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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te 
açıldı. 

Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nun, Etibank'taki uygulamalarla ilgili 
gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı 
Saffet Sert, 

İçel Milletvekili Etem Cankurtaran' 
m toplu iş sözleşmeleri ve işçi sorunlarıy
la ilgili gündem dışı konuşmasına Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek, 

Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, son günlerde okullarda Cumhuriyete 
ve laikliğe karşı olan saldırılarla ilgili gün
dem dışı konuşmasına da Millî Eğitim Ba
kanı Avni Akyol; 

Cevap verdiler. 
Çekoslovakya'ya gidecek olan Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı İl
han Aşkın'ın; 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşü
ne kadar Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşunun 69 uncu yıldönümünün ve 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
kutlanması ve günün önem ve anlamının 
belirtilmesi amacıyla Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 23 Nisan 
1989 Pazar günü saat 14.30'da toplanma
sına ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile, 

Danışma Kurulunun görüşüne uy
gun olarak 23 Nisan 1989 Pazar günü Ge
nel Kurulun yapacağı toplantıda: 

Başkaca bir konunun görüşülme
mesine; 

Görüşmelerde: 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanına on dakika, 
b) Siyasî Parti Grupları Başkanla

rına onar dakika ve 
c) Kutlama törenlerine davet edilen 

yabancı ülke parlamenterlerinden en kı
demli parlamentere on dakika 

Süre ile söz verilmesine ilişkin Baş
kanlık önerileri 

Kabul edildi, 
İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 42 

arkadaşının, pamuk üreticilerinin sorun
ları, Avrupa Topluluğuna yapılan tekstil 
ihracatının kısıtlanması ve dokuma sektö
ründeki yatırımlar ile izlenen politikalar 
konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/36) üzerindeki öngö* 
rüşmeler tamamlandı; bu hususta Meclis 
araştırması yapılması kabul edildi. 

Kurulacak komisyonun : 
9 üyeden teşekkül etmesi; 
Çalışma süresinin komisyona üye se

çimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve 
Gerektiğinde Ankara dışında da ça

lışması; 
Kararlaştırıldı. 
Vaktin darlığı nedeniyle 19 Nisan 1989 

Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 17.48'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akarca 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

— — — — » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Gümüşhane Milletvekili Mahmut 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Av
rupa Topluluğuna tam üyelik için başvurumuzun 
ikinci yıldönümü nedeniyle gündem dm konuşması. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın 
Ekin Dikmen; buyurun efendim. 

Sayın Dikmen, gündem dışı söz ko
nunuz, Avrupa Topluluğuna buşvurumu-
zun ikinci yılı ile ilgilidir. 

Buyurun efendim. 

EKİN DİKMEN (İçel) — Teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Avrupa Topluluğuna girmek ve tam üye 
olmak için başvurumuzun ikinci yılıdır. 
Avrupa Topluluğuna girmek, yaklaşık tüm 
partilerin istediği bir olgudur. 

Avrupa Topluluğuna girmek istiyo
ruz; ekonomik nedenleri var; tek pazara 
biz de girmek istiyoruz; Avrupa malları bi
ze gümrüksüz gelecek, bizim mallarımız 
Avrupa ülkelerine gümrüksüz girecek... 
Serbest dolaşım sorunu var; işçilerimiz 
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Oltan Sungurlu ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz isteyen üç sayın 
üyeye söz vereceğim. 

Avrupa ülkelerinde serbestçe dolaşacak, is
tedikleri Avrupa ülkesinde iş bulup, çalı
şabilecek; ülkemiz insanı, Avrupa ülkele
rine serbestçe gidip gelecek; aynı durum 
Avrupa ülkeleri insanları için de geçerli 
olacak. 

Avrupa'daki demokrasi anlayışı bi
zim ülkemizde de olacak; herkes istediği 
gibi düşünecek, düşüncesini açıklayacak, 
yazacak, çizecek, düşüncesi doğrultusun
da örgütlenecek. Emeği ile çalışanlar, hiç
bir kısıtlamaya gidilmeden, sendikal ola
rak örgütlenecek, grev hakları, toplu iş 
sözleşmesi hakları, Avrupa'daki emekçiler 
gibi demokratik kurallar içerisinde savu
nulabilecek. Köylüler, memurlar, polisler, 
öğretmenler de sendika kurabilecekler, iş
çiler gibi. 

İnsan hak ve özgürlükleri, tam ola
rak, bize, insanımıza da verilecek; işken
ce yapılmayacak, korku olmayacak, kor
kusuz toplum olacağız. 

Egemenlik, kesinlikle halkın olacak; 
halk adına Millet Meclisi ve onun temsil
cileri milletvekilleri egemenliği kullanacak. 
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Milletvekilleri korkutulmayacak, 
aşağılanmayacak; Başbakan ve partileri
nin yöneticilerince tebaa olarak görülme
yecek; milletvekillerine, "terbiyesiz" den
meyecek; düşüncelerini açıkladılar diye 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla teh
dit edilemeyecekler. 

Irklarından dolayı insanlar aşağılan
mayacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
insanına baskı ve işkence yapılmayacak; 
insan pisliği yedirilmeyecek; cezaevlerin-
dekiler insanî koşullar altında yaşayacak. 

İdam cezası kalkacak. 

Sağlıklı ve eğitilmiş bir toplum yetiş
tireceğiz. 

Çalışanlar, insanca yaşayacak gelire 
sahip olacaklar, işverenler, emekçileri is
tedikleri gibi sömürmeyecek; kazançları
nın büyük bölümünü, çalışanları insan ka
bul ederek, insanca yaşamaları için onla
ra verecek. Millî gelir adaletli şekilde da
ğılacak. , 

Kanun devleti yerine hukuk devleti 
hâkim olacak ve hukukun üstünlüğü tam 
olarak sağlanacak. Yargı ikiye ayrılmaya
cak; yargı üzerindeki dolaylı baskılar son 
bulacak. 

Her genç, yeteneğine göre okuyabi
lecek ve iş bulabilecek. 

Antidemokratik tüm yasalar 
kalkacak... 

Sayın milletvekilleri, işte, Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğimiz kabul edilir
se, bu saydıklarım ve sayamadıklarım, in
san onuru ile bağdaşır düzenlemeler 
olacak. 

Şimdi, iktidara, Başbakana ve Ba
kanlar Kuruluna soruyorum : Yukanda 
saydıklarım, Avrupa Topluluğuna girme
nin asgarî ölçüleri; siz, hangilerini, ne 
oranda gerçekleştirdiniz?.. 

Vurguncular, devlet desteği ile kol ge

ziyor; Türk-İslâm sehtezcileri devlete ege
men, laikliğin çanına ot tıkamışlar; okul
larda, dini, mezhebi ne olursa olsun, din 
dersi mecburî hale getirilmiş. Salon Ata
türkçüleri çoğalmış. "Açız" diyen, 
"Geçinemiyoruz" diyen "Evimize ekmek 
götüremiyoruz" diyen işçilere coplu sal
dırılar var; hak arama özgürlüğü kısıtlı... 
İşkenceciler, devletin -önemli yerlerinde 
görevdeler... Demokrasinin, insan hakla
rının çanına ot tıkayanlar saygın; eski An
kara Sıkıyönetim Komutanı Sayın Recep 
Ergun ve benzerleri, Mecliste Milletveki
li, oturdukları sokaklar polis kaynıyor... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Millet seçti. 

EKİN DİKMEN (Devamla) — Di
ğer milletvekillerinin özgürlüklerinin yok 
edilmesi pahasına, koruma altına alın
mışlar. 

Sendikaların siyasî partilerle bağlan 
kesilmiş... Sosyal tedbirlerden yoksun bir 
ülke ve yoksun bir halk... Yaşlılar kader
lerine terk edilmiş, gelecekleri kesinlikle 
yok; emekliler aç ve açıkta... Insanlanmız 
evsiz barksız; kiralar, semtine göre, asga
rî ücretin en az 1 katı ve 20 katına kadar 
yükselmekte... İşçilerin birliği, sendikala-
nn birliği İktidar tarafından engelleniyor 
ye kısıtlanıyor... Yüzde 22 oyla iktidar olu
nuyor ve devlet idare ediliyor; militarizm, 
ülkemizde, yönlendirici güce sahip... Köy
lüler, ürettikleri mallarını satamıyorlar, 
girdileri çok yüksek, bedellerini alamı
yorlar... 

Sayın milletvekilleri, hayal görmeye 
gerek yok; ANAP da hayal görmesin, Baş
bakan da hayal görmesin. Avrupa Toplu
luğu ile görevli Devlet Bakanı, "ülkemiz 
halkının demokrasiyi kabul edecek kültür 
seviyesinde olmadığını" söylediğine göre, 
kendileri de inanmamışlar buna. Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğimizin kabul edil
mesi için, bu topluluğun bizden bekledik-
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lerinin asgarîsini yerine getirmek zorun
dayız. Ben, ülkemiz insanının, hepsine la
yık olduğuna ve onlara verilmesi gerekti
ğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde insan 
hakları merhametsizce ve sistematik ola
rak ihlâl ediliyorsa; gözaltı süresi 15 ila 30 
güne kadar uzatılabiliyorsa; gözaltında 
bulunanlar, avukatlarıyla görüştürülmü
yor ve avukatlar sorgulamaya sokulmuyor
sa; siyasî suçların zanlıları, işkence ve di
ğer zalimane insanlık dışı ve insanlık onu
runu alçaltıct muamele ve cezalandırma 
yapılarak ifadeleri almıyorsa; siyasî suçlu
lar adil bir şekilde yargılanamıyoıiarsa; is
çilerin, emekçilerin, memurların, kısaca
sı tüm çalışanların en basit hak mücade
lelerinin şiddede ve nefretle bastırıldığı isçi 
düşmanı.bir düzen devam ediyorsa; top
lum üretemiyorsa, toplum yaratamıyorsa, 
toplum sânayileşemiyorsa, toplum küs-
künse; kadınlar, erkekler, çocuklar, genç
ler, yaslılar, köylüler, isçiler, memurlar, es
naf ve sanatkârlar, yazarlar ve çizerler bu
gününe, yarınına, ülkesinin geleceğine 
umuda bakamıyorlarsa; barışkın olmayan 
milyonlarca insan varsa; tas üstüne tas 
koymayan bir toplum haline gelmişsek; 
üreten, yaratan insan olmaktan çıkarılmış-
sak; militarizme karsı elele tutuşması en
gellenen, barış, özgürlük ve demokrasi içe
risinde bir arada yaşamaları engellenen, 
ülkemizin geleceğinin kadınların ve emek
çilerin elleriyle ve biıiiktelikleriyle yoğrul
ması engellenen ve yarınından, geleceğin
den endişesi olan milyonlarca insan var
sa; issizler 5 milyonu asmışsa; toptan iş
ten atılmalar ve işçi kıyımları sürüyorsa; 
yönetimde açıklık yoksa; halkın devleti 
sağlanamamışsa; 12 Eylül felsefesi ve ku
rumlan olduğu gibi duruyorsa; işçiler, me
murlar, tüm çalışanlar ülkenin yönetimi
ne ağırlıklarını güçlü olarak koyamıyorlar-
sa; ülkemizde hâlâ sivil yönetimin üstün
lüğü tartışilıyorsa; cezaevlerinde özellikle 
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siyasî tutuklular ve hükümlülere işkence 
yapılıyorsa; Doğu ve Güneydoğu Anado
lu sorunu, ülkenin ve toplumun çıkarla
rının birliği, ulusal kalkınmanın bütünlü
ğü, demokrasi ve barış temelinde ülkede 
yaşayan tüm insanların toplumsal, kültü
rel, etnik ve tarihsel özellik, oluşum ve gö
renekleri göz önünde bulundurulmuyor, 
yurttaşlar arasında ırksal, mezhepsel, top
lumsal köken ayırımı yapılarak tam bir 
eşitlik ve -güvence içerisinde yaklaşım ol
muyorsa; ırkların kültürlerini geliştirme
lerine olanak sağlanmıyorsa; zorbalığa, 
karanlığa karşı, emek sömürüsüne karşı 
mücadelenin anlamı olan 1 Mayıslar... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, topar
layın lütfen. 

EKİN DİKMEN (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
Dehak gibi zalim bir hükümdara başkal-
dıran Kava adlı demirci ustasının bölge
de yaşayan insanları, ırkları yok etmekten 
kurtarma günü olan ve UNESCO tarafın
dan Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Gü
nü ve Filistin Halkı ile Dayanışma Günü 
olan 21 Mart Nevruz Yeni Günü kutlana-
mıyorsa; işçilerin üretim maliyeti içerisin
deki payı yüzde 7'ye düşmüşse; ülke aç
lar ve işsizler ülkesi olmuşsa; işçinin sen
dikaya üye olmasında zorluk, korku ve 
baskı varsa; hiçbir yasal dayanağı olma
yan sözleşmeli personelin durumuna çö
züm getirilmemişse; iktidar, Anayasaya 
aykırı yasaları Meclisten geçirmeyi âdet 
haline getirmişse; devleti kararnamelerle 
yönetiyorsa; militarist düşünceye dayan
mayı kafasından bir türlü atamayan Baş
bakan, milletvekillerini tebaa, kendisini de 
padişah, hanedan olarak görüyorsa; Türk
iye Büyük Millet Meclisine danışma alış
kanlığını edinmemişse; parlamenter siste
me şeklî olarak inanıyor esasta inan
mıyorsa; insanlarımız, hasta olsalar bile, 
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pasaport verilmiyor ve ölüme terk ediliyor-
larsa; devlet, polis devleti olma niteliğini 
sürdürüyorsa; haksız yere ve keyfî olarak 
vatandaşlıktan çıkarılanlar varsa; bunlar, 
ülkelerine gelmek istedikleri zaman ülke
lerinden geri gönderiliyorlarsa; "Dünya
nın kabul ettiği bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşceşine" dizeleri
nin sahibi büyük ve saygın ozan Nazım 
Hikmet'in mezarının yurda getirilmesine 
izin verilmiyorsa ve vatandaşlıktan çıka
rılma karan yeniden incelenmiyorsa; yurt 
dışında bulunan binlerce ve onbinlerce si
yasî göçmenin sorunları olduğu gibi du
ruyor ve çözüm getirilemiyorsa, ülkemiz
de insanların ana dillerini konuşma yasa
ğı varsa; sendikacılar hakkındaki davalar 
hâlâ sürüyorsa; barışı savunanlar hâlâ yar
gılanıyorsa; Tuzlâtla masum insanlar dev
let güvenlik güçleri tarafından bilinerek 
pusuya düşürülüp öldürülüyorsa; 

Bizi kolay kolay Avrupa Topluluğu
na alamazlar. 

Avrupa Topluluğuna girmek istiyor
sak, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, 
demokrasinin tam uygulandığı, sendika
lar üzerindeki kısıtlamaların ve baskıların 
kaldırıldığı, işkencenin olmadığı bir ülke 
yaratmak zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, topar
layınız efendim; son cümlenizi söyleyiniz. 
efendim, lütfen... 

EKİN DİKMEN (Devamla) 
tiyor efendim. 

Bi-

Sayın Özal, "Ekonomide verimliliği 
artıracağız'' demesine rağmen ekonomi
de verimlilik artmıyor... Verimlilik artsa 
bile, sosyal adalet sağlanamamış... Verim
lilikle sosyal adaleti bir arada yürütmeyen 
ülkeleri, Avrupa Topluluğu, tam üye ola
rak kabul etmez. Bunu iyi bilmek gerekir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An- 2. — Hatay MiUetveküi Mustafa Murat 
kara) — Sayın Başkan, 20 dakika oldu. SÖkmenoğlu'nun, son günlerde ülkemizdeki isçi so-
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EKİN DİKMEN (Devamla) — Ül
kemizde adil paylaşım yoksa, millî gelir 
adil olarak paylaşılmıyorsa; ülkemiz insan
larına eşit şans verilmiyorsa; bunlarla bir
likte, insan hakları, çoğulculuk, parlamen
ter sistem, düşünce ve teşkilatlanma öz
gürlüğü, sendikal haklar ve demokrasiye 
geçiş olamıyorsa, Avrupa Topluluğu, tam 
üyeliğe kabul etmez. 

Sanatta sansürü kaldırabildiniz mi? 
Makaslamadan yabancı ve yerli filmler 
seyrettirebildiniz mi? 

Basının özgür ve yansız olması için 
gereken önlemleri alabildiniz mi? 

Anavatan iktidarı olarak, antidemok
ratik yasaların ve ilgili maddelerin değiş
tirilmesi ve kaldırılmasıyla ilgili hangi yasa 
tekliflerini hazırladınız? 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen 
efendim... 

EKİN DİKMEN (Devamla) — Bi
tiyor efendim, bir iki cümlem var. 

Anayasanın demokratik bir Anayasa 
olması için hangi Anayasa değişiklik tek
liflerini Meclise getirdiniz? 

İşçilerin, memurların, kısacası tüm 
çalışanların ekonomik, sosyal ve siyasal 
haklarıyla ilgili ciddî yasa önerilerini ge
tirdiniz mi? 

Genel grevi yasalaştırmayı ciddî ola
rak düşünüyor musunuz? 

Özet olarak; çağdaş kafayla düşün
mediğiniz sürece ve çağdaş uygulamala
ra geçmediğiniz sürece, Avrupa Toluluğu-
nun bizi tam üye olarak kabul etmesi 
mümkün değil. 

Teşekkür ederim, saygılarımı suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Dikmen. 
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tunlarım ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un 
cevabı. 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sa
yın Murat Sökmenoğlu; buyurun efen
dim. Sayın Sökmenoğlu, gündem dışı söz 
konunuz, işçi sorunlarıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; demokrasinin, halkın ken
dini yönetmesi olduğu, bilinen bir gerçek
tir. Ancak, millet desteğini unutup, de
mokrasinin prensiplerini unutup, "Ben 
göstermelik demokratım" diyemezsiniz. 

