. Bu konu
da sağlık ekipleri tarafından defalarca 
rapor tutulmuş ve ilgili yerlere bildirildi
ği. halde ne gibi bir tedbir alınmıştır? 

2, Şehirdeki içme suyu ve kanali
zasyonun aynı hattan verildiği için defa
larca bu iki battın karıştığı çeşmelerden 
içme suyu yerine pislik ve kurtlu su ak
tığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yan yö
re halkı bütün mikrobik hastalıklara ya
kalanmıştır. 

Yöre halkına daha fazla zarar veril
meden bu konuda neler yapılmıştır? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 22 . 6 . 1988 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/901 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 27.5.1988 gün Kan. Kar. Md. 
7-170-940-4407 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı: yazınız ekinde gönderi
len Bingöl Milletvekilli Sayın Haydar Bay
laz tarafından Bakanllığımıza yöneltilen 
Bingöl İlindeki kanalizasyon ve içme su
yunun mikrobik hastalıklara neden oldu-
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ğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bülent Alkıarcalı 

Sağtılk ve Sosyal Yardım 
Balkanı 

Bingöl Milletvekilli Sayın Haydar Bay-
laz'ın Yazılı Soru1 Önergesi ve Cevabı 

Soru 1. Uzun zamandan beri Bin
göl'ün sağlıkla ilgili konularıma çözüm' 
bulunamamıştır. Şehir merkezinin en (ka
labalık semti olan Derekasaran Mahal
lesinin ortasından geçen 3 Km.'lik kana
lizasyonun uzun zamandan beri açukta 
alkması nedeni ile etrafa mitkrop saçmış 
ve Tifo hastalığına sebebiyet vermiştir. 
Bu konuda sağlık ekipleri tarafından de
falarca rapor tutulmuş ve ilgili yerlere 
bildirildiği halde ne gibi bir tedbir alın
mıştır? 

Soru 2. Şehirdeki içme suyu ve ka
nalizasyonun aynı hattan verildiği için 
defalarca bu ilki hattın karıştığı çeşme
lerden deme suyu yerine pislik ve (kurtlu 
su aktığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yan 
yöre halkı bütün mikrobik. hastakklara 
yakalanmıştır. 

Yöre halkınıa daha fazla zarar veril
meden bu konuda neler yapılmıştır? 

Cevap 1, 2. 1593 sayılı Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununun 244 ve 245 inci 
maddelerinde yeralan hükümlere göre la
ğım ve çirkef mecraları inşası ve mecra 
inşası mümkün olmayan hallerde yapıla
cak çukurların temizlenmesi, aynı ka
nunun 23ı6 ncı maddesi hükmüne göre 
içme ve kullanma sularının fennen icap 
ettiği surette temizlenmesi ve evsafının 
ıslahı, yine 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 inci maddesi hükmü uyarınca su 
getirmek ve getirilen suyu sıhhî ve temiz 
tutmak, lağım ve çukurlarını inşa ve ta

mir etmek ve ettirmek, görevleri Beie-
idiyelere verilmiş olup, Baıkıanlığımızın 
görevleri arasında yer almamaktadır. Be
lediye Teşkilatı olmayan yerleşim yerle
rinde ise mevcut içme ve kullanma sula
rının kontrolü ve dezenfeksiyonu Bakan
lığımız imkânları dahilinde yapılmakta
dır. 'Kanalizasyon şebekesi bulunmayan 
yerlerde ise sıhhî hela veya fosseptik in
şası hususunda vatandaşlara gerekli tek
nik bilgi yardımı ve eğitimi yapılmıalkta-
dır. 

Bununla birlikte su ve kanalizasyon 
tesislerinin durumunun toplum.1 ve çevre 
sağlığı ile yaikın ilişki içinde olması göz-
önüne alınarak genelde tespitler yapıl
makta ve aksayan hususlar görevli ku
ruluşlara bildirilmektedir. Bingöl II Mer
kezinin (kanalizasyon, içme ve kullanma 
suyu tesisleriyle ilgili olarak Belediye 
Başkanlığı nezdinde gerekli uyarılar ilgili 
teşkilatımızca yapılmıştır. Ancak Beledi
yece gerekli ödeneğin temin edilememesi 
nedeniyle, başlatılan kanalizasyon inşaatı 
çalışmalarının sonuçlandırılaımadiğı an-
laşılmalktadır. 

Diğer taraftan Bingöl il Merkezinde 
yapılan içme ve kullanma suyu kontro-
luyla ilgili çalışmaların istatistiıki araştır
ma sonuçlarına bakıldığında bu suların 
dezenfeksiyonunun yapıldığı ve mutad 
olarak görülen vakalar dışında bir salgın 
hastalık durumunun olmadığı görülmek
tedir. Özellikle yaz aylarının başladığı şu 
günlerde içme ve kullanma su'larınm tet
kik ve denetimine ağırlık verilimektedlr. 

17. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Afganistan'ın Pûl'i Şarki Ha
pishanesinde bir Türk çocuğuna işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in yazılı 
cevabı (7/172) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Afganistan'ın bıaşşıabni Kabil'deki iş
kence yuvası Pûl-i Şarkî hapishanesinde-
ıki, 16 yaşındaki bir Türk çocuğuna akıl
lara durguınlluik venillecek sekilide işkence 
yapıldığını; yabancı dergi haberi olarak 
öğrenmiş bulunuyorum. 

İngilizce dahi bilmeyen ve ismi açık
lanmayan ancak Fransız muhabiri Alaim 
Guillo tarafından bildirilen bu insanlık 
dışı olayın Birleşmiş Milletler nezdimde 
tahkiki ile Sayın Dışişleri Bakanı Mesut 
Yıîmıaz'ım yazılı olarak cevap vermesini 
arz edenim. 

"26 . 5 . 1988 
İsmail Köse 

Erzurum 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 23 . 6 . 1988 

Sayı : KKVM-KOKD-124.968 (5922)-188 
Konu ': Erzurum Milletvekili Sayın 

İsıma il Köse'mim önergesi. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

İlgi : 30 Mayıs 19818 tarihli ve Kan. 
Kar. Md. 7/172/945/4511' sayılı yazıları. 

Erzurum Millet vekili Sayın İsmail Kö
se'nin, Afganistan'da Kabili Pûl-i Şarkî 
cezaevinde bulunan vatandaşımız Turgut 
Uzel hakkında Bakanlığımıza yönelttiği 
önerge İle ilgili olarak hazırlamam cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakıanı 

Turgut Uzel 
Kabil Büyükelçiliğinden 1987 Nisan

ında alınan bir telgrafdlam, Afganistan'da 
casusluk suçundan mahkûm olup bilaha-
ra serbest bırakılan Pakistan uyruklu ve 
Amerikan asıllı Patricfc Sale adlı bir şah

sın, Kabil'de Pakistan Büyükelçiliği yet
kililerine Pul-i Charki hapishanesdmde 
«Surget» isimli bir de Türk vatandaşı bu
lunduğunu söylediği öğrenilmiştir. Daha 
sonra Kabil'de 1987 Haziram'ımda yapılan 
bir konferans s ırasında propaganda mal
zemesi olarak dağıtılan «Casusluk» adlı 
broşürden bu vatandaşımızın Turgut Uzel 
olduğu tespit ©diılımiştir. Yapıttan araştır-
ma!!ar sonunda Turgut Üzerin 1963 Kon
ya doğumlu olduğu ve 1984 yılında ya
kalanarak casusluk suçundan 16 yıl hap
se mahkûm' edildiği anlaşıılmıştır. 

Turgut Uzel kendisi ile 9 Mart 1988 
tarihimde görüşen Kabil Büyükelçiliğimiz 
(Maslahatgüzarıma casusluk suçu isnadını 
reddettiğini bildirmiş ve Pul-i Charki ha
pishanesinde mahkûmiyetini çekmeye 
başlladığından beri herhangi bir kötü mu
ameleye maruz kalmadığını ifade etmiş
tir. Uzel, hürriyetinin kısıtlanması dışın
da duumunun iyi olduğunu, hapishanede 
terzilıik öğrendiğini ve terzilikten kazan
dığı para ile ihtiyaçlarımı karşıladığımı be
lirterek suçsuz olduğunu ifade etmiştir. 
Maslahatgüzarımızdan hapishaneden kur-
tanllmasınıa yardımcı olunmasını istemiş 
ve ayrıca bu isteğinin Hükümet ve Dev
let Büyüklerimize ulaştırılmasında tavas
sut ricasında bulunmuştur. 

Büyükelçiliğimize 2.6.1988ı tarihimde 
Turgut Üzerim affedilerek serbest bıra
kılmasının talep ©dilımesi, ayrıca mahke
me kararının temin edilerek gönderilımesi 
talimatı verilmiştir. (Bu talimatta, Turgut 
Uzel'in insancıl mülahazalar ve iki mil
let arasındaki tarihî ve ananevî ilişkileri
min gereği olarak serbest bırıakılması is-
tenmiştif. Benzer bir girişim Ankara'da-
ki Afganistan Büyükelçiliği mezdimde de 
yapılmıştır. 

Turgut Uzel, 15 Haziran 19&8 tarihim
de Kabil Büyükelçiliğimiz yetkiilerimce 
yeniden ziyaret edilmiştir. 
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18. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin Mardin İlinde 18.4.1988 ta
rihinde meydana gelen sel felaketinden 
zarar gören köylülere ne gibi yardımlar 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Bayındırlık ye İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'in yazılı cevabı (7/173) 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Özali tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

27.5.1988 
Süleyman! Çelebi 

Mardin 

1. 18.4.1988 tarihinde Mardin ilin
de bütün ilçelerin fazla yağan yağmur 
yüzünden sel felaketine maruz kaldığı 
maluımualilerinizde. Sel felaketi sonucu 
Silopi İlçesinin Bostancı, Gürümlü ve 
Buğdaylı köylüleri başta olmak üzere 
birçok köy ve mezranın evleri dahi sel 
tarafından yıkılıp viraneye çevrildiği ve 
bütün köylünün ev eşyasının sel'e ka
pılarak köyün hayvanları ile birlikte go
tiği tarafınızdan bilinmekte midir? 

2. Başta Cizre ve Midyat ilçeleri ol
mak üzere birçok ilçe merkezinde evleri 
su bastığı için vatandaşın eşyası kullanıl
maz hale geldiği ve çoğu evin yıkıldığı 
bakanlıkça tespit ettirilmiş midir? 

3. Su afeti sebebi ile ekili arazide 
bilhassa mercimekte hasarın % 50 nis
petinde olduğu tespit edilip tarafınıza 

bildirilmiş midir? Bildlirümişse bu bölge 
sakinlerinin Ziraat Bankasına olan bor
cunun ertelenmesi için gerekli emir ve 
talimat verilmiş midir? 

4. Vatandaşın bu tabiî afet sebebiy
le maruz kaldığı zarar Ziyanın tespit edil
miş bulunanının karşılığı ve kısmen za
rarın telafisi için devlet tarafından bir 
yardım yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne 
kadar yapılmıştır? Yapılmamışsa bu yar
dımın yapılması için muamelelerin ça-
buklaştrılması için ilgililere gerekli emir 
ve talimat verilmiş midir? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 18.7.1988 

Sayı : A43-01-2902) 
Konu : Mardin Milletvekili 

Süleyman Çelebi'nin 
Yazık Soru önergesi. 