Sayın milletvekilleri, bağımsızlık ve 
özgürlüğün, çoğunluk yönetiminin, çağ
larda, milliyetçilik, insan haklan gibi de
ğerlere kıymet vererek ikinci aşamasını ta
mamladığı yüksek malumlarınızdır. Hal
kın, halk için, halk tarafından yönetilme
si olan demokrasi, özgürlükle beraber, in
sanların, mutluluğunu araması, yarının
dan emin olması, yalnız siyasal özgürlük 
değil, ekonomik özgürlük, millî gelirden 
hakları olan payları almaları gibi bir aşa
mayı da geride bırakmıştır. Hükümetler 
bunu sağlayamıyorsa, halkın, bunu sağ
layamayan icraya karşı direnme hakkının 
doğmasını; yani, siyasal özgürlüğün ya
nında sosyal ve ekonomik dediğimiz, ça-
ğımızdaki demokrasiyi, "Benim ufkum 
dar, ben demokrasiyi böyle anlıyorum" 
diyemezsiniz. 

Sayın milletvekilleri, "Ekonominin 
gereği neyse onu yaparız, hem de seçimi 
kaybetmek pahasına" diye ahkâm kesen 
iktidar, zengini daha zengin, fakiri daha 
fukara yaparak, ortadireği de ortadan kal
dırarak, Türkiye'yi, yaşanmaz hale getir
miş, mutfaktaki yangını söndüreceğine, 
âdeta büsbütün körükler olmuştur. İşçi, 
köylü, esnaf, sanatkâr bir lokma bir hırka 
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ile başbaşa bırakılırken, memur, dul ve ye
tim ianeye muhtaç hale getirilmiştir. Üs
telik, vatansever Türk işçisini cezalandır
dığını sananlar, bugün, hak arama giri
şimlerini "sokağa dökülme" addetmekte
dirler. Grev hakkı, durup dururken, san
ki harp hali varmışcasına, "ülke 
güvenliği" adı altında elinden alınan işçi 
ne yapacaktı? Yasal hakkını kullanmayıp, 
direnişte bulunmayıp da ne yapacaktı, 
söyler misiniz sayın milletvekilleri?.. 

Enflasyonun, işçi, memur, çiftçi, 
emekli, dul ve yetimi etkilediğini en niha
yet milletin şamanndan sonra idrak eden
ler, göz boyamayı bırakıp, sadede gelme
lidirler. Bütün sektörlerde büyük bir hu
zursuzluk yaratanlar, "Şimdi, ekonominin 
gereği oldu; Türk Milleti fukaralaştı, bir 
şeyler verelim" düşüncesinden hareketle, 
altı yıldır hiçin vermediklerini izah ede
mez durumdadırlar. Ekmeğin diliminin 
25 lira*olduğu bir ülkede, "Fukaralıkta 
eşitlik yaptık" mı diyecekler? Yakında bu
nu da anlayacağız. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, 
bir kilo ekmek için İngiltere'de 1983 yı
lında bir kişi 14 dakika çalışırken, 1988'de 
9 dakikaya inmiş, Almanya'da 1983'te 14 
dakika iken, 1988'de 12 dakikaya, Fran
sa'da 1983'te 17 dakika iken, 1988'de 16 
dakikaya inmiş; çağ atladığını iddia ettik
leri Türkiye'de 1983'te 23 dakika çalışır
ken, 1988'de 45 dakika çalışmak mecbu
riyetinde bırakılmıştır. 

Bir kilo et için ise 1983'te İngiltere'
de 1 saat 29 dakikadan, 1988'de 1 saat 1 
dakikaya, Almanya'da 1983'te 1 saat 22 
dakikadan, 1988'de 1 saat 6 dakikaya, 
Fransa'da 1 saat 50 dakikadan, 1988'de 1 
saat 39 dakikaya düşerken, Türkiye'de 
1983'teki 4 saat 22 dakika yerine, 1988'de 
7 saat 39 dakika çalışmak gereği duyul
maktadır. İşte sizin, sosyal devlet, sosyal 
adalet anlayışınız; işte sizin, çağ atlayan 
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Türkiye safsatanız; işte sizin, yarınını ipo
tek altına aldığınız Türk Milleti... 

Sayın milletvekilleri, arkasındaki 
yüzde 21,75 millet desteğini unutup, yeni 
vaatler ve yeni umutlar dağıtma yarışın
da olan Hükümete huzurlarınızda soru
yorum : Niçin, vaat yerine tedbir getirmi
yorsunuz? Türk Milletinin tümünün so
kağa dökülmesi size ne kazandıracaktır? 
Niçin, acil çözümle acil seçime gitmeyi 
düşünmüyorsunuz? Hak aramayı eylem 
haline dönüştürmek için âdeta uğraş ve
riyorsunuz. Verin milletin hakkını, verin. 
alın terinin karşılığını, verin el emeğinin 
gereğini, ondan sonra gelin Yüce Mecli
se, gösterin dünyaya millî iradenin üstün
lüğünü, millet iradesinin geçerliliğini, bu
nalmışız sandığa gidebilme imkânının da 
artık Türkiye'de olabileceğini, millî mu
tabakatın sağlanabileceğini; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin demokrasiye olan 
bağlılığını hep beraber ispat edelim. Çün
kü, Türk Milleti demokrasi ile idare edil
meye layıktır; demokrasi ile idare edilme
me gibi bir değişikliğe milletin tahammülü 
artık yoktur. 

t 

Sayın milletvekilleri, eğer bu sefer de 
bunalım sebebi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olursa, bunun hesabını millete 
vermek zor olur. 69uncu kuruluş yılını id
rak ettiğimiz şu günlerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde "Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir" demek, sadece demek, 
kâfi değildir; icabını yapmak ise, ettiğimiz 
yeminde, milletin önünde verdiğimiz yü
ce sözdedir. Mesele, süslü kelimelerle, gör
kemli törenlerde değil, esas mesele, millî 
iradeyi içine sindirmek, millî iradeye inan
mak; içine sindirebilip sandığa gidebil
mektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada 
dikkatlerinizi bir başka mesele üzerine de 
çekmek istiyorum : Atatürk Türkiyesinde 
eşsiz Atatürk'e dil uzatılmasına neden göz 

yumulmaktadır? Ayrıca, hak aramayı ey
lem haline dönüştürmek için birtakım 
provokatörlerin kol gezdiğini Hükümet 
söyleyeceğine, eğer varsa provokatörler, ni
çin yakalanmıyor, neden göz yumuluyor, 
huzurlarınızda Hükümete sormak is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, devletin elinde 
bir müddettir, bazı bilgiler, bulgular mev
cutsa, bunu milletten ve onun yegâne tem
silcilerinden saklamak İktidara hiçbir şey 
getirmez; hiçbir fayda da vermez. Varsa, 
bu bilgileri niçin saklıyorsunuz? Bu bilgi
ler ışığı altında kimleri yakaladınız? Ya
kalayamadığınız, adalete teslim edemedi
ğiniz daha ne kadar terör örgütü var? Ata
türk'e dil uzatanların kol gezmesine niçin 
müsamaha edilmektedir? Toplumun ara
sına sızıp, eylem yapacağını, müesseseler
de terör estirileceğim, bir taraftan, ilgili 
birimlere, genel müdürlüklere valileriniz 
vasıtasıyla bildiriyorsunuz, sonra sessiz 
kalmayı yeğliyorsunuz... Bunun nedeni 
nedir? Bunun bir tek izah tarzı olabilir; 
bilinçli şekilde, olacak olaylara göz yum
mayı, siyasî gelecek beklemeyi düşünmek
tir. Bir müddettir, böyle bir planın şüphesi 
giderek toplumda yaygınlaşmaktadır. Hal 
böyle ise, bu bir gaflettir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 
bunalıma sürüklenecek. Sonra siz millete 
dönüp, "Gördünüz mü, bize rey verme
diniz, Türkiye karıştı" mı diyeceksiniz? 
"12 Eylül öncesi geliyor ha" diyecek hali
niz kaldı mı? Millete duygu sömürüsün
de bulunup, milletten yeniden şefaat iste
yecek, iktidara geleceksiniz... Yok böyle bir 
şey! Siz, hak edenin hakkını verin; sizden 
iane isteyen yoktur. Eğer, siyasal iktidar 
yönetimde boşluk doğurursa, acz gösterir
se, olaylardan medet umarsa, bir gün ge
lir, boşluğu doldurmaya kalkarlar. Ancak, 
millî iradeye inanan millet temsilcileri, bu 
oyunları bozacaktır; bu böyle biline... Bu 
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mesele, partilerûstü bir meseledir. Tekrar 
ediyorum, millî mutabakat isteyen bir me
seledir. inatla bir yere varmak mümkün 
değildir. Demokrasilerde çare, millettir,' 
başka çareler aramak gaflettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çarenin millette olduğunu tekrarlar, Ata
türk Türkiyesinde, gelişen, değişen şart
lara uymayanların er geç millet tarafından 
tasfiye edileceğini huzurlarınızda bir ke
re daha ifade ederken, Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sökmenoğlu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın İmren Aykut; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) —Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Hatay Milletvekili Sayın Sökmenoğ
lu' nun konuşması üzerine, ülkemizde son 
günlerde yaşanan işçi olayları ve çalışma 
hayatındaki durum, gelişmeler ve yapılan 
çalışmalar hakkında sizlere kısaca bilgi 
sunmak istiyorum. 

Öncelikle, çalışma hayatında ortaya 
çıkan tabloyu ve buraya hangi aşamalar
dan geçilerek gelindiğini açıklamak is
tiyorum. 

1989 yılı ilk üç ayında, ülkemizde 185 
360 işçiyi kapsayan 607 toplu iş sözleşme
si imzalanmış, 15 918 işçi 183 işyerinde 
greve gitmiş, bunun sonunda da, 291 bin 
işgünü kaybedilmiştir. Aynı şekilde, bu dö
nemde, 9*400 işçinin çalıştığı 17 işyerinde 
lokavt uygulanmış, bu nedenle de 118 bin 
işgünü kaybı olmuştur. Şu anda, 1 998 iş
çimiz 24 işyerinde greve devam etmekte
dir. Halen, 500 binden fazla işçimizin top
lu iş sözleşmesi de kamu sektöründe gün
demdedir. Bunlardan 350 bin işçiyi kap

sayan sözleşmede ise uyuşmazlık devam 
etmektedir. Bu yıl, yoğun olarak, kamu 
kuruluşlarında çalışan işçilerin toplu iş 
sözleşmelerinin yenilendiği bir yıldır. 

Öncelikle şu noktayı vurgulamak is
tiyorum ki, ülkemizde demokratik rejimin 
yerleşmesi ve gelişmesi ve çalışma haya
tıyla ilgili yasalarda geçen yıl sendikal öz
gürlükleri geliştirme yönünde yapılan de
ğişikliklerle, bugün Türkiye, her türlü hak 
aramanın imkân dahilinde bulunduğu bir 
ülke haline gelmiştir. Son yıllarda enflas
yon oranının yüksek seyretmesi nedeniy
le, işçilerimizin daha çok kazanma arzu ve 
mücadelesinde olmaları da elbette ki de
mokratik sistemin normal bir sonucudur. 
Buna karşılık, hükümetimiz, başta işçile
rimiz olmak üzere, sabit gelirli vatandaş
larımızın enflasyona ezdirilmemesi pren
sibinden hareketle, toplu iş sözleşmelerin
de enflasyon oranının üzerinde artışlar ve
rilmesini ve. geçmiş yıllardaki zamlarla 
enflasyon arasındaki farkın telafi edilme
sini; ayrıca mili! gelir artışından doğan be
lirli bir payın da buna eklenmesini karar
laştırmıştır. 

Hükümetimizle Türk-İş arasında, 
özellikle kamu kesimi toplu iş sözleşmele
rindeki sorunların çözümü için başlatılan 
diyalog etkin bir şekilde sürdürülmekte
dir; şu anda da bu toplantı devam etmek
tedir. Çok kısa bir süre içinde olumlu bir 
sonuca ulaşılacağını ve işçilerimizi tatmin 
edecek toplusözleşmelerin imza aşaması
na geleceğini kuvvetle umut etmekteyim. 

Serbest toplu pazarlık sistemi ve grev 
hakkı, demokrasinin vazgeçilmez unsur
larıdır. İstediğini veya -daha doğru bir 
ifadeyle- hak ettiğini alamayan işçinin, ya
sal yolları kullanması da en doğal hakkı
dır. Biz hiçbir suretle, hür toplu pazarlık 
düzeninin uygulamada olduğu ülkemizde 
toplu pazarlık müzakerelerine, toplu pa
zarlık çalışmalarına müdahale etmeyi dü-
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şünmeyiz ve toplu pazarlığın iki kesim 
arasında en özgür bir şekilde ve yasalar 
çerçevesi içinde sürmesini destekleriz. 

Bugün, işçilerimiz, sıkıntılarını çeşitli 
şekillerde ortaya koymaktadırlar. Biz, iş
çilerimizin, haklarını, yasal çerçevede kul
lanma konusunda hassasiyet içinde bulun
duğuna, onları aksi davranışlara yönlen
dirmek isteyenlere de itibar etmeyeceğine 
inanıyoruz. Ancak, yasal sınırları aşan 
davranışlara izin verilmemesinin hukuk 
devleti olmanın en tabiî gereği olduğu da 
u nutulmamalıdır. 

Ülkemiz, toplumsal huzura her za
mandan daha çok ihtiyaç duyduğu bir dö
nemden geçmektedir. Türkiye, içte ve dış
ta birçok broblemle karşı karşıyadır ve 
bunların da üstesinden gelmek zorunda
dır. Kalkınmanın önde gelen koşulların
dan biri, çalışma barışının sürdürülmesi
dir. Bu ise, sonuçta her kesimin ortak çı
karınadır. Işçi-işveren ilişkilerinde, taraf
lar, kendi yararları yanında, ülkenin ko
şullarını ve kalkınmanın sağlayacağı olum
lu sonuçları da göz önünde bulundurma
lıdırlar. Bu anlayışla da sağlıklı bir diya
log sürdürülmelidir. 

Esasında, Türkiye'de şu anda kamu 
kesiminde yaşanan sıkıntıların en önemli 
sebebi, Türk ekonomisinin özelliğinden 
gelmektedir. Türk ekonomisinde devletin 
ağırlığı -bildiğiniz gibi- yüzde 65'lerde 
hatta bazı yıllarda yüzde 70'lerde seyre
derken, son yıllarda her ne kadar yüzde 
48'ler gibi bir orana düşmüşse de, bu ora
nın da, ekonomide, devletin önemli bir 
ağırlığını teşkil ettiğini hepimiz kabul et
mek durumundayız. Bugün, devlet 800 bi
ne yakın işçi çalıştıran çok büyük bir iş
veren fonksiyonu da görmektedir ve bu
gün yaşadığımız endüstri ilişkilerindeki sı
kıntının en önemli sebebi de, bana göre, 
burada yatmaktadır; çünkü, devlet bir 
yandan devlet fonksiyonunu görürken, bir 

yandan da, tamamen bir özel sektör işve
reni konumu içindedir. Çünkü, kendisine 
bağlı olan bu fabrikalan, hakikaten, ras
yonel bir şekilde çalıştırmaya, kârlı ve ve
rimli bir şekilde çalıştırmaya mecburdur. 
Aksi halde, bu işyerleri, devletin, dolayı
sıyla da toplumun sırtına, ekonominin sır
tına bir yük olmak durumunda kalacak
tır. Dolayısıyla, devlet, bu fabrikaların ça
lışmasında sorumlu ve görevli bulunan 
hükümet üyeleri vasıtasıyla bunu yürüt
mektedir; bu fabrikalarda çalışan işçilerin 
toplu iş sözleşmelerini de, muhatap ola
cak bir bakan vasıtasıyla, görevlendirdiği 
bir bakan vasıtasıyla yürütmektedir. Yani 
şu anda, bir yandan hükümet üyesi, ama 
bir yandan da işveren konumu olan bir 
bakan, benim başlattığım ve arkasından 
sürekli olarak sürmesi için gayret göster
diğim diyalogu bugün Türk-İş yöneticile
riyle görüşerek sürdürmekte ve kamu iş
yerleri adına bu sözleşmelerin en rasyo
nel bir noktada nasıl bağlanacağı husu
sunda çözüm aramaya çalışmaktadır. 

Biraz evvel sözlerimin başında da ifa
de ettiğim gibi, bir yandan, "Hür toplu-
pazarlık düzeni istiyoruz" diye seslenmek, 
arkasından da toplupazarlıklara müdahale 
etmek olmaz. Ben bu müdahaleden yana 
değilim. Taraflar, aralarında müzakereleri 
sürdürecekler, pazarlığı sürdürecekler. 
Kim bu pazarlıkta müzakere gücünü en 
iyi kullanmışsa, o taraf lehine sözleşme so
nuçlanacaktır; ama şunu itiraf edeyim ki, 
ben biraz, sorunların işçi lehine çözüm
lenmesinden yana bir kişiyim; bu görü
şüm de hiç gizli kapaklı değildir. Hem ya
zıp çizdiğim hem de bu kürsüden her za
man söylediğim için, bir kere daha söylü
yorum ve kamu işverenlerine de bu konu
da bir miktar, yetkilerim çerçevesinde, 
doğrusu, baskı yapıyorum, inşallah, işçi
lerimiz, yakın bir tarihte, hakikaten yüz
lerinin güleceği, mutlu olacakları bir top
lusözleşmeyi imzalamak durumunda ola-
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caklar ve siz milletvekili arkadaşlarımla 
hep beraber bunun mutluluğunu payla
şacağız. 

Bu düşüncelerle, hepinizi tekrar se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftei'nin, 
Bağımsız Filistin devleti temsilciliğinin büyükel
çilik statüsüne yükseltilmesine ilişkin gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Ömer Çiftçi; buyurun efendim. 

Sayın Çiftçi, gündem dışı söz konu
nuz, Filistin temsilciliği ve statüsüyle il
gilidir. 