Türkiye1 Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Ka
rarlar Gen. Md.'lüğünün 3.6.1988 gün 
ve 07/106-258/02167 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Mardin Mil
letvekili Süleyman Çelebi'nin «Mardin 
İli, ilçe ye köylerinde meydana gelen 
sel felaketi»ne dair yazık soru önergesi 
Sayın Baş'bakanımız adına incelenmiştir. 
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Valiliğinden, Afet işleri Genel Mü
dürlüğümüze verilen bilgiler doğrultu
sunda, Bakanlığımızın teknik elemanla-' 

Silopi - Bostancı köyü 
Kızıltepe - Şenyurt be. 
Kızıltepe - Dikmen köyü 
Merkez - Güllü köyü 
Silopi - Gürümlü köyü 
iMidyat - Çelik köyü 
Midyat - Çelik köyü 
Silopi - Buğdaylı köyü 
Silopi - Buğdaylı köyü 
Silopi - Çiftlik köyü 
Silopi. Çiftlik köyü 
Silopi - Kavaközü köyü 

Ayrıca, diğer eşya ve hayvan zayiatı 
konusu Valilik imkânlarına göre belir
lenmekte olup, -ile etapta yöredeki sel 
felaketine maruz vatandaşlarımıza top
lam 270 çadır ile 500 battaniye dağıtılmış 
ive Valiliğinin isteği üzerine, emrine 
15 000 000,- TL. adi yardım ödeneği 
'gönderilmiştir. 

Bu afetten zarar gören yerleşim yer
lerinin genel hayata etkinliği ölçüsünde 
yeni yer seçimleri ve harita alımı işlerine 
başlanılmış olup, hafosahipliği ve borç
landırma işlemlerine ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir. 

7269 sayılı Yasa kapsamına giren (Ge
nel hayatı etkileyecek nitelikte) haksahip-
lerine, konut yaptırılacaktır. 

Cizre ilçesine bağlı üç köyde, onbir 
çiftçi ailesine ait 2 800 dekar mercimek, 
2 500 dekar da buğday ekili arazi selden 
zarar görmüştür. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığınca zarar oranının % 40 - 50 civarın
da olduğu belirlenmiş olup, ekili alanları 

rınca yapılan konut hasar tespitleri şöy
ledir; 

154 konut yıkık ve ağır hasarlı 
40 konut yıkık ve ağır hasarlı 
21 konut yıkık ve ağır hasarlı 
11 konut yıkık ve ağır hasarlı 
33 heyelan nedeniyle nakil 
7 konut yıkık ve ağır hasarlı 

16 konut orta, 26 konut da az hasarlı 
15 konut yıkık ve ağır hasarlı 
20 konut orta, 36 konut da az hasarlı 
15 konut yıkık ve ağır hasarlı 
43 konut orta, 47 konut da az hasarlı 

5 konut yıkık ve ağır, 1 konut da 
orta hasarlı 

zarar gören çiftçilere 5254 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde tohumluk verile
cek ve Ziraat Bankasına olan kredi borç
ları da ertelenmek suretiyle ödeme ko-
loyalığı sağlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

19. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Jan
darma Karakolundan bir vatandaşa iş
kence yapıldığı ve Nazimiye İlçesi Oğul
lar Köyünde güvenlik görevlilerince hay
vanlara ateş açıldığı iddialarına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin yazılı cevabı (71174) 

Türfcijye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 
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1. Tunceli İli Pülümür İlçesi Şanpa-
şa Karaderbent Köyünde oturan Mehmet 
Kaymaz ismindeki vatandaşımız tahminen 
1 ay önce Pülümür Jandarma Karakolu
na getirilerek üzerinde yalnız külot kal
mak suretiyle soyundurulmuş ve 3 gün, 
üç gece soğuk suya konulmuş ve sonra 
bırakılmıştır. 

İlgili evinde uzun süre yattıktan son
ra, hastaneye gitmiştir ve hastaneden de 
10 gün rapor almıştır. 

a) İnsanların soyundurularak soğuk 
suya sokulmaları hangi yasada yazılıdır? 

Bu bir işkence değil midir? İşkence 
ise; bu işkenceyi yapan kişilere ne gibi 
ceza uygulanmıştır? 

c) Güvenlik güçleri arasındaki bu 
lişkencekolik kişileri temizlemeyi düşünü
yor musunuz; düşünüyorsanız tasfiyeyi ne 
zaman yapacaksınız? 

2. Tunceli'nin Nazimiye İlçesi Oğul
lar Köyüne giden özel tim adlî güvenlik 
görevlileri köy önünde otlamakta olan 
keçüere ateş etmişler ve 3 keçi ölmüş 
dördü de yaralanmıştır. İlgili güvenlik 
tgörevıHleri silahlarım denemek için ateş 
açtıklarım köylülere ifade etmişlerdir. 

a) Silahların canlılar üzerinde de
nendiği yeryüzünde başka bir ülke var 
mıdır? 

b) Hayvanları telef edilen kişiye za
rarı ödenecek mi? ödenecekse ne zaman 
ödenecek? 

c) IBu suretle hareket eden güvenlik 
görevlilerine herhangi bir ceza verilmiş 
midir? 

T J C 
İçişleri Bakanlığı 20.7.1988 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Hrk. : 7504-755-88 /Asyş.Ş. (1503) 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük! (Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Bşk.'iığının 3 Hazi
ran 1988 gün ve Kan. Kar. Md. : 7/174-
961 /04497 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
yazılı soru önergesindeki iddialarla ilgili 
inceleme yapılmış ve aşağıda maddeler 
halinde açıklanmıştır. 

1. Pülümür İlçesi Şampaşa Karader
bent Köyünden Mehmet Kaymaz'ın anı
lan Jandarma Karakolumda nezarette kal
madığı ve işkence görmediği samimî be
yanından anlaşılmıştır. 

2. Alınan bir duyumla ilgili olarak, 
21 Mayıs 1988 günü Nazimiye İlçesi 
Oğullar Köyünün mağaralık bir ke
siminde Tunceli Emniyet Müdürlüğü
ne bağlı iç güvenlik özel harekât 
timince icra edilen operasyon sırasında, 
şüpheli bir durumun açıklığa kavuşturul
ması için cebri keşif sonucu ve kasıt ol
maksızın Rıza Sağlam isimli vatandaşın, 
mağarada bulunan hayvanlarına ateş edil
diği, zarar ve ziyanı mahallinde andan 
şahsa ödendiğinden, söz konusu olayla 
ilgili olarak yetkili mercilere herhangi 
bir müracaatta bulunulmadığım arz ede
rim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakam 
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20. — Adana Milletvekili Orhan Sen-
dağ'ın, Tarsus - Gaziantep otoyolunun 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine 
ait Araştırma ^ Uygulama Çiftliğinden 
geçeceği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray' 
in yazılı cevabı (7/177) (1) 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve 
İskân Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Şendağ 

Adana 

1. Sayın Başbakan tarafından 1987 
yılı sonlarında temeli atılan Tarsus - Ga
ziantep otoyolu hangü güzergâhı izleye
cektir? 

2. Bu otoyolun, Çukurova Üniversi
tesi Ziraat Fakültesine ait Araştırma -
Uygulama Çiftliğinden de (Çiftliği batı
dan doğuya keserek) geçeceği söylenmek
tedir. Bu iddia doğru mudur? 

3. Doğru ise, 12 yıllık bir emeğin, 
araştırmanın ve uygulamanın mahsulü 
olan ve milyarlara malolan bu nadide çift
liğin dolayısıyla Fakültenin akıbeti ne 
olacaktır? 

4. Doğacak mahzurları önlemek ama
cıyla, yol güzergâhının söz konusu çift
liğin kuzeyine veya güneyine kaydırılmak 
suretiyle değiştirilmesi mümkün müdür? 
Bu konuda bir herhangi bir çalışma ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu nedir? 

(1) Soru cevabına ekli plan yayımla-
namamış olup, (7/177) esas numaralı dos
yasındadır. • 

nr\ c. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlıği 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı :ı A-13/-01/2618 
Konu : Adana Milletvekili 

Orhan Şendağ'ın 1.7.1988 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük! (Miiet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 
3 Haziran 1988 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/177-968/04515 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde anılan, Adana Mil
letvekili Orhan Şendağ'ın, «Tarsus - Ga
ziantep otoyolunun Çukurova Üniversite
si Ziraat Fakültesine ait Araştırma - Uy
gulama Çiftliğinden geçeceği iddiası»na 
iUşkin yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
sorular itibariyle cevapları aşağıda su
nulmuştur. 

Soru 1. Sayın Başbakan tarafından 
1987 yılı sonlarında temeli atılan Tarsus -
Gaziantep otoyolu hangi güzergâhı izle
yecektir? 

Cevap 1. i(Tarsus - Pozantı) Ayr. -
Adana - Toprakkale - Gaziantep Otoyolu 
güzergâhı; Kuzeyde Seyhan Baraj Gölü, 
Güneyde Adana yoğun yerleşim bölgesi 
ve askerî alanlarla sınırlandırılmış bulun
maktadır. 

Söz konusu güzergâha ilişkin plan 
ilişiktedir. 

Soru 2. Bu otoyolun, Çukurova üni
versitesi Ziraat Fakültesine ait Araştır
ma - Uygulama Çiftliğinden de (Çiftliği 
batıdan doğuya keserek) geçeceği söylen
mektedir. Bu iddia doğru mudur? 
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Cevap 2. Bu otoyol güzergâhı için 
belirlenen sınırlamalara dair zorunlu ne
denlerden dolayı yol, Ziraat Fakültesinin 
arazis'inıden geçecektir. 

Soru 3. Doğru ise, 12 yıllık bir eme
ğin, araştırmanın ve uygulamanın mah
sulü olan ve milyarlara malolan bu na
dide çiftliğin dolayısıyla Fakültenin akı
beti ne olacaktır? 

Cevap 3. Henüz ön proje aşama
sında olan güzergâhın tümü kesinlik ka
zanmamış olup, Karayolları Genel Mü
dürlüğümüzce yapılacak uygulamalar sı
rasında, yol güzergâhının mezkûr Üni
versite arazisine zararları ve olumsuz 
etkilerine karşı gerekli tedbirlerin alın
masına çalışılacaktır. 

Soru 4. Doğacak mahzurları önle
mek amacıyla, yol güzergâhının söz ko
nusu çiftliğin kuzeyine veya güneyine 
kaydırılmak suretiyle değiştirilmesi müm
kün müdür? Bu konuda herhangi bir ça
lışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu 
nedir? 

Cevap 4. Ziraat Fakültesinin arazi-
isinlden geçen güzergâh için 6. Kolondu 
(Komutanlığında; Bakanlığımız ile (Ka
rayolları Genel Müdürlüğü) Millî Sa
vunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komu
tanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Baş
kanlığı ve Çukurova Üniversitesi Rek
törlüğü temsilcilerinin de katıldığı bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Üni
versite arazisinden mecburî olarak geçe
cek otoyol güzergâhım ilgili Rektörlük 
temsilcilerinin uygun bulduklarını belirt
meleri üzerine uygulamaya geçilmiş olup, 

güzergâhın değiştirilmesine imkân görü
lememektedir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

21. — Adana Mialletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, 1.1.1987 tarihinden önce kurulan 
ve planlarını 100 m- üzerinden yapan koo
peratiflerin üyelerine konut edindirme 
yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (71178) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırıılmasma ara
cılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Şendağ 

Adana 
3320 numaralı «Memurlar ve İşçiler 

ile Bunların Emeklilerine Konut Edindir
me Yardımı Yapılması Hakkında Kanun», 
bu yardımdan yararlanabilmek liçin; ma
liki olunacak konutun kullanım alanının 
azamî 75 m2 olması şartını getirmıiştiır. 