Buyurun efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdiye kadar, Bağımsız Filistin Devleti
ni tanıyan ülke sayısı -Türkiye 5 inci sıra
da olmak üzere- 93'tür. Bu, sevindirici bir 
olaydır. Bağımsız Filistin Devletini tanı
yan ülkelerden, şu ana kadar, 78'i, aynı 
zamanda Filistin Hükümetini tanımış ve 
ülkelerindeki temsilcilikleri büyükelçilik 
statüsüne yükseltmişlerdir. Ne acıdır ki, 
Türkiye-hâlâ bu ülkeler arasında yoktur. 
Dışişleri Bakanımıza bu konuyla ilgili so
ru sormuştum. Aldığım yanıt, "Filistin 
Kurtuluş Örgütü henüz hükümetini kur
madığı için tanınmamıştır" olmuştur; 
ama Filistin kurtuluş Örgütü Devlet Baş
kanı Sayın Arafat'a verilen yanıt, hiç de 
bana verilen yanıt gibi değildir ve tam ak
sinedir. Şöyle ki : "Türk Hükümeti, İs
rail'le barış girişimlerini cevaplamak ve 
cesaretlendirmek amacıyla, baskı unsuru 
olarak kullanmak için, büyükelçilik statü
sünü tanımakta ağır davranıyor" den
miştir. 
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Sayın milletvekilleri, bu ciddî bir çe
lişkidir. Ben, bu tutarsız politikanın arka
sında başka nedenlerin olduğunu düşünü
yorum ve Sayın Başbakan Özal'm Ame
rika Birleşik devletlerini ziyaretinde, 
ABD'deki Yahudi Lobisinin ağır topların
dan Moris Abrahams ve David Boshman 
arasında 14 Aralık 1988'de bu konuyla il
gili bir görüşme ve söz verme olayı olmuş 
mudur diye bu yüce kürsüden yetkililere 
soruyorum? 

Yine, Dışişleri Bakanlığımız, 13 Şu
bat 1989'da Ankara'yı ziyaret etmiş bu
lunan yahudi lobisi mensubu Bay Geor-
ge Gruen'a, Sayın Başbakanın, Filistin 
Kurtuluş Örgütünün statüsünün yüksel
tilmeyeceğim ve yine İsrail yanlısı Mor
ton Abromvitz'in yeni Ankara Büyükel
çisi olarak atanmasını onaylayacağını, bu
nun karşılığında, Yahudi lobisi tarafından 
Türkiye'nin ABD Kongresinde destekle
neceği sözünün verilmiş olduğunun her
halde aksini iddia etmeyeceklerdir. 

Benim soruma verilen cevaptaki, hü
kümetin kurulmamış olduğuna dair ma
zeret, bana göre tamamen bir çarpıtma
dır. Şöyle ki : 15 Kasım 1988'de Cezayir'
de toplanan son Filistin Meclisinde alınan 
kararla, Filistin Kurtuluş Örgütü, hükü
metine sahip olmuştur. 2 Nisan 1989'da 
alınan bir başka kararla da, Sayın Arafat 
Devlet Başkanı ve Sayın Kaddumi de Dı
şişleri Bakanı seçilmişlerdir. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanı Evren, Sayın Başbakan 
Özal ve Sayın Dışişleri Bakanımız, ken
dilerine, seçildikleri bu görevlerinden do
layı kutlama mesajları göndermişlerdir. 
"Acaba, bana verilen yanıtla bu durum 
çelişmiyor mu?" diye soruyorum. 

Yine, 15 Kasım 1988,'de toplanan Fi
listin Kurtuluş Örgytü Meclisinde alınan 
kararları da ilgililere hatırlatmak istiyo
rum : Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme 
Kurulu, Filistin Devleti Kabinesi ve 
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Temsil-i Hükümet olarak o toplantıda ad
landırılmıştır. Bu gerçeğe dayalı olarak, 
Birleşmiş Milletlerin 15 Aralık tarihinde 
uygulamaya konulan 54 L-43 A nolu ka
rarıyla açıklandığı gibi, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulu, Filistin devletine resmî 
üyelik statüsünü vermiştir. 

Gene, Sayın Arafat Cenevre'de Bir
leşmiş Millederde konuşmuş ve resmî ola
rak, bütün dünyadaki, Türkiye'nin de 
içinde olduğu 97 ülke tarafından da tanın
mıştır. 

Gene, şimdiye kadar 78 ülke Filistin 
Kurtuluş Örgütü misyonlarını büyükelçi
lik statüsüne yükseltmiştir; ama ne acıdır 
ki, geriye kalan özellikle birkaç Müslüman 
ülkenin içinide maalesef Suriye ve Türki
ye vardır. 

Gene, Sayın Arafat, Devlet Başkanı 
sıfatıyla, resmî olarak çeşitli ülkelerde ka
bul olunmuş ve bu ülkelerdeki büyükelçi
liklerinin açılışlarında bulunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, nüfusunun yüz
de 30'dan fazlası Yahudi olan Avusturya 
gibi bir ülkenin, Filistin ile, Türkiye'den 
daha yakın ilişkiler içinde olması, Türki
ye adına üzüntü verici değil midir? Eğer 
Yahudi lobisinin etkisi bir neden teşkil et-
mekteyse, Türk Hükümeti, Türkiye'nin 
İslam ülkeleriyle olan ilişkilerinin, İsrail 
ve Yahudi lobisiyle olan ilişkilerinden da
ha az önemli olmadığını burada açıkça ka
bul etmelidir. Bildiğimiz kadarıyla, Tür
kiye'ye İslam Bankası tarafından verilen 
ödenek ve yardımlar, bütün diğer veril
mekte olanlardan daha da az değildir. 

Gene, Türkiye ile İsrail'in ticarî de
ğişimleri 40 milyon dolarl aşmazken, 
Türkiye'nin Arap ülkeleriyle olan ticarî 
değişimleri 3 milyar doları aşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bazı gazeteler
den öğrendiklerimiz doğru ise, 15 civarın
da Arap ülkesine mensup büyükelçi, 4 ay 
gibi bir zaman evvel Başbakandan neza
ket ziyareti için randevu talep etmişlerdir, 

halen hiçbir cevap alamamışlardır. Hat
ta, Sayın Başbakan, meşgul olduğuna dair 
herhangi bir mazereti de kendilerine şim
diye kadar iletmemiştir. "Bu tutum, ül
kenin saygınlığına uygun mudur?" diye 
soruyorum hükümetten. 

Biz hükümetten, müttefiklerine sırt 
çevirmelerini veya kapılarını onlara kilit
li tutmalarını istememekteyiz; ancak, 
Türkiye'nin tarihsel, kültürel, coğrafî, do
ğal dost ve komşulanna ve özellikle Filis
tinli kardeşlerine sırt çevirmemesini iste
mekteyiz. Bildiğimiz kadarıyla, Sayın 
Arafat, Kıbrıs Rum kesiminde yapılacak 
olan büyükelçilik açılış törenlerine katıl
mayı, Türkiye'ye karşı bir jest olması ama
cıyla iptal ettiğini resmî olarak Türkiye'
ye bildirmiştir. Gene bildiğimiz kadarıy
la, kendisinin Kıbrıs ve Bulgaristan me
selelerine ilişkin olarak Kuveyt'teki son İs
lam zirvesinde göstermiş olduğu dostça ta
vır oldukça nettir ve bizce bilinmektedir. 

Kendisinin bu jestlerine karşılık, 
Türk hükümetinin böylesi maharetsiz bir 
tavırla cevap vermesi, adil bir yaklaşma 
mıdır? 

Hükümet artık, bazı gerçekleri gör
mek için gözleri, duymak için kulakları ve 
değerlendirmeleri yapmak için akılları ol
duğunu lütfen fark etmelidir. Türkiye'nin 
ve Türk halkının çıkarları, kırılan Filistinli 
çocukların ve kadınların kemikleri paha
sına Yahudi lobisinin ceplerinde yatmama
lıdır sayın milletvekilleri. 

Bir an evvel, ülkemizdeki Filistin kur-
tuş Örgütü temsilciliğinin büyükelçilik 
statüsüne kavuşması dileği ile, hepinize 
saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çiftçi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2918 sayılı Karayolları Hafik Ka
nununun Bazt Maddelerinin Değiştirilmesi Hak-
ktnda Kanun Tasarısı ve IçifleriKomisyonu Ra
poru (1/510) (S. Sayısı : 152) (1) 

BAŞKAN — 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Fuat Atalay; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri; 2918 Sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerin
de Sosyaldemokrat halkçı Parti Grubunun 
görüşenlerini arz etmeye çalışacağım. Bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Efendim, önce, genelde bu Kanun ta
sarısıyla ilgili olarak hadiseye olumsuz 
bakmadığımızı belirtmek istiyorum. Yapı
lan yeni düzenlemenin pratikte iyi işlemesi 
halinde, bu konuda, tasannın gerekçesin
de bahsedildiği gibi, Trafik Hizmetlerini 
Geliştirme Fonuna önemli bir kaynak tah
sisi oluşacak ve bu çerçevede amaçlanan 
işlerin daha düzenli yapılması sağlanacak
tır. Ancak, yasa bütünlüğü içerisindeki ve 
tasarının kendi içerisindeki tutarlılığıyla 

(1) 152 S- Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 

ilgili birkaç hususu arz etmek istiyorum. 

Önce, basılı kâğıt ve plaka satışından 
sağlanan gelirlerden Türkiye Trafik Ka
zaları ve yardım Vakfına ödenmekte olan 
yüzde 10 oranındaki payın bu tasarıyla 
kaldırılması söz konusudur. Buna, Tür
kiye gerekçe olarak, Trafik Kazaları ve 
Yardım Vakfının geçmişte iyi işlemediği 
ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla, Tür
kiye Trafik Kazaları ve Yardım Vakfının 
neden çalışmadığının, neden amacına hiz
met etmediğinin açıklanmasında yarar ol
duğunu belirtmek istiyorum. 

Yine, madde gerekçelerinde, sürücü 
belgelerinin verilmesi sırasında bazı hiz
metlere karşılık Türk polis Teşkilatını 
Güçlendirme Vakfına bağış adı altında 
ödenen ve yasal dayanağı olmayan para 
miktarından bahsedilmektedir. Bu belir
lemenin bir hayli önemli olduğunu vur
gulamak istiyorum. Ayrıca bu konuda hü
kümetin ne yaptığını ve bu konunun dü
zeltilmesi için ne gibi bir işlem yapacak
larını da merak ediyoruz. Gerekçeden de 
anlaşıldığı gibi, şimdiye kadar, Türk Po
lis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına, bağış 
adı altında, Hükümetin bilgisi dahilinde 
ne kadar kaynak aktarılmıştır ve nerede 
kullanılmıştır? İlgililer hakkında şimdiye 
kadar neden bir işlem yapılmamıştır? 
Çünkü, tasannın gerekçesinde,.gayet açık
ça, bunun yasal dayanaktan yoksun oldu
ğu belirtilmektedir. Elbette, bu tasarıyla 
bu olumsuzluk ortadan kaldırılmaktadır. 
Bunu da olumlu bir gelişme olarak göz
lemlediğimizi arz etmek istiyorum. 

Bu arada, bu kesintilerle ilgili olarak, 
yüzde 60 oranındaki kesintinin, trafikle il
gili hizmetlerin finansmanında kullanıl
ması, her çeşit araç ve gerecin yapttrılma-
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sı, satın alınması, kiralanması, bakım ve 
onarımlarının sağlanması, kavşakların sin-
yalize edilmesi ve kapalı devre televizyon 
ünitelerinin kurulup işletilmesini sağla
mak amacıyla Trafik Hizmetleri Geliştir
me Fonuna aktarılması önerisini -biraz 
önce söylediğim gibi- olumlu görmekteyiz; 
ancak, düşüncemiz odur ki, yüzde 60 ke
sinti, biraz önce sıralanan bu işlevleri tam 
anlamıyla yapabilmek için yeterli olmaya
caktır. Dolayısıyla, Komisyon eğer uygun 
bulursa, Trafik hizmetleri Geliştirme Fo
nuna yeni kaynakların da bulunmasında 
yarar olduğunu; bu kaynağın da en önemli 
alanlarının bir tanesinin, araç üretici fir
malarının kârlarından belirli bir payın bu 
fona aktarılmasıyla mümkün olabileceği
ni düşünmekteyiz. Çünkü, yasa tasarısı 
gerekçesinde ortaya konulan, trafikle ilgi
li hizmetlerin, araç ve gereçlerin yaptırıl
ması, satın alınması, kiralanması, bakım 
ve onarımları, kavşak sinyalizasyonları fi
nansmanı bir hayli önemli bir konudur ve 
Türkiye'de, özellikle trafikteki insan gü
venliğinin sağlanması konusunda yeni bir 
ivmenin, yeni bir düzenlemenin ortaya ko
nulmasının da kaçınılmaz olduğunu gös
termektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki dö
nemde bu amaca dönük faaliyetlerin ke
sintisiz ve tam anlamıyla yapılabilmesi 
için, biraz önce söylediğim, araç üreticisi 
firmaların kârlanndan belirli bir payın bu
raya kanalize edilmesinde önemli yarar
lar olduğu düşüncesindeyim. Bu olduğu 
takdirde, Türkiye'de trafik kazalarını ön
lemeye yönelik düzenlemelerin en azından 
şehir merkezleriyle ilgili bölümünde 
önemli bir kolaylığın sağlanacağını düşün
mekteyiz. 

Yine, araçların teknik kontrollerinin 
daha düzenli yapılabilmesini de bu şekil
de sağlamak mümkün olacaktır. Gerek 
teknoloji transferi ve gerekse teknoloji üre
timi anlamında, bizatihi üretici firmala
rın katkılarının, bu araçların işletme dö

nemi boyunca da olması gayet doğal bir 
gelişmedir. 

Bunun da Komisyon tarafından dik
kate alınacağını umut ve temenni ediyor, 
bütün Genel Kurul Üyelerine saygılarımı 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay» 

Doğru yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ertekin Durutürk; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN 
DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 2918 Sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini aktarmak üzere huzurla
rınızdayım. Bu vesileyle, hepinize saygı
lar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Karayolları Tra
fik Kanunu, 13.10.1983 günü kabul edil
miş, 18.10.1983 günü de Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Olağa
nüstü dönemlerin olduğu, yani demokra
sinin olmadığı veya yeterince olmadığı dö
nemlerde çıkarılan kanunlar; basın ve ka
muoyu önünde yeteri kadar tartışılmadı
ğı için, eksik ve hatalı çıkmaktadır; son
radan ise, birtakım değişikliklere uğrama 
zarureti doğmaktadır. Bu kanunda, daha 
önce, benim tespit edebildiğim kadarıyla 
6 defa değişiklik yapılmıştır : 

16.10.1984 tarihli ve 3058 sayılı Ka
nunla bir değişiklik yapılmış, arkasından 
18.1.1985 tarihli ve 245 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle bir değişiklik yapıl
mış, 28.3.1985 tarih ve 3176 sayılı Kanunla 
bir değişiklik yapılmış, 25.6.1988 tarih ve 
330 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle bir değişiklik yapılmış, 3.11.1988 ta
rih ve 3493 sayılı Kanunla bir başka de
ğişiklik yapılmış ve en nihayet 257 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle ayrıca 
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bir değişiklik yoluna gidilmiştir. Şimdi 
yaptığımız değişiklik ise, kanun üzerinde 
yapılan 7 nci değişikliği oluşturmaktadır. 

Kanunda yapılacak değişiklikler aşa
ğıdaki şu ana unsurlardan oluşmaktadır : 
Birincisi, il ve ilçe trafik komisyonlarının 
kuruluşuna bir üye eklenmektedir; 

ikincisi, trafikle ilgili basılı kâğıtlar 
ile plakaların cins ve nevilerinin tespiti ya
pılmaktadır ve basım ve yapım masrafla
rının karşılanması ve satıştan sağlanan ge
lirin dağıtımıyla ilgili hususların tespiti ya*, 
pılmaktadır; 

Üçüncüsü, 2918 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, çeşitli sebep
lerle trafiğe tescili yapılmamış traktör ve 
römorklerin trafiğe tescillerinin yapılma
sı için yeni süreler verilmektedir; 

Dördüncüsü, yine 2918 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce noter 
senediyle satışı yapılan; ancak, trafik ve 
vergi kaydı eski sahiplerinin üzerinde bu
lunan araçların yeni sahiplerine devredil
mesi şartları düzenlenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 2918 sayılı Ka
nunun, 3176 sayılı Kanunla değişik 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasında, il trafik ko
misyonları, illerde, vali veya yardımcısı
nın, emniyet, jandarma, belediye ve ka
rayolları temsilcilerinin iştirakiyle ilçe tra
fik komisyonları da ilçelerde kaymakam
lar, emniyet, jandarma, belediye ve kara
yolları temsilcilerinin iştirakiyle kurul
maktayken; şimdi, kanun tasarısıyla, bun
lara ilaveten, Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonu temsilcilerinin de, il 
ve ilçe trafik komisyonlarına katılması ön
görülmektedir. 

Bu yaklaşımı olumlu buluyor ve ka
tılıyoruz. Zaten, karayolu ve trafik denin
ce akla ilk gelen isim, şofördür, otomobil
dir, nakliyecidir. Bu komisyonlarda bun
ların temsilcilerinin bulunmaması eksik

likti; bu surede bu eksik giderilmiş ol
maktadır. 

2918 sayılı Kanunun 131 inci madde
sindeki değişikliğe gelince : Trafik şube ve
ya bürolarında, Mili! Eğitim Bakanlığın
ca açma izni verilen motorlu taşıt sürü
cüleri kurslarında, iş sahiplerine ve kur
siyerlere verilecek basılı kâğıtlar ve plaka
ların cins ve nevilerinin tespitinin içişleri 
ve Bayındırlık bakanlıklarınca yapılması, 
basımının ise, Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonunca yapılması öngö
rülmektedir. Yine bunların maliyetinin ve 
ücretinin ise, adı geçen bakanlıkça ve fe
derasyonca ortaklaşa tespit edilmesi öngö
rülmektedir. 

Eski metinde, bu suretle elde edilen 
gelirlerin yüzde 50' sini Trafik Hizmetleri 
Geliştirme Fonuna, yüzde 10'unu Türki
ye Trafik Kazaları Yardım Vakfına, yüz
de 40'İni ise Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonuna verilmesi öngörül
mekteyken, yeni düzenlemeyle, bu gelirin 
yüzde 60'ı Trafik Hizmetleri Geliştirme 
Fonuna, yüzde 40'ı da Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonuna bırakılmak
tadır. Mevcut yasadaki, Türkiye Trafik 
Kazaları Yardım Vakfının yüzde 10'luk 
payı, bu Kanun tasarısıyla kaldırılmakta
dır. Gerekçe ise, bu vakfın şimdiye kadar 
faydalı olmadığıdır. Faydalı değilse, şim
diye kadar bu vakıfta biriken paraların ne 
olduğu ve toplanan paraların nereye sarf 
edildiği merakımızı mucip olmaktadır. 

ikinci olarak, basılı kâğıtların ve pla
kaların, basım masrafları, Türkiye Şoför
ler ve Otomobilciler Federasyonuna ait, 
gelirin ise yüzde 60'ı Trafik Hizmetleri 
Geliştirme Fonuna, yüzde 40'ı bu federas
yona bağlanmaktadır. Burada, Trafik Hiz
metleri Geliştirme Fonu, âdeta, Tür
kiye Şoförler ye Otomobilciler Federasyo
nundan, devletin gücüyle resmî rüşvet al
maktadır. Aslında, bu, adaletsizliktir. 
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Bu vakıf, ""trafik hizmetleriyle ilgili 
projelerin finanse edilmesine, araç ve ge
reçlerin alınmasına, kiralanmasına yardım 
edecek. 

"Bu vakfa kaynak yaratıyoruz" de
nilmektedir. Bu hizmetler devletin göre
vidir, devlet bütçesinden yapılabilir; bun- -
lan illaki vatandaşın kesesinden yapmak 
şart değildir. 

Vergi deyip alıyoruz, zam deyip alı
yoruz, fon deyip alıyoruz; bu da yetmiyor, 
bu sefer vakıf deyip alıyoruz. Sayemizde 
"Vakıf" da manasını yitirdi. Ecdatta, va
kıf, vatandaştan almaz, verirdi. Vakıf ku
rulur, yanına gelir getirecek akarı da ko
nurdu; mal, han, hamam bağışlanır, va
kıf onunla yaşardı. İstanbul başta olmak 
üzere, birçok ilimizde bu vakıflar bu su
retle hâlâ yaşamaktadır. 

Bugün ise, vakıfların gelirleri, devlet
ten işi alan vatandaşların keselerinden 
âdeta zorla alınarak sağlanmaktadır. 

Bir başka konu ise, "Sürücü belge
lerinin verilmesi sırasında bazı hizmetle
re karşılık Türk Polis Teşkilatını Güçlen
dirme Vakfına bağış" adı altında, kanunî 
dayanağı olmayan para almıyordu, bu pa
raya yasal dayanak sağlıyoruz" deniyor. 

Öncelikle, sürücü belgelerinin veril
mesi sırasında, verildiği iddia edilen bazı 
hizmetlerin ne olduğu, bugüne kadar an
laşılabilmiş değildir. 

Hiçbir kurum ve kuruluş, yasal da
yanağı olmayan bir parayı kimseden ala
mayacağına, böyle bir hareket bir hukuk 
devletinde olmayacağına göre, bugüne ka
dar Hükümet de bundan haberdar oldu
ğuna göre, buna niye göz yumulmuştur? 
Yasal dayanağı olmayan bu parayı tahsil 
eden hakkında ne gibi işlem yapılmıştır, 
bilmek istiyoruz. 

Tasarının geçici 1 ve geçici 2 nci mad
delerinde yer alan konulara katıldığımızı 
beyan eder; ancak, süreleri yetersiz bul

duğumuzu arz eder, hepinize saygılar su
narım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Durutürk. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Sa
yın Başkan, müsaadenizle bir hususu açık
lamak istiyorum. . 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA

NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 2918 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununun bazı 
maddelerinde değişiklik yapan tasarıyı gö
rüşüyoruz. 

Bu tasannın 1 inci maddesiyle geti
rilmek istenen, eski kanun maddesindeki 
tek değişiklik şudur : Daha önce kabul edi
len kanunla, Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonunun temsilcisi trafik 
komisyonlarından çıkarılmıştı. Bunların 
tecrübelerinden yararlanma ve şoför esna
fının temsilcisi olmaları sebebiyle, Türki
ye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
nun bir temsilcisinin il ve ilçe trafik ko
misyonlarında tekrar yer alması getirilen 
bu değişiklikle sağlanmış oluyor. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesinde 
bahsedilen, "Gelirin Trafik Hizmetleri 
Geliştirme Vakfına" verilmesi sözü bir ha
tadır. Aslında, burada toplanan, hizmet 
karşılığı elde edilen gelirin yüzde 60' ı Tra
fik Hizmetleri Geliştirme Fonuna aktarıl
maktadır; vakıf söz konusu değildir, hibe 
söz konusu değildir. Bir hizmet karşılığı 
alınan ücretin yüzde 60'ının Trafik Hiz
metleri Geliştirme Fonuna, geri kalan yüz
de 40' mm da, hizmetlerine karşılık Türk
iye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo
nuna verilmesi öngörülmektedir. 

Bu hususu açıklama ihtiyacını his
settim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demirel. 

Tasarının tümü hakkında başka söz 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2918 sayılı Kanunun 
3176 sayılı Kanunla değişik 12 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"İl sınırları içinde mahallî ihtiyaç ve 
şartlara göre trafik düzmeni ve güvenliği ba
kımından yönetmelikte gösterilen konular 
ye esaslar çerçevesinde, illerde vali veya va
li yardımcısının başkanlığında emniyet, 
jandarma, belediye ve Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunun birer tem
silcisi ile T. C. Karayolları Genel Müdür
lüğünün o ildeki kuruluşlarının uzman ve 
teknik bir temsilcisinden oluşan İl Trafik 
Komisyonu, ilçelerde kaymakamın baş
kanlığında, aynı kuruluşların üst düzey 
yöneticileri veya görevlendirecekleri uz
man veya teknik temsilcilerinin katıldığı 
İlçe Trafik Komisyonu kurulur." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde 
söz isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

2 ilci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2918 sayılı Kanunun 
131 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 131. — Trafik şube veya bü
rolarında ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
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Bakanlığınca açılma izni verilmiş motor
lu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri 
ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması 
lüzumlu basılı kâğıtlarla plakaların cins ve 
nevileri İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığınca tespit edilir. 

Basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonunca 
bastırılır ve maliyeden nazarı itibara alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığı ile Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı ve Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonunca 
birlikte tespit edilecek bedel mukabilinde 
il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan il
çelerde, adı geçen Federasyonca İçişleri 
Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre 
verilir. 

Basılı kâğıtlar ve plakaların satışının 
federasyona sağladığı net gelirin, yüzde 
altmışı her yıl en geç Şubat ayı sonuna ka
dar Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
tevdi olunur. Gelirin kalanı Türkiye Şoför
ler ve Otomobilciler Federasyonuna aittir. 

Basılı kâğıtlardan, 210 sayılı Değerli 
Kâğıtlar Kanunu kapsamına giren sürü
cü belgeleri Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının görüşü alınarak Emniyet Genel Mü
dürlüğünce bastırılır. Sürücü belgelerinin 
değerli kâğıt bedeli Emniyet Genel Mü
dürlüğünce Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına ödenir. 

Sürücü belgelerinin bedeli dışında 
kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan 
ücretler İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunca birlikte tes
pit edilir. Sürücü belgelerinin verilmesi ve 
yenilenmesi hizmetlerinden elde edilen ge
lirin tamamı Türk Polis Teşkilatı Güçlen
dirme Vakfına aittir. Buna dair usul ve 
esas ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca 
belirlenir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? Yok. 
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Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tasarının 2 nci maddesiyle değiştiri
len 131 inci maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Ömer Şeker 
Konya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Baki Durmaz 
Afyon 

Madde 131. — Trafik şube veya bü
rolarında ve Millî Eğitim Bakanlığınca-
açılma izni verilmiş motorlu taşıt sürücü
leri kurslannda iş sahipleri ve kursiyerlerce 
verilmesi ve kullanılması lüzumlu basılı 
kâğıtlarla, plakaların cins ve nevileri İçiş
leri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca tespit edilir. 

Basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonunca 
bastırılır ve maliyetleri nazarı itibara alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığı ile Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı ve Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonunca 
birlikte tespit edilecek bedel mukabilinde 
il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan il
çelerde, adı geçen Federasyonca İçişleri 
Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre 
verilir. 

Basılı kâğıtlar ve plakaların satışının 
federasyona sağladığı net gelirin, yüzde el
lisi her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna tevdi 
olunur. Gelirin kalanı Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonuna aittir. 

Basılı kâğıtlardan, 210 sayılı Değerli 
Kâğıtlar Kanunu kapsamına giren sürü
cü belgeleri emniyet Genel Müdürlüğün
ce bastırılır. Sürücü belgelerinin değerli 
kâğıt bedeli Emniyet Genel Müdürlüğün
ce Maliye ve Gümrük Bakanlığına öde
nir." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Katıl
mıyoruz. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Madde metnindeki, "Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı" ifadesinin düzeltil
mesi gerekiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Efendim, şimdi oylama yapacaksınız; an
cak, madde metnindeki, "Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı" ifadesinin 
"Millî Eğitim Bakanlığı" diye düzeltilme
si gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, redaksiyon 
hususu bakanlık adıyla ilgili sanıyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Evet 
efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Ona katılıyorsunuz. 
Yalnız, lütfen, redaksiyonu yaptıktan son
ra bize bir yazıyla bildirin. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — 
"Millî Eğitim Bakanlığı" olarak düzel
tiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'la birlik
te yaptıktan sonra bize bildiriniz efendim. 

Önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

"Mili! Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı" tabiri "Mil l î Eğitim 
Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir, bu şe
kilde redakte edilmiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum 
efendim : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce edinilmiş ve çeşidi se
beplerle tescili yapılmamış olan tarımda 
kullanılan lastik tekerlekli traktörler ile 
varsa bunlara ait römork ve yarı römork
ların tescil işlemleri bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de tamamlanır. Bu süre, gerektiğinde İçiş
leri Bakanlığınca bir yıla kadar uzatı
labilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

Bu madde üzerinde de bir önerge 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tasarının Geçici 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Baki Durmaz 
Afyon 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ömer Şeker 
Konya 

Geçici Madde 1. — 2918 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten önce edinilmiş ve çeşitli se
beplerle tescili yapılmamış olan tanmda 
kullanılan lastik tekerlekli traktörler ile 
varsa bunlara ait römork ve yan römork
ların tescil işlemleri bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde 
tamamlanır. Bu süre, gerektiğinde İçişle
ri Bakanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-

DİR AKSU (Diyarbakır) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
konuşmak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan 
araçların trafikte ve vergi kaydında mali
ki olarak görünen eski sahipleri, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde, noterlikçe düzenlenen satış 
belgesi ile trafik bürosuna başvurdukların
da, yeni maliki adına, beraber başvurusu 
veya muvafakati aranmaksızın trafik kay
dı ve trafiğin duyurusu ile de vergi kaydı 
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devir edilir. Satışlar, zincirleme devam et
miş ise bu işlemler de aynen zincirleme de
vam eder. 

Bu şekilde yapılan tescillerde Taşıt 
Alım Vergisinin alıcı tarafından ödenme
miş olması halinde işlemi yapan tescil me
murları 1318 Sayılı Finansman Kanunu
nun 9 uncu maddesine göre sorumlu tu
tulmazlar. 

BAŞKAN — Geçici 2 nc^madde üze
rinde söz isteyen var mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tasarının geçici 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve, 
teklif ederiz. 

Ektekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Baki Durmaz 
Afyon 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ömer Şeker 
Konya 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce satışı yapılmış olan 
araçların trafikte ve vergi kaydında mali
ki olarak görünen eski sahipleri, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği talihten itibaren üç 
yıl içinde, noterlikçe düzenlenen satış bel
gesi ile trafik bürosuna başvurduklarında, 
yeni maliki adına, beraber başvurusu ve
ya muvafakati aranmaksızın trafik kaydı 
ve trafiğin duyurusu ile de vergi kaydı de

vir edilir. Satışlar, zincirleme devam etmiş 
ise bu işlemler de aynen zincirleme devam 
eder. 

Bu şekilde yapılan tescillerde taşıt 
alım vergisinin alıcı tarafından ödenme
miş olması halinde işlemi yapan tescil me
murları 1318 sayılı Finansman Kanunu
nun 9 uncu maddesine göre sorumlu tu
tulmazlar. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-

DİR AKSU (Diyarbakır) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
söz isteyen var mı efendim? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sufnıyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen var mı efendim?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sürüyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen var mı efendim? "Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tşsarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, 
hayırlı uğurlu olsun. 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
6Arkadastnm, 1479 Sayıl* Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağtmstz Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tiklifî ve SağtJc ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/71) (S. Saytn : 143) (1) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun 
Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasın
daki, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Ge-
çiçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylannıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler*... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Rapor üzerinde söz isteyenler : Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Alaet-
tin Kurt, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Erdal Kalkan; şahsı 
adına Sayın Neccar Türkcan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Alaettin Kurt; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALAETTİN 
KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Edirne Milletvekili 
Erdal Kalkan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sa
yılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış 

(1) 143 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
Z55 

bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve 
şahsım adına hepinize saygılanmı su
nuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanun 
teklifiyle, Bağ-Kur sigortalılannın ödeye
medikleri prim borçlanndan doğan gecik
me zammı ile faizlerinin bir defaya mah
sus olmak üzere affedilmesi istenmektedir; 
yoksa, prim borçlannın affı söz konusu de
ğildir. Bu yönü ile bakınca, teklif, gayet 
sosyal amaçlı bir görünüm arz etmekte
dir. Neden böyledir, onu izah etmeden ön
ce, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun, 
bu kanun teklifini tümüyle reddetmesinin 
gerekçesine biraz olsun eleştiri getirmek is
tiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, komisyo
nun ret gerekçesinin özünde, "Böyle bir 
af getirilir ise, bu durum, kurumun aktu-
aryel dengesini büyük ölçüde etkileyeceği 
gibi, primini muntazaman ödeyenlerle 
ödemeyenler arasında da adaletsizliğe se
bep olacaktır" deniyor. Kurumun aktu-
aryel dengesinin bozulacağı iddiası biraz 
enteresan. Kurumun aktuaryel dengesi, 
ödenen primlerin gecikme zamlan ve fa
izlerine mi bağlıdır? Yani, bu gecikme 
zamlan ve faizleri gerçekten yıllık enflas
yon ve diğer değer kayıplannı dengeleye
cek şekilde bir hesaba dayalı mıdır? Bu ak
tuaryel denge, sadece devlet alacaktan için 
mi söz konusudur? Devlet, vatandaşından 
alacağı için aktuaryel dengeyi hesaplıyor 
da, vatandaşına olan borçlan için aktuar
yel dengeyi acaba hesaba katıyor mu? Ya
ni, devlet, çay üreticisine, pancar üretici
sine, fındık müstahsiline, buğday müstah
siline (yani, çiftçisine) pamuk üreticisine, 
hatta iş yapan müteahhidine ve diğer 
borçlu olduklanna ödemediği borçlan için 
gecikme zammı ödemekte midir? Faizle
rini ödemekte midir? Tabi! ki, hayır. Bu
na, Anadolu'da, "alacağına şahin, vere
ceğine karga" denilmektedir.' 
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Komisyona sormak lazım : Devlet, 
vatandaşa olan borcunu ödemeyince, va
tandaşın aktuaryel dengesi bozulmuyor 
mu? Tabiî ki bozuluyor. Vatandaşın da ak
tuaryel dengesi bozuluyor, vatandaş ala
cağı ile vereceğini birbirine karıştırıyor, 
idarecilerine kızıyor ve "Devlet adil olma
lıdır, sosyal adaleti sağlamalı ve gelir da
ğılımını düzene koymalıdır" diyerek, bun
ları yapmadığınız için de ' 'Alın size yüz
de 21,75" diyor. 

Muhterem'1 milletvekilleri, primini 
muntazam ödeyenle ödemeyen arasında
ki adaletsizlik iddiasına gelince. Bu iddia 
da doğru değildir. Çünkü, esasta kendi 
sosyal güvenliğini temin maksadıyla, öde
yeceği prim için ödememeden doğan ada
letsizlik yerine-,, ödeyememe adaletsizliği
ni düşünmek lazımdır. İşte, bu teklif de 
ona yöneliktir. Siz yönetim olarak, genel
de esnaf ve sanatkâr ile diğer bağımsız ça
lışanları ilgilendiren bu kanunda, primi
ni ödeyebilen bir bağımsız çalışan ile, ba
samağı düşük de olsa prim borcunu öde
yemeyen mahalle bakkalı esnaf veya yük
lediğiniz vergi ve trafik cezaları ile solu
ğu kesilen şoför veya diğer geçim sıkıntısı 
çeken esnaf arasında prim ödeyebilme 
adaletini sağlayabildiğinizi söyleyebilir mi
siniz? Söyleyemezsiniz. Çünkü, gelir da
ğılımını alabildiğine bozmuşsunuz. Onun 
için, ilgili komisyonun görüşüne katılmak 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin ba
şında, " Bu teklif gayet sosyal amaçlı bir 
görünüm arz etmektedir" demiştim. Ne
den böyledir? Çünkü, sosyal adaleti temin 
edecek olan devlet, yani adil devlet, orta
ya koyacağı uygulamalarla, vatandaşına 
eşit davranmaya çalışır; Sosyal dengeyi da
ima kollar, gözetir; iyi niyetle aldığı karar
ların veya çıkardığı kanunların, uygula
madaki aksayan taraflarını bazen böyle af 
kanunlarıyla düzeltir. Örneğin, vatanda

şın konut ihtiyacını karşılaması, devletin 
anayasal görevi olmasına rağmen, bu gö
rev aksadığı için vatandaşın ruhsatsız ka
çak inşaatlannı yasallaştıran İmar Affı 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun nasıl uy
gulanmıştır; o çok ayrı bir husus, ama, 
amaç bu. 

Şimdi, Komisyona dönüp sormak la
zım : Kaçak yapılara ruhsat vermek, ruh-
sadı bina yapanlara haksızlık yapıldığı an
lamında mıdır? Yine sormak lazım : Bazı 
suçlulara zaman zaman genel af getirmek, 
suç işlememiş olanlara haksızlık anlamın
da mıdır? Bu misaller böylece çoğaltı
labilir. 

Sayın milletvekilleri, demek ki, sos
yal devlet, zaman zaman bu yolla ülkede 
refah ve mutluluğu yâygınlaşttrır, sosyal 
adaleti temin eder; tabiî sosyal adalete 
inanmış bir yönetim mevcut ise. Yoksa, 
"Kuşun aklı tende olur" misali, daima, 
aklını vatandaşın elindeki varma, gözünü 
vatandaşın cebine diken yöneticilerden 
böyle bir netice beklenemez. 