Söz konusu Kanunun yürürlüğünden 
önce kurulmuş ve o tarihteki yasaların 
kendilerime tanıdığı sınırlamalar içerisin
de planlarını 100 m2 üzerinden yapmış 
olan kooperatiflerin üyelerine ise bu hak 
(tanınmamış, dolayısıyla eşitsizlik yaratıl
mıştır. 

3320 numaralı Kanunun yürürlüğe 
germesinden önce kurulan ve plan ve pro
jelerini 100 m2 olarak onaylatan koope
ratiflerin üyelerinin de bu yardımdan ya
rarlandır ılmaları için yeni bir yasal dü
zenleme düşünülmekte midir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.6.1988 

Sayı : 03-7/1-377-002 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ligi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 
3.6.1988 tarih ve 7/178-969/04516 sayılı 
yazısı. 

ıb) Biaşbakanlık K. K. Genel Müdür
lüğünün 7.6.1988 tarih ve 07/106-263/ 
03211 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'ın 
Sayın Başbakanınmıza yönelttiği, ancak 
kendileri adına tarafımca cevaplandırıl-
ımıası tensip olunan 3320 numaralı «Me
murlar ve işçiler ile Bunların Emeklile
rine Konut Edindirme Yardımı Yapılma
sı Hakkında Kanun» un uygulanmasına 
ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ekte 
gönderilmiştir. 

Biılglerkıizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın 
Soru önergesinin Cevabı 

Cevap : 11.11.1986 tarih ve 3320 sa
yılı «Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Komut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanun» 1987 yılın
dan itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

Bu Kanunun getirdiği «Konut Edin
dirme Yardımı» slistemi ve 75 m2'den kü
çük konut esası ile; Toplu Konut Kanu
nu ile 1984 yılından beri uygulanmakta 
olan sistemi, daha ucuz ve daha standart 
konut üretim programları ile destekleye
cek ve daha geniş tabana yayacaktır. Böy
lece dar ve sabit ıgelirli vatandaşlarım izin 
konut ihtiyaçlarının karşılanmasınla dev-

8 . 1988 (Olağanüstü) O: 1 

let ve işverenler de yardımcı olacaklardır. 
Bu politika ile, dar ve sabit geiMileılin, 

tercih edecekleri küçük konutlar için, da
ha az öz kaynak katılımı ve Toplu Ko
nut Fonundan açılan kredilerle dahıa kısa 
sürede konut sahibi olmaları sağlanmış da 
olacaktır. 

Ayrıca, Toplu Konut Fonundan açılan 
kredilerde de küçük konut yapımının teş
viki suretiyle, daha çok konut krediilendi-
rilerek, konut arzının ve stokunun artırıl
ması ve komut açığının daha kısa süredb 
kapatılması da sağlanmış olacak, Toplu 
Konut Fonu kaynalkUarmun ihtiyaç sahip-
terimce kullanılması -sağlanarak kaynak is
rafı da önlenmiş olacaktır, 

Kanun, yardımın, kullanım alanı 75 
m2'yi geçmeyen konutlar için kullanılması 
esasını yukarıda izah edilen amaçların 
sağlanması için •getirmiştir. 

Bu Kanunun uygulama yönetmeliğin
de ise kullanım alanı; «Bir ailenin otur
masına mahsus, (müşteki! bir ev veya 
apartman dairesinin duvarları arasında 
kalan 75 m2'lik temiz alandır. Bu alana, 
iç ve dış "duvarlar, ateş ve havalandırma 
bacaları, aydınlıklar', -açık çıkmalar ile 
dubleks evlerdeki iç merdivenller dahil 
değildir» şeklinde »arif edilmiştir. 

Bu tariften de anlaşılacağı üzere, kul-
lanı malanı 75 m2 olan konut, brüt in
şaat alanı yaklaşık 85-90 m2 olan bliır 
konuttur. Bu da iyi projelendirildiği tak
dirde son derece kullanışlı bir konut ol
maktadır. 

Yukarıda (açıklamaya çalıştığımız ge
rekçelerle, Kanunda, Yardımdan, 100 m2' 
ilik konutların da yararlanmalarını temin 
edecek şekilde bir değişiklik yapılması 
düşünülmemektedir. 
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22. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Hakkâri Cezaevindeki bir hü
kümlünün Van Cezaevine nakledilmesinin 
nedenine ve Van Cezaevinde bazı hüküm
lülere işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/179) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıdaki sorumun 
Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını, saygılarımla arz ede
rim. 30.5.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Bundan bir müddet önceye kadar 
Hakkari Cezaevinde bulunan hükümlü 
Nimet Kuşlu hangi gerekçe ile Van Ceza
evine nakledilmiştir? 

2. Yaklaşık üç ay önce firar edebi
leceği savı ile adı geçen hükümlünün Van 
Cezaevine gönderildiği doğru mudur? 
Hükümlü Nimet Kuşlu'nun Van Cezae
vine gitmesi ile birlikte, cezaevi gard'iyan-
larınca demir değneklerle dövülmesi, 
Van Cezaevi Müdürünün; «Seni burada 
joplarla 'değneklerle ıslah edeceğiz» de
mesi, aynı gün içerisinde gardiyanlarca 
adı geçen hükümlünün aşırı şekilde dö
vülmesi, falakaya yatırılarak işkence ya
pılması doğrultusunda bilgi almış bulun
maktayım. 