Muhterem milletvekilleri, bu tasarı
da olduğu gibi, sosyal amaçlı ve gerçekçi 
tekliflerin İktidar tarafından dikkate alın
mamasını, sırf muhalefet partilerine men
sup milletvekillerinden gelmiştir diye, ma
nasız gerekçelerle reddedilmesini, inanın 
çok yadırgıyorum. Örneğin, yeni oluştu
rulan bir kazaya yanlışlıkla bağlanmış iki 
köy halkının eski kazalarına bağlanma ta
lebi, muhalefet partisi milletvekillerinden 
geldi diye aylardır dikkate alınmamakta
dır. Umarım bu teklif de aynı talihsizliğe 
uğramaz; imkânsızlıkları nedeniyle prim
lerini ödeyememiş esnaf ve sanatkârları
mızın prim gecikme zam ve faizleri bir de
faya mahsus olmak üzere affedilmiş olur. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erdal Kalkan; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi, 
Grubum adına saygı ile selamlıyorum. 

Öncelikle, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz alan Alaettin Kurt arkadaşımı
za burada saygılarımı belirtmeyi bir gö
rev bilirim. Vermiş bulunduğum yasa tek
lifini gayet tutarlı gerekçelerle savundular. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu yasa teklifi, ülkemizdeki bağımsız ça
lışanların, 1972*de çıkan 1479 sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu 
o zaman kavrayamamış, bilememiş ve 
hangi basamaktan başvuracağı konusun
da bilgilendirilememiş olması nedeniyle 
prim borçlarını ödeyememesinden doğan 
zararlarını karşılamaya yönelik, sosyal içe
rikli bir yasa teklifidir. 

Getirdiğimiz teklifle, 1479 sayılı Ya
sanın geçici maddelerine bir ek geçici 
madde ilave etmiş bulunuyoruz. Madde 
metni aynen şöyledir : "Bu Kanunun 53 
üncü maddesine göre prim borcunun 
ödenmemesi nedeniyle doğan gecikme 
zammı ile faiz borçlan bir defaya mahsus 
olmak üzere affedilmiştir." 

\asa teklifinin Komisyonumuzda tar
tışılması sırasında, Sayın Genel Müdür, 
"Bağ-Kur'un 400 milyar liralık prim ala
cağı bulunduğunu; bunun yüzde 40'a ya
kınının gecikme zammı ve faiz alacağı ol
duğunu; sigortalıların 15 gün içinde icra
ya verileceğini; şimdiye kadar 20 milyar 
liralık tahsilat yapılabildiğini ve Hüküme
tin faiz politikası nedeniyle de Kurumun 
paralarının bankalarda tutulduğunu; aşa
ğı yukarı, yılda 85 milyar liralık faiz geli
rinin, 1,5 milyarlık rant gelirinin ve 500 
milyonluk da kira gelirinin mevcut 

olduğunu" belirtmiştir. Bu yasa teklifinin 
kabul edilmesi halinde, Bağ-Kur'un 200 
milyar lira dolaylarında bir zarara uğra
yacağı ve Kurumun aktuaryel dengesinin 
büyük ölçüde bozulacağı gerekçesiyle, tek
lifimiz Komisyonda reddedilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Bağ-Kur ça
lışanlarının çoğu, hele ülkemizde uygula
nan ekonomik tedbirlerden sonra işyerle
rini kapatarak, yaşamlarını, çoluk çocuk
larının nzklnı devam ettirmekte büyük 
güçlüklerle karşılaşmış durumdadırlar. Bu 
güçlükler nedeniyle, bu insanlar, Bağ-
kur'a olan prim borçlarının büyük bir kıs
mını ödeyememişler ve şu anda aldığımız 
haberlere göre, her esnafımızın 600 bin li
ra ila 1,5 milyon lira dolayında, Kuruma, 
gecikme zammı ve faiz borcu bulunmak
tadır. Bunun toplamı 200 milyar lira ci
varındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
için önemli bir meblağ da değildir. Ancak, 
bu teklifin yasalaşması halinde, emeği ile 
geçinen büyük bir esnaf ve sanatkâr kesi
mini rahatlatacak olayı gündeme getirmiş 
olacağız. 

Bugüne kadar, ANAP İktidarları za
manında -Sayın Kurt'un belirttiği gibi-
imar affı, vergi affı, kara para affı gibi bir
çok af çıkanlarak, Türkiye'de ekonomik 
yönden güçlü olan kesim, yani sermaye ke
simi ödüllendirilmiştir. Bu nedenle, bura
da, el emeği, göz nuru ile çalışan esnafı
mızı 200 milyar lira gibi bir para için mağ
dur etmeye hakkımız bulunmamaktadır 
kanaatindeyim. Çünkü, sadece Kemal 
Horzum'un devlet bankalannı dolandır
maktan aldığı pay, bugünkü fiyatlarla 201 
milyar liradır. Yani, 201 milyar lirayı bir 
Kemal Horzum'a verebilen devlet, çalışan 
esnaf ve sanatkârının da bu kadarlık pa
rasını affetmek âlicenaplığını gösterecek
tir kanaatindeyim. 

Bu nedenlerle, taklife olumlu oy ver
menizi bekler, hepinize saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kalkan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Akdemir; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET AKDEMİR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Edirne 
Milletvekili Sayın Erdal Kalkan ve 6 ar
kadaşının vermiş oldukları, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, hepinizi derin saygılarımla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
Bağ-Kur, 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Ka
nunla kurulmuş ve 1.10.1972 tarihinden iti
baren uzun vadeli sigorta konuları itiba
riyle tüm yurtta uygulamaya geçilmiştir. 

Başlangıçta çok düşük tutulan prim 
miktarı, ancak ilk defa 19.4.1979 tarihin
de 2229 sayılı Kanun ile artırılmıştır. 1981 
ve 1983 yıllarında da, prime esas basamak 
göstergeleri değiştirilmiştir. 

20.6.1987 ve 3396 sayılı Kanunla, ba
samakları düzenleme yetkisi de Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir. Nitekim, Bakanlar 
Kurulu, 12 olan basamak sayısını 
22.7.1987 tarih ve 87/11995 sayılı kararıy
la 24'e çıkarmış; ancak, uzun yıllardan be
ri devam eden prim alacaklarının tahsili 
için sigortalılar lehine düzenlemeler gereği 
ortaya çıkmış; bunun sonucunda, 
14.3.1985 tarih ve 3165 sayılı Kanunla, 
prim aslını 6 ay içinde ödemeleri halinde, 
gecikme zammı ve faizden doğan borçla
rın 2 yıl için ertelenmesi imkânı getirilmiş
tir. Ancak, bununla da yerinilmemiş, 6 ay
lık süre, 252 sayılı Kânun Hükmünde Ka
rarname ile 3 ay daha uzatılmıştır. Bu ko
nuda son olarak 278 sayılı Kanun Hük

münde Kararname çıkarılmış ve yeniden 
1 yıllık süre tanınmış olup, bu süre 
31.5.1989 tarihinde sona erecektir. 

Bütün bu yasal düzenlemeler ile ge
tirilen kolaylıklara rağmen primlerini öde
memekte ısrar eden sigortalılar hakkında, 
yüksek miktarda borçlan bulunanlardan 
başlamak üzere, tabiatıyla icra işlemleri de 
başlatılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güven
lik, prime esas olan bir müessesedir, 
nimet-külfet ilişkisine dayanmaktadır. 
Toplanan primler de nemalandınlmakta, 
çeşidi riskler ortaya çıktığında, ilgililere si
gorta yardımlan yapılmaktadır. 

Bağ-Kur'un gelirlerinin hemen ta
mamını primler oluşturmaktadır. Bu kay
nağın af hükümleriyle azaltılması Kuru
mun -biraz evvel değerli arkadaşımızın da 
belirttiği gibi- aktuaryel dengesini gerçek
ten bozacaktır. 

Şimdi, bu aktuaryel dengesinin bo
zulması yanında, eğer Yüce Heyetiniz bu 
kanun teklifini kabul buyurur, primlerin 
gecikme cezasını affederse, Bağ-Kur'un ne 
kadar zararı olacağını sizlere arz etmek is
tiyorum : 

Bağ-Kur'un alacaklı olduğu prim aslı 
306 milyar, gecikme zammı ise 262 mil
yar liradır. Hepiniz biliyorsunuz, Bağ-Kur 
mensupları Türkiye genelinde sağlık sigor
tasına da tabi tutuldular. Primlerini top-
layamayan bir müessese, esas görevi olan 
sigortacılık hizmetlerini nasıl götürecek
tir? Bunu takdirlerinize arz etmek is
tiyorum. 

Bütün bu sebepler dolayısıyla da, 
esasen bunun üzerinde çok fazla konuşul
maması gerektiğini bilmeme rağmen, ge
cikme zammı ve faizlerinin bir defaya 
mahsus dahi olsa affedilmesine, Anavatan 
Partisi Grubu olarak karşıyız. 

Bu düşüncelerimle, tümünüzü saygı
larımla tekrar selamlıyorum. (ANAP sı-
ralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın 
Akdemir. 

BAŞKAN — Şahısları âdına, Sayın 
Neccar Türkcan, buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

NECGAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1479 
sayılı Yısayla esnaf ve sanatkârlarımıza ge
tirilen sosyal güvenlik, 1972 yılında yürür
lüğe girmiştir. 1972 yılında yürürlüğe gi
ren bu yasanın, esnaf ve sanatkârımızın 
güçsüz olması nedeniyle ve ne getirip ne 
götüreceğini esnaf arkadaşlarımız bilme
diğinden, öncelikle, bir kesimi sigortaya 
hiç girememiş, bir kesimi de düşük basa
maklardan sigortalı olma zorunluğunu 
duymuşlardır. 

Sıkıntıda olan esnafımız zaman za
man prim borçlarını ödeyememektedir. 
Bundan önce de, iki sefer, hükümetler af 
getirmişlerdir, doğrudur; ama daha önce 
af geldi diye, bugün halen icralık duruma 
düşen ve parası olduğu halde değil 24 
Ocak kararlarından bu yana, esnafımız da 
işçilerimiz, çiftçilerimiz gibi yoksullaştığı 
için bunu ödeyememiştir. Esnafımızın ser
mayesi her geçen gün kıtlaşmaktadır. O 
günden bu yana, enflasyon sürekli olarak 
almış; ama, esnafa bir şey vermemiştir. 
Olmadığı için esnaf primini ödeyememek
tedir, olduğu için değil. Bu nedenle, ar
kadaşımız Erdal Kalkan'm getirmiş oldu
ğu, prim cezalarının affına ait teklif, eğer 
Komisyon raporu reddedilir de görüşülür-
se, esnafımızın yararına olacaktır. 

Geçen hafta Ankara Bakkallar Der
neği Başkanının bir demeci vardı; yalnız 
Ankara'da geçen yıl 800 bakkal esnafı 
dükkânını kapatmış, bu sene de 380 es
naf, dükkânmı kapatmıştır. Niye kapatı
yor? Çünkü, geçinecek parayı zaten kaza
namıyor. Elbette, sıkıntıda olan bu esnaf 
arkadaşlarımız prim borcunu da ödeyemi
yor, bunun için de üst üste zamlar prim
lerin üzerine biniyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1980 yılından 
bu yana ülkemizde 35 bin esnaf kepenk in
dirmiş, dükkân kapatmıştır. Bu kapanış, 
ANAP Hükümetinin 1983'ten sonra sür
dürdüğü büyük enflasyonla daha da art
mıştır. Biraz önce arkadaşımın dediği gi
bi, hayali ihracatçılara trilyonları kaptırı
yorsunuz; bakkalların, esnafların, sanat
kârların yani, alın teriyle geçinen insan
ların 200 milyarlık prim borcuna ait ge
cikme cezası ve faiz borcunun affedilme
sinde, Bağ-Kur'un malî dengesi bozulur 
diyorsunuz. 

Sayın Bakanımız iyi niyetli; "esnaf 
bir şey vermiyor" diyor. "55 yaşındaki es
naf 5 yıl prim ödedi, ondan sonra da 
emekli oldu; gelmeyen parayı ben nereden 
vereceğim?" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanat
kârın sosyal yardımı hâlâ 10 675 lira; ama 
Sigorta ve Emekli Sandığı emeklisi ister 
birinci basamakta veya birinci derecede ol
sun, ister 15 inci derecede olsun, 91 bin 
lira, devletten sosyal yardım almaktadır. 
Ancak, Bağ-Kur emeklisine devletin ver
diği sosyal yardım 10 675 liradır. Sayın Ba
kan, "Bunlar en fazla 5, 10 veya 15 yıl 
prim ödediler; dolayısıyla, Bağ-Kur'da pa
ra yok" diyor. Bu insanlar bu ülkede ver
gi vermediler mi? "asker ol" dedik, oldu
lar, "ol" dedik, öldüler, "ver" dedik, ver
diler. Insanlanmız savaşta öldü... Kaçıyor 
mu hiçbirisi?.. Hepsi de, "bu memleket 
benimdir" diye canı pahasına da olsa 
memleketi koruyor, "ver" diyorsun, 
KDV'siyle veriyor, stopajlyla veriyor, ve
riyor oğlu veriyor... Ama bir de Hükümet 
"al" desin. ANAP Hükümeti hep hol
dinglere, "al" demesin, biraz da esnaf ve 
sanatkârımıza "al" desin. Zaten, istediği 
de çok değil. "Borcu olanın cezasını 
bağışlayın" diyoruz. 

Arkadaşımız çok iyi bir teklif getir
miştir. Esnaf ve sanatkârın icrada sürün
mesi, Anavatan Partisi Hükümetine de 
herhalde onur getirmeyecektir. Ayrıca, bu 
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kadar zor durumda olan esnaf ve sanat
kârımızın borçlannı daha önce bir sefer 
bağışladık, daha sonra bir defa daha ba
ğışladık diye komisyonda bu kanun tekli
fini reddettirmekte haklı olduğunu san
mıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanat
kârlarımız, eskiden gerçekten ortadirekti; 
ama, Hükümetin sayesinde, sayenizde, 
bugün artık neredeyse el açacak duruma 
düşmüştür. Hastaneye gidiyor, çocuğuna 
baktıramıyor. Hastanede borçlarını öde
yemediği için hastasını kefil olarak bıra
kıyor, rehin tutuyorsunuz. Ondan sonra 
da, sosyal devlet olmanın gereği olarak 
Kuruma alt tarafı 200 milyar liralık bir 
mal! yük getirecek diye, prim borcuna ait 
gecikme zammı ile faiz borçlarının bağış
lanmasına hem Komisyonumuz. Hem de 
ANAP grubu adına konuşan arkadaşımız 
karşı olduklarını belirtiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal devlet 
olmanın gereği, hoşgörülü olmaktır, yok
sul insanlara el uzatmaktır. Her ne kadar, 
gerek Komisyon ve gerekse Anavatan Par
tisi sözcüsü arkadaşımız, bu affa tekrar 
karşıyız dediyse de, milletvekili arkadaş
larımızın bu durumu vicdanlarında tek
rar yargılamasını ve komisyon raporuna 
ret oyu vererek, yasanın gündeme girme
sini sağlamasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Türkcan. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Sayın İmren Aykut; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; Edirne Milletvekili Sayın Erdal 
Kalkan ve 6 arkadaşının 1479 sayılı Bağ-
Kur Kanununun 53 üncü maddesine gö

re sigortalılardan alınan primlerin öden
memesi nedeniyle doğan gecikme zammı 
ve faiz borçlarının bir defaya mahsus ol
mak üzere afledilmesiyle ilgili kanun tek
lifi hakkında açıklamalarda bulunmak 
üzere huzurunuzdayım. 

Kanun teklifi ile ilgili açıklamalara 
geçmeden önce, kısaca, Kurum hakkında 
genel bir bilgi sunmak istiyorum Kurum, 
-hepimizin malumları olduğu üzere- 1971 
tarihinde 1479 sayılı Kanunla kurulmuş ve 
1.10.1972 tarihinde, kademesiz olarak, bü- ' 
tün yurtta, uzun vadeli sigorta kollan uy
gulamasına geçmiştir. 

Bağ-Kur primlerinde, 6 yıllık uygu
lama döneminden sonra ilk defa 19.4.1979 
tarihinde 2229 sayılı Kanunla artış yapıl
mıştır. Basamaklan yeniden düzenleme 
yetkisi de, bu kanun değişikliğiyle Bakan
lar Kuruluna verilmiştir. 

6.3.1981 tarih ve 2423 sayılı Kanun
la basamak göstergeleri yeniden değiştiril
miş ve tespit edilen bu yeni basamak gös
tergelerinin katsayıyla çarpımtyla belirlen
mesi esası da getirilmiştir. 17.10.1983 ta
rih ve 2927 sayılı Kanunla da, prim artışı 
sağlamak için gösterge tablolan tekrar de
ğiştirilmiştir. Bu tarihten sonra, 20.6.1987 
tarih ve 3396 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle, yukarıda belirtilen sigorta pri
mine ve aylıklara esas olan gelir basamak
larını düzenleme yetkisi yeniden Bakan
lar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kuru
lu, bu yetkisine istinaden 22.7.1987 tarih 
ve 87/11995 sayılı kararıyla yeni bir düzen
leme yaparak, gösterge rakamlarını artır
makla birlikte, basamak sayısını da 24'e 
çıkarmıştır. Tespit edilen gösterge rakam-
lan, yine her yıl genel bütçe kanunuyla ka
bul edilen katsayıyla çarpılmak suretiyle, 
prime esas tutarların belirlenme esasını da 
muhafaza etme hususu yine getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu açıklamalar
dan sonra, Bağ-Kur sigortalılarının süre-
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sinde ödemeleri gereken sigorta primleri
ni ödememeleri sonucunda biriken borç
larıyla ilgili olarak bugüne kadar yapılan 
işlemlerden de kısaca bahsetmek is
tiyorum. 

14.3.1985 tarih ve 3165 sayılı Kanun
la, "Prim, gecikme zammı ve faiz borcu 
bulunan sigortalılar bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren prim aslını 
en geç altı ay içinde ödemeleri halinde; ge
cikme zammı ve faizden doğan borçları, 
bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
2 yıl içinde tahsil edilmek üzere ertelenir" 
hükmü getirilmek suretiyle, ilk defa sigor
talılara prim borçlarını ödeme kolaylığı 
sağlanmıştır. 3165 sayılı Kanunu bu hük
münden istifade eden sigortalıların ilgile
ri karşısında, ödeme süresi olan altı aylık 
süre, 252 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle üç ay daha uzatılmış ve bu ka
nun hükmünde kararnamenin kanunlaş
ması sırasında da, yeniden üç aylık bir sü
re daha verilmiştir. 

Bu konuda son olarak 8.5.1987 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan 278 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle de, 
1479 sayılı Kanunun sözü edilen ek geçi
ci 19 uncu maddesi yeniden düzenlenerek, 
kesenek ve prim borçları için, cebrî icra 
yoluna müracaat edilen sigortalılar da da
hil olmak üzere, 1.6.1987 tarihinden itiba
ren bir yıllık süre içinde prim aslını öde
meleri halinde gecikme zammı ve faizden 
doğan borçlarının 31.5.1989 tarihine kadar 
ertelenmesi öngörülmüştür. 

278 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin bu hükmüne istinaden, prim as
lını ödeme süresi 31.5.1988 tarihinde so
na ermiş olup, bu tarihten itibaren, prim 
aslını yukarıda belirtilen bir yıllık süre 
içinde yatırmayanlar tespit edilerek, 1988 
yılı sonundan itibaren büyük borçları bu
lunanlar, gelir düzeyi yüksek olanlardan 
başlanmak üzere, icra işlemlerine geçil

miştir. Bu çalışmalar, belirlenen prosedür 
çerçevesinde sürdürülürken, anılan kanun 
teklifi doğrultusunda gecikme zammı ve 
faizlerin bir defa da olsa kaldırılmasının, 
büyük bir hizmet üstlenen Bağ-Kur'un 
aktuaryel dengesine menfi yönde etki ya
pacağı şüphesizdir. Çünkü, affı istenen ra
kam 262 milyar liradır. Bu> Bağ-
Kur'lulara bir kaynak aktarmasıdır. Eğer 
bunları affederseniz, o takdirde, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve Emekli Sandığı gibi 
diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının mü
kelleflerine de aynı oranda kaynak aktar
mak zorunludur; çünkü bu, Anayasanın 
eşitlik ilkesinin bir gereğidir. 

Diğer taraftan, hepimiz, sosyal gü
venlik ödemelerini iyileştirmek, artırmak 
isteğindeyiz. Bağ-Kur, alacaklarını -ana 
prim borcu veya gecikme zammı olsun-
alamaz ise, bu iyileştirme nasıl gerçekleş
tirilecektir? Halen, Bağ-Kur'un prim ala
cağı 368 milyar liraya yükselmiştir. 

Diğer taraftan, böyle bir gecikme 
zammı ve faizin affı, bugüne kadar primi
ni muntazam ödemiş olan kişiler aleyhi
ne bir sonuç getirecektir. Sosyal güvenlik, 
aslında bir bilinç meselesidir. Herkes, Sos
yal güvenlik hakkına sahip olduğu gibi, 
herkesin prim ödeme alışkanlığını da edin
mesi gerekmektedir. Böyle bir alışkanlık
tan mahrum kalan kişilere, yasalarla ön
görülen gecikme zammı ek ödemesinin 
kaldırılması, her yönüyle sakıncalı olacak, 
eşitliğin zedelenmesi sonucunu getire
cektir. 

Bu yönleriyle de teklife katılmadığı
mızı Yüce Meclise arz eder, hepinize tek
rar saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın üyeler, Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporunu imza eden komis
yon üyelerinden Sayın Halil Çulhaoglu, 
rapora muhalif kaldığını ifade etmiş olma-
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sına rağmen, bir baskı hatası yüzünden 
yazılmamış olduğu tespit olunmuştur. 

Yine aynı şekilde, Tokat Milletvekili 
Sayın Kâzım Özev de bu rapora muhalif 
kaldığını ifade etmiş olmasına rağmen, 
baskı hatası sonucu buraya yazılmamış ol
duğu görülmüştür. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra

porunda, "Yukarıda belirtilen gerekçeler
le, teklif Komisyonumuzca benimsenme
miştir; maddelere geçilmeden tümü 
reddedilmiştir" demek suretiyle, İçtüzü
ğün 81 inci maddesi gereğince bir karar 
vermiş bulunmaktadır. 81 inci maddeyi 
tekrar okutup, ona göre oylama ya
pacağım. 

İçtüzüğün 81 inci maddesi, "Bir ka
nun tasarı veya teklifinin esas komisyon
ca reddi istenir ve rapor da benimsenirse, 
kanun tasan veya teklifi reddedilmiş olur; 
rapor benimsenmezse komisyona geri 
verilir" demektedir. 

Buradaki, teklifi benimsememiş olan 
komisyon raporu kabul edildiği takdirde 
teklif reddedilmiş olacaktır. Komisyon ra
poru reddedilmiş olduğu takdirde, teklif, 
Komisyona iade edilmiş olacaktır. Bu nok
tayı açıklamak suretiyle oylamaya geçiyo
rum; bunu, bir tereddüt husule gelmesin 
diye söylüyorum. 

Komisyon raporunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmiş, teklif red
dedilmiştir. 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
6 Arkadafinm, 1402 Saydı Sıkıyönetim Yasası
nın 17nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Yürür
lükten Kaldırılmasına ilişkin Yasa Teklifi ve Ada
let ve içişleri komisyonları raporları (2/20) (S. Sa
yısı : 156) (1) 

(1) 156 S. Saydı Basmayazı tutanağa Midir. 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü Sı
rasındaki, Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkıyö
netim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 inci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 
İlişkin Yasa Teklifi üzerindeki görüşmele
re başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylannıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Komisyonumuza gönderilen Edirne 
Milletvekili Erdal Kalkan ve 6 Arkadaşı
nın; 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
17 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi İçişleri Bakanı ve ilgili hakanlık 
temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzda incelenip, görüşülmüştür. 

Teklif; 1402 sayılı Kanunun, sıkıyö
netimin ilanından sonra sıkıyönetim ilan 
ve faaliyetleri ile ilgili olarak 15 inci ve ek 
4 üncü maddelerinde yazılı suçlan işleyen
ler verilecek cezalann belli bir oran dahi
linde artırılarak hükmedilmesine ilişkin 17 
nci maddesinin birinci fıkrasının yürür
lükten kaldırılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz; ilk Komisyon olan 
Adalet Komisyonunun raporunu esas al
mıştır. 

Anayasanın 13 üncü maddesi, temel 
hak ve hürriyetlerin, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 
egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güven
liğin, kamu düzeninin, genel asayişin, ka
mu yararının korunması ve aynca Ana
yasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel 
sebeplerle kanunla sınırlanabileceği hük
münü getirmiştir. 
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Anayasanın 15 inci maddesi ise savaş, 
seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü 
hallerde, durumun gerektirdiği ölçüde te
mel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
kısmen veya tamamen durdurulabileceği
ni hükme bağlamıştır. 

Anayasanın 122 nci maddesinde de; 
Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düze-

'nini veya temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya müteveccih ve olağanüs
tü hal ilanını gerektiren hallerde daha va
him şiddet hareketlerinin yaygınlaştığı ve 
benzeri durumların ortaya çıktığı durum
larda sıkıyönetim ilanına karar verilebile
ceği, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hal
lerinde hangi hükümlerin uygulanacağı
nın kanunla düzenleneceğine dair hüküm 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla, vahamet arzeden dönem
lerde suç işleyen kişilerin daha ağır ceza
larla tecziye edilmelerinin Anayasanın ru
huna ve manasına uygun olduğu düşünül
mektedir. 

Ayrıca sıkıyönetimin kaldırılmasın
dan sonra yakalanan ve sivil mahkemeler
de muhakeme edilenlerin cezalarında 1402 
Sayılı Kanuna göre ceza artırımının ya
pılıp yapılmayacağı konusunda sıkıyöne
tim rejiminin kendi karakteristiği içinde 
değerlendirilmesi gerektiği; teklifte öngö
rüldüğü şekilde 17 nci maddenin yürür
lükten kaldırılması halinde infaz edilme
miş Damlardaki cezalarda Türk Ceza Ka
nununun 2 nci maddesindeki hükme na
zaran indirim yapılması cihetine gidilme
sinin gerekeceği aşikârdır. Böyle bir du
rum ise Anayasanın yukanda sözü edilen 
maddeleri ile 1402 Sayılı Kanunun vaze-
diliş amacıyla bağdaşmayacaktır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle ka
nun teklifi Komisyonumuzca olumlu bu
lunmamış ve maddelerine geçilmeden red
dedilmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına 
sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Galip Demirel 

(Malatya) 
ve komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz is
teyenler, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Abdullah Ulutürk, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal 
Kalkan; şahısları adına, Sayın Kâmil Ate-
şoğulları. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdullah Ulutürk; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Edirne Millet
vekili Sayın Erdal Kalkan'ın, 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 
1 inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi hakkında Doğru 
Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üze
re söz aldım. Grubum ve şahsım adına, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1402 sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci maddesi, 
19.9.1980 gün ve 2301 sayılı Yasa ile yapı
lan değişiklikle, sıkıyönetimin ilanından 
sonra işlenen suçlara verilen cezaların 1/3 
den az olmamak üzere iki katma kadar ar
tırılacağını düzenlemektedir. Bu hükmün 
uygulanabilmesi için, kanun koyucu, üç 
unsurun bulunmasını aramıştır. Birinci
si, işlenen suçun, maddenin yasalaşma ta
rihi olan 19.9.1980 günü ile sıkıyönetim 
uygulamasının son bulduğu tarih arasın
da işlenmesi; ikincisi, işlenen suçun, 1402 
sayılı Yasanın 15 inci ve ek 4 üncü mad
delerinde belirtilen suçlardan biri olma
sı; yani, devletin şahsiyeti aleyhine işlenen 
cürümlerden bulunması; üçüncüsü ise, bu 
suçu işleyen kişinin, sıkıyönetim mahke
mesinde yargılanıp, asıl suçtan mahkûm 
olması. 
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Bu üç unsur tamamlandığında faile 
verilecek ceza, 17 nci maddenin birinci fık
rasının uygulanması neticesini doğuracak 
ve ceza 1/3'ten yarıya kadar artırılarak 
hükmolunacaktır. Bu üç unsurdan birinin 
eksik olması halinde, bu ek madde uygu
lanmayacaktır. 

Bilhassa toplu suçlarda suç faillerinin 
yakalanamaması ve ayrı mahkemelerde 
yargılanması durumlarında, bu yasa mad
desinin, Anayasanın 10 uncu maddesin
de tarifini bulan eşitlik ilkesine aykırı ol
duğu görülmektedir. Bu eşitsizlik, hem 
hükme maruz kalan failler açısından, hem 
de kanunu tatbik eden mahkemeler açı
sından göze çarpmaktadır. Şöyle ki, aynı 
suçtan sıkıyönetim mahkemesinde yargı
lanıp hüküm giyen faile, 17 nci maddenin 
birinci fıkrası nedeniyle ceza artırımı uy
gulanmakta ve mahkeme bu hükmü tat
bik etmek zorunda kalmaktadır. Aynı suç
tan sıkıyönetim süresi içerisinde yakalan
mayan ve sıkıyönetim bittikten sonra ya
kalanıp Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
yargılanan ortak faile ise, aynı ceza veril
mesine rağmen, Sıkıyönetim Yasasının 17 
nci maddesinin birinci fıkrası hükmü uy
gulanmamakta, mahkeme de bu hükmü 
uygulayamamaktadır. 

Aynı suçtan yargılamaların değişik 
zamanlarda ve değişik mahkemelerde ya
pılması nedeniyle, mevcut yasaların fark
lı uygulanması sonucu bir fail fazla ceza 
alırken, diğer failin daha az ceza alması 
sonucuyla karşılaşılmaktadır. İşte bu du
rum, kanun önünde eşitlik ilkesine ay kı
ndır. Yine, kanunlar karşısında vatandaş
ların hukukî güvenliğine aykırıdır. Yine, 
devlet organlarının, idare makamlarının 
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine göre hareket etmeleri mecburiye
tine, yani kanunların eşit uygulanmaları 
mecburiyetine aykırı düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu hükmün, Anayasanın 10 uncu madde-
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sine aykırı olduğu açıktır. Hatta bu konu
da İstanbul Sıkıyönetim 2 Nolu Askerî 
Mahkemesinin iki ayn davada, bu hük
mün Anayasaya aykırı olduğu yolunda gö
rüşü de bulunmaktadır. Ne var ki, Ana
yasaya açıkça aykırı olan bu hükmün, 
Anayasanın Geçici 15 inci maddesinde be
lirtilen sürede çıkartılmış yasalardan ol
ması nedeniyle, iptali için Anayasa Mah
kemesine gidilememektedir. 

Sayın milletvekilleri, hukuk devleti ve 
ceza eşitliği ilkelerine aykırı olan bu hü
kümden dolayı, bugün binlerce vatanda
şımız ya fazladan tutuklu kalmış ya da ye
niden cezaevine girme durumu ile karşı 
karşıyadır. 17 nci maddenin birinci fıkra
sı gereğince, halen cezaevlerinde bulunan 
çok sayıda hükümlü, ek cezalarının ta
mamlanmasını beklemektedir. Daha ön
ce sıkıyönetim mahkemelerince salıveril
miş yüzlerce sanık ise, fazladan cezaları
nı çekmek üzere, yine yeniden cezaevle
rine gönderileceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül döne
minden sonra yargılanan insanların pek 
çok ağır tutukluluk dönemi yaşadıktan he
pimizce malumdur. Yine bu döneme, iş
kence, baskı ve insanlık dışı uygulamalar 
ithamı vardır. Cezanın gayesi, suçluyu ce
miyete kazandırmaktır. 12 Eylül yaraları
nın sanlması, ceza adaletinin sağlanma
sı, hukuk güvenliğinin ve demokratik hu
kuk ilkelerinin uygulanması, bu Meclisin 
görevi olmalıdır. Kaldı ki, bu hükmü uy
gulayan mahkemeler bile, bu hükmün 
Anayasaya aykırılığında birleşmektedir. 
Vazifemiz, bu hukukî eşitsizliği kaldıracak 
tedbiri getirmektir. Eşitsizlik ilkesi, huku
kun temel ilkesidir. Eşitlik ilkesinin ihla
li, adalete olan inancı sarsar, hukuka olan 
güveni yaralar. 

Bu düşüncelerle, yasa teklifinin ka
bulü ve 17 nci maddenin birinci fıkrası
nın yürürlükten kaldırılması gerektiğini 
Doğru Yol Partisi olarak Yüce Heyetinize 
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saygıyla arz ediyorum. (DYP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ulutürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erdal Kalkan; buyurun efen
dim. (SHP sıralanndan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Grubum 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Adalet Komisyonu raporu gerekçesi, 
belli yasal dayanaktan yoksun olarak ha
zırlanmıştır. Bu konuyu Komisyonda de
taylı olarak tartıştığımız halde, aynı yan
lışlar yine yapılmıştır. Komisyon raporun
da aynen şöyle denmektedir : "Bu itibar
la, vahamet arz eden dönemlerde suç iş
leyen kişilerin daha ağır cezalarla tecziye 
edilmelerinin, Anayasanın ruhuna ve ma
nasına uygun olduğu düşünülmektedir." 

Anayasamız, 150 nci maddesinde, ya-
salann Anayasaya aykırılığının hangi mer
ci tarafından incelenip, hangi merci tara
fından karara bağlanabileceğini açık ve 
net olarak koymuştur. 

Adalet Komisyonumuzun, bir yasa
nın Anayasaya aykm olup olmadığı konu
sunda karar vermesi veyahut da bu konu
da mütalaa serdetmesi düşünülemez. 
Anayasamıza göre, bu konuda karar ver
meye yetkili makam, Anayasa Mahkeme
sidir. Nitekim, Anayasamızın 150, 151 ve 
152 nci maddeleri bu konuyu detaylı ola
rak açıklamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa açık
lamamdan sonra, yasa teklifimizi niçin 
verdiğimizi ve yasanın, Anayasanın 2 ve 
10 uncu maddesine aykırılığı konusunda 
gerekçelerimi sunmak istiyorum. 

1402 sayılı Yasanın 28.12.1982 gün ve 
2766 sayılı Yasayla değişik 17 nci madde
si aynen şöyledir: "Sıkıyönetim ilanından 
sonra; sıkıyönetim ilan ve faaliyetleriyle il

gili olarak 15 inci maddede yazılı suçlar
la, ek 4 üncü maddede yazık suçlan işle
yenlere verilecek muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalar ile, para cezalan, o suç için 
muayyen olan cezanın üçte birinden az ol
mamak üzere iki katma kadar artırılır. An
cak, sıkıyönetim görevlileri aleyhine işle
nen suçlarda, muayyen olan ceza, iki kat 
artınhr. Şu kadar ki, verilecek cezalar, o 
fiil için muayyen olan cezanın azamî had
dini aşamaz." 

Aşağıda açıklayacağımız nedenlerle, 
bu hükmü, Anayasanın 10 uncu madde
sinde yer alanı eşitlik ilkesine aykın bulu
yoruz. Ancak,! söz konusu hüküm, Ana
yasanın geçici 115 inci maddesi kapsamı 
içinde bulunduğundan, iptali için Anayasa 
Mahkemesine gidemiyoruz. Bu nedenle, 
söz konusu ek ceza hükmünün, ancak bir 
kanunla ortadarç kaldırılması gerekmekte
dir. Bu ek cezai maddesinin eşitlik ilkesi
ne aykırılığını iyice görebilmek için unsur-
lanna bir göz atalım. 

Bü ek cezaj maddesinin Uygulanabil
mesi i^in : ı 

1. /Suçun l402 sayılı Yasanın 17 nci 
n yasalaşma tarihinden, o mah

kemenin bağlı bulunduğu bölgede sıkıyö
netim uygulamasının son bulduğu tarihe 
kadar/ geçen süre içinde işlenmesi; 

Bu suçun, 1402 sayılı Yasanın 15 
ünfcu maddesinde belirtilen suç-

İ 
ve ek 4 
lardan olması; 

3. Bu suçu işleyen İkisinin sıkıyöne
tim mahkemesinde yargılanıp asıl suçtan 
mahkûm olması gerekmektedir. 

İşte bu üç unsur tamamlandığında, 
1402 sarılı Yasanın 17 nci maddesinin uy
gulanmasıyla, Türk Ceza Kanununa gö
re saptanan ceza, üçte birden yarıya ka
dar artırılarak hükmolunacaktır. 

Bu üç unsurdan biri eksik olduğun
da, yalnızca Türk Ceza ICanunundaki kar
şılığı olan ceza verilecek, 1402 sayılı Ya-
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sanın 17/1 maddesinde yer alan ek ceza ar
tırımı uygulanamayacaktır. 