Van Cezaevinde insanlık dışı bu uy
gulamalar konusunda ne yapmayı düşü
nüyorsunuz? Bu önergeyi bir ihbar kabul 
edip sorumlular hakkında soruşturma 
açtıracak mısınız? 

3. Fasılalarla 'bu cezaevinde bazı 
hükümlülere işkence yapıldığı iddiaları 
doğru mudur? Doğru ise bu konuda 
ne gibi bir önlem almayı düşünüyorsu
nuz? 

T C . 
Adalet Bakanlığı 16.6.1988 

Bakan : 965 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 3.6.1988 tarihli, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/179-970/04517 sayılı yazımz. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Diyar
bakır Milletvekili Fuat Atalay'ın tarafım
dan cevaplandırılmasını istediği yazılı so
ru önergesinin cevalbı, iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Fuat Atalay 
Diyarbakır Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi
ğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

1. Yazılı soru önergesinde adı ge
çen Nimet Kuşlu, kangütme saiki ile 
adam öldürmek, 6136 sayılı Ateşli Silah
lar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
da Kanuna muhalefet ve görevli memura 
silahla mukavemet suçlarından dolayı 
müebbet ağır hapis cezasına hükümlü1 

olup, bu cezasını Hakkâri Kapalı Ceza
evinde çekmekte iken, firar etmek ama
cıyla, batltaniye ve hükümlü elbisesinden 
yararlanarak 6 metre uzunluğunda halat 
yapmış ve 3.2.1988 tarihinde cezaevinde 
yapılan kontrol ve arama sırasında gö
revlilerce bu durum tespit edilmiştir. 
Adi geçen hakkında bu eyleminden do
layı Cezaevi Disiplin Kurulunca Ceza
ların İnfazına Dair Tüzüğün 161 inci 
maddesi gereğince 3.2.1988 tarih ve 
1988/10 sayılı kararla, 15 gün hücre hap
si cezası verilmiş ve bu cezası Hakkâri 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının 
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4.2.1988 tarih ve 1988/21-8 sayılı kararıy
la itiraz yolu açık olmak üzere onanmış
tır. Hükümlü Nimet Kuşlu, yukarıda ifa
de olunan disiplinsiz davranışları sebe
biyle Bakanlığımın 8.3.1988 tarih ve 
10011 sayılı nakil emrine istinaden 
23.3.1988 tarihinde, Van Kapalı Cezae
vine nakledilmiştir. 

2. Hükümlü Nimet Kuşlu'nun, Van 
Kapalı Cezaevine alındıktan sonra, ceza
evi gardiyanlarınca demir çubuklarla dö
vüldüğüne, Van Cezaevi Müdürünün adı 
geçene «seni burada joplarla, değnekler
le ıslah edeceğiz» dediğine, aynı gün gar-
diyanlarca adı geçen hükümlünün aşırı 
şekilde dövüldüğüne, falakaya yatırılarak 
işkence yapıldığına dair Bakanlığıma ve 
Van Cumhuriyet Savcılığına herhangi bir 
şikâyet ve ihbarda bulunulmamıştır. An
cak, Cumhuriyet Gazetesinde bu konuda 
çıkan bir h'alb'er üzerine anılan savcılıkça 
ilgililer hakkında re'sen soruşturmaya ge
çilmiş olup, soruşturma devam etmekte
dir. 

3. Van Cezaevi ile diğer cezaevlerin
de hükümlülere işkence yapıldığı iddia
ları doğru değildir. Ceza infaz kurumları 
ve tutukevlerindeki infaz işlemleri, Ce
zaların tnfazı Hakkında Kanuna, bu Ka
nuna dayanılarak çıkartılan Tüzüğe, Ce
zaevi İç Yönetmeliklerine ve Bakanlık 
genelgelerine uygun olarak sürdürülmek
tedir. Ancak, alınan bütün tedbirlere 
rağmen münferit dahi olsa ortaya çıkan 
kötü muamele ve dövülme olaylarının ih
bar veya şikâyet üzerine öğrenilmesi ha
linde, ilgili Cumhuriyet savcılıklarınca 
görevliler hakkında soruşturma yapılmak
ta, suçlu bulunanlar hakkında kamu da
vası açılmakta ve idarî yönden de kanu
nî gereğine tevessül olunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, bir Türk Askerinin Kıbrıs'ta 
şehit edilmesi ve Gümülcine - Türk Böl
gesindeki camiye yapılan bombalı saldı
rı ile ilgili olarak ne gibi girişimlerde 
bunulduğuna ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı ceva
bı (7/181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Baka
nı Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazı
lı olarak cevaplandınlıması hususunu arz 
ederim. 

'Saygılarımla. 
31.5.1988 

ismail Köse 
(Erzurum 

1. — Yunanistan'da Gümüilcine - Türk 
Bölgesinde (Mukaddes Mabet) Camiye 
yapılan gieceyarısı bombalı saldırı ile il
gili hükümet tarafından ne gibi girişim
lerde bulunulmuştur? 

2. Kıbrıs'ta şehit olan Türk Askerî 
için hükümet olarak ine gibi girişimlerde 
bulunulmuştur. 

T.C. 
Dışişlıeri Bakanlığı 

İkili Siyasî İşler Genel 
Müdürlüğü Yardımcılığı 

(Kıbrıs - Yunanistan) 
Sayı: İSKY-310O9-19012/K.883-186 

Konu : Soru önergesi hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 3 Ha
ziran 1988 tarihli ve Kan. Kar. Md. 
7/181/974/04528 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın İsmail 
Köse'nin bir Türk askerinin Kıbrıs'ta 
şehit edilmesi ve Gümülcine'de bir ca
miye yapılan borribalı isaldın konuların-
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da tevdi ettiği yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarumla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Dışişleri Balkanı 

1̂  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Ko
mutanlığı erbaşlarından piyade Onbaşı 
Yusuf Şanlı, 26 Mayısı 27 Mayısa bağ
layan gece devriye görevinden birliğine 
dönmemiş ve adı geçenin kayıp olduğu 
aynı gün sabah KTBK Komutanlığınca 
BM Barış Gücü Komutanlığına bildiri le-
relk kendisimin ara bölgede veya Rum 
tarafımda aranması istenımişitir. 

Onbaşı Yusuf Şanlı 28 Mayıs sabahı 
bilinmeyen koşullar içinde ara bölgede 
bulunan Kiracıköy adlı Rum köyünde
ki bir eve girmiş, ev sahiplerini uyan
dırarak giyinmelerini söylemiş bu arada 
ev sahibi Rum ikan - 'koca evden ka-
çarak civardaki RMMO mevziinde bu
lunan Rum askerlerinden yardım iste
mişti. Olaya müdahale etmeye gelen 
2 RMMO askerinden biri Onbaşı Şanlı' 
nın açtığı ateşle ölmüş, diğeri ağır yara
lanmıştır. Şanlı daha sonra ev sahiple
rinin evden (kaçarken yatağında uyur bı
raktıkları küçük çocuklarını herhangi 
bir 'tehlikeye maruz 'kalmaması için evin 
arka kaplısından serbest bırakmıştır. 

Onbaşı Şanlı'nın sığındığı ev daha 
sonra ço!k sayıda Rum Millî Muhafız 
Ordusu askeri ile Rum Polisine men
sup özel vurucu tim tarafından sarılmış 
ve Rum 'birlikleri Oribaşı Şanlı'yı canlı 
yakalamak için bir çabaya başvurmadan 
doğrudan doğruya silahlı operasyona 
girişerek onbaşımızı şehit etmişlerdir. 

Olay Barış Gücünün denetimi ve so
rumluluğu altında bulunan ara 'bölgede 
cereyan etmiştir. Barış Gücü, Rum kuv-
vdtlerinln ara bölgeye girmelerini önle
yememiş, GKRY makamları ara böl

gede operasyon yapamayacakları hu
susunda ikaz etmesine rağmen bu ikaz
larını dinletememiş ve operasyonun dü
zenlenmesine engel olamamıştır. Öte 
yandan BM Barış Gücü KTBK Ko
mutanlığı île gerekli temas kanallarını 
tesis hususunda da ihmalkâr davranmış 
ve olayın gelişmesi hakkında Türk ta
rafına ancak her şey ^bittikten sonra bil
gi vermiştir. 

Bu konuda BM tarafından başlatılan 
temas noksanlığının söbeplerini ve so
rumlularını araştırmak amacıyla açılan 
iç soruşturma halen devam etmektedir. 
BM Barış Gücünün ıgörev sorumluluğun
da bulunan ara bölgedeki bu üzücü olay
la ilgili tutumu BM nezdindeki Daimî 
Temsilcimiz (tarafından BM Genel 
Sekreteri nezdinde kuvvetle girişim ko
nusu yapılmıştır, Diğer .taraftan Dışişle
ri Bakanlığınca da bir açıklama yapıla
rak olay kınanmış, Rum (tarafının insan
ilik dışı itutumundan duyulan infial dile 
getirilmiştir. Ayrıca KKTC Cumhurbaş
kanı Sayın Denlktaş, Kıibrıs Türk tara
fının BM Barış Gücü Komutanı General 
GreindFa olan güvenini kaybettiğini be
lirterek BMBG Komutanının görevden 
alınmasını ya da görev süresinin sona 
ereceği Aralık ayı sonuna kadar izinli 
sayılmasını Genel Sekreterden talep et
miştir. BM Silahsızlanma Özel Genel 
Kurulu vesilesiyle Nevvyork'ta bulundu
ğu sırada 'Sayın Başbakanımız da ko
nuyu çeşitli yönleriyle 'bizzat BMGS 
nezdinde ele almış ve tepkimizi dile ge
tirerek General Greindl'ın görevine son 
verilmesi talebini desteklemiştir. BMBG' 
nin olaydaki sorumluluğu Barış Gücü
nün Kıbrıs'taki görev süresinin uzatıl
masını görüşmek maksadıyla 15 Haziran 
tarihinde yapılan BM Güvenlik Konseyi 
toplantısında da BM Daimî Temsilcimiz 
tarafından dile getirilmiş ve Rum tutu-
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mu bu vesileyle bir kez daha 'kınanmış
tır. 

2H 28 Mayıs 1988 günü gece yarısı 
Gümülcine'min merkezindeki Tabakhane 
Camii ile yine aynı kentteki Şehreküstü 
Camiine ıbomlba ve molötof kokteyli atıl
masını Hükümetimiz, 30 Mayıs 1988 
tarihli Balkanlığımız açıklatmasında da 
yer aldığı üzere, şiddetle kınamış, kutsal 
yerleri hedef alan ıbu gibi saldırıların 
dinî hisleri rencide etmesinin yanısıra 
Batı Trafoya Müslüman Türk toplumun
da da tedirginlik ve endişe yarattığını be
lirtmiştir. Ayrıca bu menfur saldırının 
faillerinin en kısa zamanda yakalanma
ları ve benzer olayların tekrarının önlen
mesi için Yunan malkamlarının gereken 
hassasiyet ve ilgiyi göstermeleri de ta
lep edilmiştir. 

Yunan makamları da, Hükümet Söz
cüsüne© yapılan bir açıklamada, bu hu
sustaki hassasiyetimizi ve derin üzüntü
müzü paylaşarak olayı kınamışlar ve 
nereden gelirse gelsin bu tür eylemlere 
karşı olduklarını, Ibu gibi olayları önle
mek ve söz konusu saldırıların sorum
lularının ittir an önce adalet önüne çıka
rılması için gerekli çabayı gösterecekle
rini teyid etmişlerdir. 