Birinci Ordu Komutanlığı Sıkıyöne
tim 2 Nolu Askeri Mahkemesinin üç ayrı 
değişik heyeti, bu maddeyi, Anayasanın 10 
uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine 
aykırı görmesine rağmen, Anayasanın ge
çici 15 inci maddesi engeli nedeniyle, ip
talinin sağlanması için Anayasa Mahke
mesine gidememiştir. Bu kararlardan alın
tılar vermek istiyorum. 

Birinci Ordu Komutanlığı Sıkıyöne
tim 2 Nolu Asker! Mahkemesinin 
1986/134 esas sayılı dosyasının 4.11.1987 
günlü celsesinde vaki talep üzerine şu ka
rar verilmiştir : 

"1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 13 
ve 15 inci maddesine göre, sıkıyönetim as
kerî mahkemelerinin görev ve yetkisine gi
ren suçları işleyen ve sıkıyönetim mahke
melerinde yargılanan kişiler ile, aynı suç
ları işleyen ve sıkıyönetimin kaldırılması 
nedeniyle haklarında sıkıyönetim askerî 
mahkemelerinde dava açılıp, yargılama 
yapılamayan veya duruşmanın tatiline ka
rar verilmiş dava dosyalarında sanık olup, 
bilahara adi! ye askerî mahkemelerde ve 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargı
lanan kişiler açısından 1402 sayılı Yasanın 
17/1 inci maddesinin uygulanması yönün
den Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 
uncu maddesinde yer alan yasa önünde 
eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu bir ger
çek ise de, Anayasaya aykırı olduğu ileri 
sürülen 1402-17/1 maddenin 28.12.1982 
gün ve 2766 sayılı Yasa ile değişik 17 nci 
maddesi, Millî Güvenlik Kurulunca kabul 
olunan bir yasa olup, Anayasanın geçici 
15 inci maddesi uyarınca 12 Eylül 1980 ta
rihinden, ilk genel seçimler sonucu topla
nan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baş
kanlık Divanı oluşturuluhcaya kadar ge
çen süre içinde çıkarılan kanunların Ana
yasaya aykırılığı iddia edilemeyeceğinden, 

sanıklar vekilinin iptal için Anayasa Mah
kemesine başvurusunun isteminin reddi
ne »» 
ne... 

Yine Birinci Ordu Komutanlığı Sı
kıyönetim 2 Nolu Askerî Mahkemesinin 
bir başka heyetinin, 85/102 esas sayılı dos
yasının 30.10.1988 günlü ara kararı aynen 
şöyledir : 

"Birkısım sanıklar vekillerince bir 
önceki oturumda 1402-17/1 maddenin 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 ve 
10 uncu maddelerine aykırı olduğu belir
tilerek, bu maddenin iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurulmasına karar ve
rilmesi talep edilmiş ve gerçekten de, sı
kıyönetim süresi içerisinde aynı suçu işle
yen iki şahıstan birisi sıkıyönetim uygu
lamasının devam ettiği sırada yakalanır 
veya kendiliğinden teslim olursa, o suçun 
sübutu halinde, hakkında 17/1 maddenin 
uygulanması He cezasının artırılması yo
luna gidilirken, aynı suçu işleyen, ancak, 
sıkıyönetimin uygulandığı süre içinde ya
kalanmayan veya teslim olmayan ve daha 
sonra yakalanması veya teslim olması ile 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri veya adlî
ye mahkemelerde yargılanacak olan sanık 
hakkında suçun sübutu halinde söz konu
su maddenin uygulanmaması yoluna gi
dilecek ve dolayısıyla, aynı tarihte, aynı su
çu işleyen iki şahıs hakkında farklı ceza ta
yini yoluna gidilmesi, ceza adaleti açısın
dan eşitsizlik yaratacaksa da, söz konusu 
madde, Anayasanın geçici 15 inci maddesi 
kapsamında bulunduğundan, iptali için 
Anayasa Mahkemesine gidilmesi istemi
nin reddine..." 

Yine Birinci Ordu Sıkıyönetim Ko
mutanlığının 2 Nolu Askerî Mahkemesi
nin bir başka heyeti, 1985/124 sayılı dos
yanın 30.12.1987 günlü kararında aynen 
şöyle diyor : 

"Gerçekten de sıkıyönetim süresi 
içinde aynı suçu işleyen iki şahıstan birisi 
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sıkıyönetim uygulamasının devam ettiği 
sırada yakalanır veya teslim olursa, suçun 
sübutu halinde 17/1 maddesi uygulanma
sı ile ceza artırılması yoluna gidilirken, ay
nı suçu işleyen, ancak, sıkıyönetimin uy
gulandığı süre içinde yakalanmayan veya 
teslim olmayan ve daha sonra yakalanması 
ve teslim olması ile Devlet Güvenlik Mah
kemeleri veya adliye mahkemelerinde yar
gılanacak olan sanık hakkında, suçun sü
butu halinde söz konusu maddenin uygu
lanmaması yoluna gidilecek ve dolayısıy
la aynı tarihte aynı suçu işleyen iki şahıs 
hakkında farklı ceza tayini söz konusu ola
cak ve bu durum, ceza adaleti açısından 
eşitsizlik yaratacak, aynı zamanda da Ana
yasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum 
meydana getirecekse de, mahkememizce 
bu görüş benimsenmiş olmakla beraber, 
söz konusu madde, Anayasanın geçici 15 
inci maddesi kapsamında bulunması ne
deniyle, iptali için Anayasa Mahkemesi
ne gidilmesi isteminin reddine..." 

Değerli milletvekilleri, her ne kadar 
Adalet Komisyonu, bu yasanın 17/1 mad
desinin Anayasaya aykırı olmadığı iddia
sında iseler de, sıkıyönetim askerî mahke
melerinin yargıçları, heyetleri aynı iddia
da değiller, aynı görüşte değiller. Bu mad
denin Anayasaya aykırı olduğunu belirti
yorlar; ancak, Anayasanın geçici 15 inci 
maddesi uyarınca, bu maddenin Anaya
saya aykırılığı iddiasını Anayasa Mahke
mesine götüremiyorlar ve Yüce Meclise, 
"Bu haksızlığı, bu eşitsizliği siz düzeltin, 
siz bir yasayla bunu ortadan kaldırın" di
yorlar. Teklifi vermemizin temel amacı da 
budur. 

Gerçekten de, bu ek ceza maddesi, 
eşitlik ilkesine aykırıdır değerli milletve
killeri. Şu örneği gözümüzde canlandıra
lım : Diyelim ki, (A) ve (B) 1402 sayılı Sı
kıyönetim Yasanın 17/1 maddesinin yürür
lüğe girdiği tarihten, o bölgede sıkıyöne-
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tim uygulamasının kalktığı tarihe kadar 
geçen süre içinde, iştirak halinde bir suç 
işlesinler, bu suç da sıkıyönetim mahke
melerinin görevi içinde bulunan bir suç ol
sun. (A) hemen teslim olsun veya yakalan
sın, (B) ise kaçsın. (A), sıkıyönetim mah
kemesinde yargılanacaktır. Mahkemece, 
söz konusu suçun bu kişi tarafından işlen
diği sabit görüldüğünde, (A)'ya, hem su
çun Türk Ceza Kanunundaki karşılığı 
olan ceza verilecek hem de cezası 1402-17/1 
madde gereğince 1/3'ten iki katma kadar 
artınlacaktır. Suç, sıkıyönetim görevlileri 
aleyhine işlenmişse, artırım, muayyen ce
zanın iki katından az olamayacaktır. 

Firari (B) ise, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra yakalansın. 1402 sayılı Yasanın 23 
üncü maddesi gereğince, sıkıyönetim kalk
tıktan sonra sıkıyönetim mahkemelerinde 
yani dava açılamayacağından, (B), ancak 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde veya ge
nel yargıda yargılanacaktır ve bu mahke
melerde 1402 sayılı Yasa uygulanamaya
cağından, (B)'ye verilecek ceza, yalnızca 
Türk Ceza Kanunundaki ceza olacak, 
(A)'ya yapılan artırım (B)'ye uygulanma
yacaktır. \ani, 1402-17/1' inci madde, ce
za, suç teşkil eden fiile göre değil, yargı
lama yapılan; mahkemeye göre tayin et
mektedir. 1402 sayılı Yasanın 17/1 inci 
maddesi, kaçana prim vermektedir. 1402 
sayılı yasanın 17/1 inci maddesi, aynı su
çu, aynı anda işleyen iki kişi açısından da
hi eşitsizlik yaratmaktadır. 1402 sayılı Ya
sanın 17/1 inci maddesi, Anayasanın ge
çici 15 inci maddesiyle birlikte göz önüne 
alındığında, sıkıyönetim yargıçlarına, 
Anayasayı bile bile ihlal ettirmektedir. Bu 
haliyle, 1402-17/1 inci madde, Anayasanın 
10 uncu maddesinde yer alan eşitlik ilke
sine aykın olduğu gibi, Anayasanın 2 nci 
maddesinde yer alan "hukuk devleti" il
kesine de aykırıdır. 

Bu maddenin Anayasaya aykırı oldu
ğunu birçok hukukçu ve tüm siyasal par-
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tilerin milletvekilleri de beyan etmişlerdir. 
1402 sayılı Yasanın 17 nci maddesiyle ge
len haksızlık, basın organlarına yansımış, 
birçok hukukçu ve parlamenterin görüşü 
daha önceden belli olmuştur. Ordinaryüs 
Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, 22 Kasım 1987 
tarihli Nokta Dergisinde konuyla ilgili ola
rak şunları söylemiştir : "Sıkıyönetim Ya
sasının söz konusu maddesinin, hapis ce
zalarını artıran fıkrası, objektif olarak, ce
zaların eşitliği ilkesine aykırı. Ancak, Ana
yasanın geçici 15 inci maddesi, bu kanu
nun Anayasaya aykırılığının iddia edile
meyeceğini hükme bağladığından, ya 
Anayasanın geçici maddesi yürürlükten 
kaldırılır ve sıkıyönetim yasasının ilgili 
maddesi için Anayasaya aykırılık iddiasıy
la Anayasa Mahkemesine başvurulur ya 
da bu yola gitmeye hiç gerek olmaksızın, 
çok daha kestirme bir yol ve çözümle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 
sıkıyönetim yasasının ilgili maddesi yürür
lükten kaldırılır." 

Bence, doğru olan yol da budur. Sı
kıyönetim Yasasının bu maddesi bu yolla 
yürürlükten kaldırılırsa, bu, ceza hukuku
nun, sanığın lehine olan yasaların geçmi
şe yürürlü olacağı ilkesinden dolayı, sıkı
yönetim mahkemelerinde cezaları üçte 
birden iki misline kadar artırılarak hüküm 
giymiş olanların ceza sürelerinin üçte bir 
azalmasına ve bunların daha erken tahli
ye edilmesine yol açacaktır. Ay rica, tutuk
luluk süresi, ceza süresini dolduracağın
dan, onların da tahliyesi söz konusu ola
bilecektir. 

Zamanın Sağlık Bakanı Sayın Bülent 
Akarcalı da aynı günlü dergide şunlan 
söylüyor " Anayasanın, geçici 15 inci 
maddeden daha amir hükümleri var. Bir 
kere, Anayasanın kendi maddeleri Anaya
saya aykırı olamaz. Anayasanın en amir 
hükmü de insan hakları ve hukukî eşitlik 
konusudur. Bu anlamda, 1402 sayılı Ya

sanın 17/1 inci maddesi, Anayasanın eşit
lik ilkesine aykırıdır." 

Yine, Nokta Dergisinin 13 Mart 1988 
tarihli sayısında, Adalet Komisyonu üye
si Kâmil Ateşoğullan, Anavatan Partisi 
Ankara Milletvekili Adalet Komisyonu 
Başkanı Alpaslan Pehlivanlı, ANAP Mar
din Milletvekili Nurettin Yılmaz, Doğru 
Yol Partisi Antalya Milletvekili Adalet Ko
misyonu üyesi Hasan Namal, Anavatan 
Partisi Gaziantep Milletvekili Adalet Ko
misyonu üyesi Hasan Tanrıöver, Anava
tan Partisi Sakarya Milletvekili Reyhan 
Sakallıoğlu, bu maddenin eşitlik ilkesine 
aykırı olduğunu belirterek, "Madden in 
kaldı r ı lması k o n u s u n d a kanaa t imiz 
müspet t i r" demişlerdir. 

Yine, Şubat 1988 günlü Görüş Der
gisinde görüşleri sorulan Prof. Koksal 
Bayraktar, Prof. Çetin Özek, İstanbul Ba
rosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, 
"maddenin korkunç bir haksızlık olduğu
nu, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı 
bulunduğunu" belirterek, "maddenin va
kit geçirilmeden kaldırılması gereğini'' be
lirtmişlerdir. 

22 sayılı Tempo Dergisinde, Prof. Er-
gun Özbudun, "Suçun ağırlığı, hangi 
mahkemenin baktığına göre değişmeme
li. Sıkıyönetim Yasasının bu maddesinin 
Anayasaya aykırılığı açık. Durum, hukuk 
devleti ilkesiyle bağdaşmıyor" diyor. 

Yasama organı (Türkiye Büyük Mil
let Meclisi) bu haksızlığa kulaklarını ka
patamaz değerli milletvekilleri. Şu anda 
binlerce insan bu haksızlığı ya yaşıyor ya 
da yaşamak üzere cezaevlerine girecek. 

Bu yasanın Anayasaya aykırılığını ka
bul ediyorsak, bir gün evvel dahi olsa, bu 
yasanın kaldırılmasını sağlamak gerek
mektedir. Bu yasanın yürürlükte kalma
sı, yargıçlara, Anayasayı ihlal yükümlülü
ğü getirmek olacaktır. Yasama organının 

— 268 — 



T.B.M.M. B : 79 19 . 4 . 1989 O : 1 

bu olguya kayıtsız kalabilmesi mümkün 
değildir. 1402 sayılı Yasanın 17/1 inci mad
desindeki bu aykırılığı, zamanaşımı mü
essesine benzetmek de mümkün değildir. 
Çünkü, zamanın Adalet Bakanı -Şimdi de 
Adalet Bakanı- Sayın Sungurlu, bunu, za
manaşımı müessesine benzeten demeçler 
vermiştir. Gerçekten de, zamanaşımında 
da, aynı suçu işleyen bir kişi yakalandığın
da ceza görmekte, diğer kişi ise, Türk Ce
za Kanununun 141/1 maddesine göre, çok 
uzun bir müddet yargılanamadığından, 
devlet bu kişiye ceza vermekten vazgeç
mektedir; ancak, bu müessesenin bizim 
konumuzla ilgisi bulunmamaktadır. Za
manaşımına uğrayan suç nedeniyle suç-
lunun cezalandırılmaması, ceza vermenin 
amaçlarıyla bağdaşmadığından, ceza tü
müyle verilmemektedir; oysa, konumuz
da böyle değildir. Zamanaşımının amaç
ları, 1402 sayılı Yasanın 17/1 inci madde
siyle getirilecek ek cezadan çok ayrıdır. Fa
il, sıkıyönetim uygulamasının bittiğinden 
sonraki ilk gün yakalandığında veya tes
lim olduğunda, 1402 sayılı Yasanın 17 nci 
maddesi uygulanmayacak, uygulamanın 
bittiği günün mesai saatinde teslim oldu
ğunda veya yakalandığında, 1402 sayılı Ya
sanın 17/1 inci maddesi uygulanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yasa, açıkça 
Anayasaya aykırıdır, eşitlik ilkesine aykı
rıdır. Ülkemizin sıkıyönetim mahkemele
ri yargıçları heyetleri, bu yasanın, Anaya
sanın 2 nci ve 10 uncu maddelerine aykı
rı olduğunu, hukuk devletine aykırı oldu
ğunu belirtmişlerdir. Bu yargıçlar, Ana
yasanın geçici 15 inci maddesi olmasa idi, 
yasayı, Anayasa Mahkemesine götürecek
lerini ve Anayasanın 150, 151, 152 nci 
maddeleri uyarınca bunları iptal ettirebi
leceklerini; ancak, Anayasanın geçici 15 
inci maddesinin buna imkân vermediğini 
belirterek, konuyu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunmuşlardır. Bu haksızlığı gi
dermek görev ve yetkisi bu Yüce Mecli-
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sindir. Bu olayın, af kanunuyla veya ide
olojik bir amaçla ilgisi söz konusu değil
dir. Demin de izah etmeye çalıştığım gi
bi, aynı suçu işleyen iki kişiden biri sıkı
yönetimin bittiği gün saat 17.00'de yaka
lanırsa, bu kişi normal cezasının üzerin
de, en az 1/3 veya iki katma kadar cezaya 
mahkûm olacak; ama iştirak halihde ay
nı suçu işleyen ikinci kişi, sıkıyönetimin 
bittiğinden bir gün sonra yakalanırsa ve
ya teslim olursa, sivil mahkemelerde yar
gılanacak ve Türk Ceza Kanunundaki hü
kümle cezalandırılacaktır. 

Açıkça eşitlik ilkesine aykırı olan bu 
hükmün kaldırılması için verdiğimiz ya
sa teklifimizin kabulünü diler, Yüce Mec
lise en içten saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kalkan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Ömer 
Okan Çağlar; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER 
OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Edirne Millet
vekili Sayın Erdal Kalkan ve 6 arkadaşı
nın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17 
nci maddesinin birinci fıkrasının yürür
lükten kaldırılmasına ilişkin vermiş oldu
ğu yasa teklifi hakkında Anavatan Parti
sinin görüşlerini belirtmek üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 17 nci 
maddesi şöyle demektedir : "Sıkıyönetim 
ilanından sonra; sıkıyönetim ilan ve faa
liyetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede ya
zılı suçlarla ek 4 üncü maddede yazılı suç
ları işleyenlere verilecek muvakkat hürri
yeti bağlayıcı cezalar ile para cezalan o suç 
için muayyen olan cezanın üçte birinden 
az olmamak üzere iki katına kadar artırı
lır. Ancak, sıkıyönetim görevlileri aleyhi-
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ne işlenen suçlarda muayyen olan ceza iki 
kat artırılır. Şu kadar ki verilecek cezalar 
o fiil için muayyen olan cezanın azami 
haddini aşamaz. 

Sıkıyönetim mahkemelerince verilen 
cezalar, para cezasına veya tedbirlerden 
birine çevrilemez ve de ertelenemez. 