Konu tarafımızdan yakından izlen
meye devam olunmaktadır. 

24. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Merzifon ve Buca ilçelerinde ne 
zaman telefon santralı kurulacağına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'nin yazılı cevabı. (7/183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına, 

Aşağıdaki sorumun 'Sayın Ulaştırma 
Bakanı, Ekrem Pakdeımliırli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasınla aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Neccar Türkcan 

İzmir 
1. Merzifon İlçesinde 350 kişilik te

lefon abonelerimden, 50-ICO bin lira ara
sında tesis masrafı ittir ila iki yıl önce
sinden alınmış olup telefon molan be
lirlendiği halde, halem santral kurulma
mıştır. 

Telefon santralini me zaman kuracak
sınız? 

2. Aynı durum İzmir Buca ve bazı 
ilçeleriyle Türkiye'nin bir çok yöresinde 
sürüp gitmekte, vatandaş telefonuna bir 
türlü kavuşaımamaktadır. 

Çağ altladığını söylediğimiz Türkiye'de 
iki yıldan beri telefon abonelerinin para
sını kulılıaınan PTT vatandaşın parasının 
faizine karşılık kaç bedava konuşma hak
kı tanıyacaktır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanı 

Hukuk Müşavirliği 21.6.1988 
Hükmü : 525-33/703-15558 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

İlgi : 3.6.1988 tarih ve Kan. Kar. Md. 
7/183-976/04530 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türk-
can'ın Merzifon ve Buca ilçelerinin tele-
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fon sorunlarına ilişkin ilgi yazınız eki ya
zılı soru önergesi incelenmiş ve cevap
larımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgililerimize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakam 

Soru 1. Merzifon ilçesinde 350 kişi
lik telefon abonelerinden, 50-100 bin lina 
'anasında tesis masrafı bir ala iki yıl ön
cesinden alınmış olup telefon noları be
lirlendiği hailde, halen santral kurulama
mıştır. 

Telefon santralimi ne zaıman kuracak
sınız? 

Cevap 1. PTT İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün yatırım programına göre 
santrallarda yaratılian kapasitenin gecik
mesiz olarak hizmete verilmesini - temin 
•gayesi ile santral montaj ve şebeke inşa 
çalışmalarına paralel olarak santralın hiz
mete verileceği tarihten (4) ay önce tele
fon talep sahipleri ile sözleşme yapıl
makta ve telefon teslisleri sağlanmakta
dır. Bu uygulama sayesinde şebeke soru
nu olmayan abonelerin telefonları sant
ral faaliyete .geçtiği tarihte derhal çalış
tırılmaktadır. 

Yukarıda izah olunan uygulama doğ
rultusunda 1987 yılı yatırım programında 
mevcut 3 000 hatlık x- Barsantrallına ak
tarma suretiyle 2 000 hatlık ilave öngö
rülen Merzifon santralında Mart 1987 
ayında ön dağıtım suretiyle abonelerle 
şartlı sözleşme yapılmasına başlanmış ve 
Kasım 1987 ayı sonuna kadar 1 570 söz
leşme yapılmıştır. 

Ancak, bu süre içerisinde beklenil
meyen ilave taleplerin çıkması üzerine 
2 000 hatlık santral yerine 4 000 hatlık 
transitlik özelliği olan digital' bir santral 
1988 yılı programına alınmıştır. 

4 000 hatlık digital santralın 1988 yı
lında montajının yapılmasını müteakip 
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aynı yıl içerisinde sözleşme yapılan te
lefonlar hizmete verilecektir. 

•Soru 2. Aynı durum İzmir Buca ve 
bazı ilçeleriyle Türkiye'nin bir çok yö
resinde sürüp gitmekte, vatandaş tele
fonuna 'bir türlü kavuşamamaktadır. 

Çağ atladığını söylediğiniz Türkiye'de 
iki yıldan beri telefon abonelerinim pa
rasını kullanan PTT vatandaşın parası
nın faizine karşılık kaç bedava konuşma 
hakkı tanıyacaktır? 

Cevap 2. 1987 yılı yatırım progra
mında Buca (Şirinyer) santrali kapasite
sinin 10 000 hat artırılması öngörülmüş
tür. Artan kapasitemin ön dağıtımına 
1.7.1987 tarihinde başlanılmış ve santral 
montaj ve servise verme çalışmalarını ta
kiben 6.12.1987 tarihinde hizmete veril
miştir. Şebekesi müsait olan telefonlar 
hizmete verilmiş, şebekesi müsait olma
yan telefonlar ise şebeke yapımını müte
akip peyderpey hizmete verilmektedir, 

İzmir İlinin diğer lilçelerinde ise Çeş
me, Helvacıköy, Ilıca, Dikili, Gümüldür, 
Çukuraltı, Armutlu, Kınık, Ödemiş, Ye
ni foça Salihler Zeytinalanı santrallarıma 
öngörülen santral ilavelerinden dolayı ön 
dağıtımına başlanılmış olup santral mon
tajlarını müteakip telefonlar çalıştırıla
caktır. 

Yukarıda laçıklanan İzmir İlindeki 
santrallıardan Çeşme - Ilıca'da sözleşme 
yapılmasına Haziran 1987 ayında, Gü-
müldür'de Aralık 1987 ayında başlan
mıştır. Diğer santrallarda ön dağıtımlar 
1988 yılı içinde başlatılmış ve santral 
montaj .çalışmalarına paralel olarak sür
dürülmektedir. Çeşme - Ilıca, isantralının 
Haziran 1988 ayında, Gümüldür santra
lının Temmuz 1988 ayında hizmete ve
rilmesi gerçekleştirilerek abone telefonla
rı çalışır duruma .getirilecektir. 
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