Sanık hakkında, duruşmadaki iyi hali 
sebebine dayanılarak Türk Ceza Kanunu
nun 59 uncu maddesi hükmü 
uygulanamaz" hükmünü getirmektedir. 
Bu maddenin birinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması istenmektedir. 

Bakınız, bu hüküm neleri teminat al
tına almaktadır... Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 inci maddesindeki suçlar nelerdir; 
önce bunu bir irdeleyelim. 

1. Devlet aleyhine işlenen cürümler. 
Nitekim bu, Türk Ceza Kanununun 125 
ve 145 inci maddelerinde hükme bağlan
mıştır. Üstelik de bunlar, Türkiye Cum
huriyeti aleyhine işlenen cürümlerdir. 

2. Devlet kuvvetleri aleyhine işle
nen cürümler. Bu da Türk Ceza Kanunu
nun 146 ve 163 üncü maddelerinde açık 
ve seçik belirtilmektedir ve devlet kuvvet
lerinin rahal işleyişini sağlamak ve bun
lara daha iyi imkânlar vermek ve bunları 
sağdan ve soldan -anarşisterden- gelecek 
olan fillere karşı korumak için teminat al
tına alınmıştır. 

3. Bu kısımda ammenin nizamı 
aleyhine işlenen cürümler yer almaktadır 
ki, bu da Türk Ceza Kanununun 311 ve 
312 nci maddelerinde belirtilmektedir. 

4. Cürüm işlemek için teşekkül 
meydana getirenler. Ki, bunlar çeşitli ör
güt meydana getirenlerdir ve bunlar da 
Türk Ceza Kanununun 313 ve 315 inci 
maddelerinde açık ve seçik olarak belir
tilmiştir. 

5. Ammenin itimadı aleyhine cü
rümler. Bu da Türk Ceza Kanununun 332 

ve 338 inci maddelerinde belirtilmiştir. 

6. Yangın, su baskını, gark ve sair 
büyük tehlikelere müteallik cürümler. Bu 
da Türk Ceza Kanununun 369 ve 383 ün
cü maddelerinde bulunmaktadır. 

7. Yağma, yol kesme ve adam kal
dırma; Türk Ceza Kanununun 495 ve 502 
nci maddelerinde yer almaktadır. 

8. Geçen fasıllar arasındaki müşte
rek hükümler; Türk Ceza Kanununun 
168 ve 173 üncü maddelerinde yer aldığı 
görülmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 179, 180, 
188, 191, 192, 201, 228 ve 516 nci madde
leriyle, yine 1402 sayılı Kanunun ek 4 ün
cü maddesi aynen şöyle demektedir : 
"Devletin siyasî veya malî veya iktisadî ve
ya askerî veya idarî güvenliğini bozacak 
nitelikteki kaçakçılık suçunu işleyenler ile 
sıkıyönetim askerî mahkemesinin «görevi
ne giren suçları işleyenler hakkında uygu
lanacak hükümler belirtilmektedir." 

Görüyoruz ki, 17 nci madde, bu Sı
kıyönetim Kanununun 15 inci maddesine 
atıfla bulunmakta, Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 inci maddesi ise, tamamen Türk 
Ceza Kanununda belirtilen ve devlet aley
hine, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine işle
nen bütün cezalan kapsamaktadır. 

Bu kadar geniş kapsamlı suç grubu
nu bünyesinde toplayan bu 17 nci madde
nin yürürlükten kaldırılmasmdaki asıl 
amaç ne olmalıdır; işte bizim ANAP Gru
bu olarak merak ettiğimiz konu budur. Bu 
maddeyi kaldırmak için neden teklif ver
diniz? 

Benim kanaatime göre, bu amaç, 
devleti yıkmaya çalışan kişilere kısmî bir 
af çıkarmaktır; tamamen bir af demiyo
rum, kısmî af çıkarmaktır. Unutmamak 
gerekir ki, temel hak ve hürriyetlerin sı
nırlandırılması, Anayasamızın 13 üncü 
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maddesinde açık ve seçik belirtilmiştir. 
13 üncü madde aynen söyle demektedir : 
"Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülke
si ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî 
güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayi
şin, kamu yararının, genel ahlakın ve ge
nel sağlığın korunması amacı ile ve ayn-

' ca Anayasanın ilgili maddelerinde öngö-
. rülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırla
nabilir." 

Demek ki, Anayasamızda da belirtil
diği gibi, temel hak ve hürriyetler, ancak 
kanunla sınırlandırılabilir. Aynı madde ge
ne; "Temel hak ve hürriyetlerle ilgili ge
nel ve özel sınırlamalar demokratik top
lum düzeninin gereklerine aykırı olamaz 
ve öngördükleri amaç dışında da kullanı
lamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırla
ma sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tü
mü için geçerlidir" diye devam etmekte
dir. 

Bu 13 üncü maddede amaç gayet 
açıktır. Korunması gereken şey, kesinlik
le devletin ve milletin bütünlüğüdür, mil
lî egemenliktir. Kısacası, devletin, toprak 
parçasıyla, insanıyla, hukukî varlığıyla ya
şamasıdır ve daha doğrusu da, geleceğe 
yönelik yaşattırılmasıdır. İste bu Sıkıyöne
tim Kanununundaki 17 nci maddeden 
amaç budur. Bu da, Anayasa ile teminat 
altına alınmıştır. 

İşte, 1402 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrası gereğince, Ana
yasamızın, teminat altına almış olduğu de
ğerleri, caydırıcılık niteliği ile ihlal edile
mez ve bu nedenle ihlal edilmesinin zor
layıcı bir konuma da getirilmediği açıktır. 
Yurdumuzda her vatandaş, Anayasanın 
kendisine tanımış olduğu temel hak ve 
hürriyetlerden serbestçe faydalanabilir; 
ancak, ayni Anayasa bu hakkın kullanıl-
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ması noktasında da hangi hallerde sınır
landırılabileceğini açıkça belirtmiştir. 

Anayasanın 14 üncü maddesi aynen 
şöyle demektedir : "Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriye
tin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak 
ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi 
veya zümre tarafından yönetilmesini ve
ya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, 
ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya 
sair herhangi bir yoldan bu kavram ve gö
rüşlere dayanan bir devlet düzenini kur
mak amacıyla kullanılamazlar. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden ve
ya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik 
edenler hakkında uygulanacak müeyyide
ler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasa
da yer alan hak ve hürriyetleri yok etme
ye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını 
verir şekilde yorumlanamaz." Bununla, 
ülke topraklarında yaşayan her kim olur
sa olsun, temel hak ve hürriyetlerini, Ana
yasada belirtilen yasalara uymak suretiy
le kuUanacaklan, uymadıklan takdirde de 
başkalannm temel hak ve hürriyetlerinin 
teminatı olan Anayasa ve ilgili kanunlar
la karşılığını ceza olarak görecekleri kaçı
nılmaz bir gerçektir. 

Yukanda bahsettiğim gibi, ilgili ka
nun maddesi yürürlükten kaldınldığmda, 
temel hak ve hürriyetlere saldınya prim 
vermek gibi bir hareket olacaktır ve üste
lik de, Türkiye'de herkes istediği şeyi ya
pabilecektir. 

Biraz evvel de belirttiğim gibi, bu 
maddenin kalkmasıyla, af konusu günde
me gelmektedir. Bu maddenin iptaliyle, 
temel hak ve hürriyetlere saygı duymayan 
kişilere kısmî af çıkarılmış olacaktır. Bu 
«artlar altında, diğer suçlar da ayırıma tabî 
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tutulmuş olacaktır. Bu, kısmî bir af nite
liğinde olduğu için, ben, Komisyon kara
rının kabulü yönünde oy kullanılmasını 
diler ve Anavatan Partisinin görüsünün bu 
yönde olduğunu açıklar, hepinize saygılar 
sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çağlar. 

Şahsı adına, Sayın Kâmil Ateşoğul-
lan; buyurun efendim. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1402 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin 
birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sıyla ilgili yasa teklifinin komisyonda reddi 
üzerine karşı oy yazısı yazmış bir komis
yon üyesi olarak konuşmadan önce, tümü
nüzü saygıyla.'selâmlıyorum. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 
28.12.1982 gün ve 2766 sayılı Yasayla de
ğişik 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, 
sıkıyönetim askerî mahkemelerinde aynı 
yasanın 15 ve ek 4 üncü maddelerindeki 
suçlardan yargılananların cezalarının üç
te birden az olmamak üzere, 2 katına ka
dar artırılması yazılı bulunmaktadır. Bu 
hüküm, Anayasanın 10 uncu maddesinde 
yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır. Ancak, 
söz konusu hüküm; Anayasanın geçici 15 
inci maddesi kapsamı içerisinde bulundu
ğundan, bazı mahkemeler bu aykırılığı 
saptamış olmalarına rağmen, 15 inci mad
denin engeli nedeniyle iptali için konuyu 
Anayasa Mahkemesine götürememişler-
dir. Bu bakımdan, bu eşitsiz durumu or
tadan kaldırmak için bir tek yol kalıyor; 
o da, bir yasa ile bu konunun çözüme ka
vuşması; ki, Meclis, bugün bu kararı ve
recektir. 

Bu ek ceza maddesinin Anayasaya 
aykırılığını görebilmek için, üç unsur, üç 
öge var ki, bunlar; suçun, maddenin ya-
sallaştığı tarih olan 19.9.1980 tarihinden sı-
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kıyönetimin bittiği tarihe kadar (15.7.1985 
tarihine kadar) işlenmiş olması; bu suçun, 
1402 sayılı Yasanın 15 inci ve ek 4 üncü 
maddelerinin sayılan suçlardan olması; bu 
suçu işleyen kişinin sıkıyönetim mahkeme
lerinde yargılanarak asıl suçtan mahkûm 
olması gibi koşullardır. 

Bu üç unsur tamamlandığında, 1402 
sayılı Yasanın 17 nci maddesinin birinci 
fıkrasının uygulanmasıyla, Türk Ceza Ya
sasına göre saptanan ceza artırılarak uy
gulanmaktadır. Özetle, bu madde cezayı, 
suça göre değil, mahkemeye göre tayin et
mektedir. 

Eşitlik konusunda, Birinci Ordu Sı
kıyönetim Komutanlığının 2 Nolu Askeri 
Mahkemesinde üç ayrı heyette verilen üç 
ayn karar var. Benden önceki konuşma
cılar bu kararları uzun şekilde açıkladık
larından, ben, kısaca değinerek geçmek is
tiyorum. 

2 Nolu Askeri Mahkeme, 1986/134 
esasta görülen bir davada, özet olarak, 
"1402 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin 
uygulanması yönünden, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 10 uncu maddesinde 
yer alan yasa önünde eşitlik ilkesine aykı
rılık bulunduğu bir gerçek ise de, Anaya
sanın geçici 15 inci maddesi uyarınca, 12 
Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler 
sonucu toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanlık Divanı oluşturulun-
caya kadar geçen süre içinde çıkarılan ka
nunların Anayasaya aykırılığı iddia edile
meyeceğinden reddine..." demişlerdir. 

Yine bir başka heyet, "Aym tarihte 
aynı suçu işleyen iki şahıs hakkında farklı 
ceza tayini yoluna gidilmesi, ceza adaleti 
açısından eşitsizlik yaratacak ise de..." de
miş, yine geçici 15 inci maddeye atıfta bu
lunmuştur. 

Bir başka heyet, yine aynı saptamayı 
yaptıktan sonra, "Mahkememizce bu gö-
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rûş benimsenmiş olmakla beraber..." de
mişler, yine Anayasanın geçici 15 inci 
maddesindeki engel yüzünden konuyu 
Anayasa Mahkemesine götürememişler-
dir. 

Sayın milletvekilleri, eşitlik ilkesi, hu
kukun temel ilkelerinden en önemlisi, hat
ta ilkidir. Bu ilkenin uygulanmaması, ada
let duygusunu yaralar. Uygulamada, yar
gıçlar, uygulamak zorunda oldukları ya
saları Anayasaya aykırı buluyorlar; ancak, 
olağanüstü dönemde çıkan, Parlamento
nun ürünü olmayan geçici 15 inci madde 
nedeniyle iptali için Anayasa Mahkeme
sine gidemiyorlarsa, halkın özgür irade
siyle seçilen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve milletvekillerine düşen görev, bu ka
nun teklifinin, teklif doğrultusunda yasa
laşmasını sağlamak olacaktır. 

Şimdi, eşitsizlik konusunda bir örnek 
vermek istiyorum. İki kişi 19.9.1980'den 
sonra ve aynı bölgede, iştirak halinde, sı
kıyönetim mahkemelerinin görevine giren 
bir suçu işleseler, (A) teslim olsa ya da ya
kalansa, (B) kaçsa; (A), sıkıyönetim aske
rî mahkemelerinde yargılanarak Türk Ce
za Yasasının ilgili maddeleri uyarınca, ör
neğin 5 yıllık bir ceza alsa, bu cezası, 6 
yıl 8 ayj 7,5 yıl, eğer ikinci fıkra uygula
nacak olursa, 10 yıl olacaktır. (B), sıkıyö
netim kalktıktan sonra yakalansa, ya 
DGM'de yargılanacaktır ya da adlî yar
gıda ve Türk Ceza Yasasının ilgili mad
desi gereğince 5 yıl ceza alacaktır. Bu uy
gulama ile; 

1. Suç oluşturan eyleme göre değil, 
yargılama yapılan mahkemeye göre ceza 
verilmektedir. 

2. Kaçan ödüllendirilmektedir. 
3. Aynı suçu aynı anda işleyen iki 

kişi arasında, ceza miktarı yönünden ada
letsizlikler yaratılmaktadır. 

4. Anayasanın geçici 15 inci mad
desi nedeniyle, uygulama yapan yargıçlar 
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Anayasa Mahkemesine gidememektedir-
ler. 

5. Bu durum yalnız Anayasanın 10 
uncu maddesiyle değil, 2 nci maddesinde 
yer alan "hukuk devleti" kavramıyla da 
bağdaşmaz. 

En çok üzerinde durduğum konu ise 
şu olacaktır : Suçluya göre de uygulama 
değişmektedir. Türk Ceza Yasasının 243 
üncü ve 245 inci maddeleri, yani, efrada 
su i muamele, yani insanlara işkence yap
ma da sıkıyönetim askerî mahkemelerinin 
görev alanına alınmasına rağmen, diğer 
maddelere artırım uygulanmış, 243 ve 245 
inci maddelerden yargılanan işkenceci po
lislere bu artırım uygulanmamıştır. Ada
let dediğiniz, eşitlik dediğiniz bu mudur?.. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, insan 
için vardır. Devlet, Aksiyondur ve insan
lar yaratmışlardır; mutlulukları için ve re
fahları için yaratmışlardır. Devlete kaışı 
olan suçlarda, devleti korumak için ceza
lar konmuştur. Peki, insanı korumak için 
neden bu düşünülmüyor? Devlet önemli
dir, kabul ederiz; ama insan, devletten de 
daha önemlidir ve bunun kavranılması 
çok önemli bir olaydır. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— O, komünist ülkelerde öyle oluyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kes 
be!.. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bir hu
kukçu çıksa da burada konuşsaydı, bazı 
konularda yanlışlar yapmazdı. Değinme
yecektim; ama, söz atması üzerine deği
niyorum. Bir defa, devlet aleyhine cürüm
ler 125 ile 145 inci maddeler arasında de
ğildir, 173 üncü maddeye kadar devam 
eder. Arkadaşım, bu konulan gerçekten 
çok iyi öğrenip gelseydi, sevinirdim. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Orada dilimiz sürçmüş... 
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KÂMİL ATEŞOĞULLARI (De
vamla) — Bu konuda değineceğim ikinci 
husus şudur değerli arkadaşlarım. Ayrıca, 
bizim Türk Ceza Yasasına kaynaklık ya
pan İtalyan Ceza Yasasının, Majno şeh
rinde sıkıyönetim yasasıyla getirilen ceza 
hükümleri, süresi belirsiz, geçici bir ceza 
hükmü olduğundan ve sıkıyönetim 
15.7.1985 tarihinde kaldırıldığına göre, 
Türk Ceza Yasasının 2 nci maddesi de, sa
nık lehine uygulanarak asıl cezası infaz 
edilmiş, şu anda yalnızca ceza artırım ne
deniyle hükümlü bulunan veya cezaevine 
gireceklerin mağduriyetinin önlenmesi ge
rekmektedir. Bu konu hukuk çevrelerin
ce de tartışılmış olup, Asker! Yargıtay Baş
kanı Sayın Tuğgeneral Naci Turanay da, 
Türk Ceza Yasasının 2 nci maddesi uya
rınca, 1402 sayılı Yasanın 17/1 maddesi
nin kalkması durumunda uygulamanın 
geriye doğru yürüyeceği ve ek ceza alma
ları nedeniyle, şu anda hükümlü olanla
rın bundan yararlanarak tahliye olacakları 
görüşündedir. Bütün bu haksız uygulama
ların ve Anayasadaki eşitlik ilkesine ters 
düşen tutumların bitmesinin tek çözümü 
Komisyon kararma karşı oy kullanılması
dır ve bu bir sorumluluk olayıdır. Bu so
rumluluk bilinci içerisinde oylarınızı kul
lanacağınız inancıyla, hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum.(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ateşoğulları. 

Sayın Kamer Genç, buyurun 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; bu kanun teklifini 
getiren arkadaşıma gerçekten çok teşekkür 
ediyorum. Aslında,bu kanun teklifi çok 
geç kalmış bir kanun teklifidir. Bu kanun 
teklifinin geç kalması da Meclisimiz için 
bir zaaftır. 

Değerli Milletvekilleri, demokrasi
nin, hukukun kendisine göre belirli ilke

leri vardır. Bu ilkeleri kavramadan, de
mokrasinin ne olduğunu kavramak müm
kün değildir. Burada ANAP Grubu adı
na konuşan arkadaşımızı çok dikkatle din
ledim ve de özellikle- Komisyon gerekçe
sini dikkatlice okudum. Bir defa, Komis
yonun ret gerekçesinde, Anayasanın ola
ğanüstü hal rejimiyle ilgili maddeleri esas 
alınmak suretiyle, teklifin Anayasaya ay
kırı olduğu veyahutta kanunun bu mad
desinin Anayasaya aykırı olmadığı ileri sü
rülmektedir; ama, esas önemli olan, ola
ğanüstü hal değil, olağan rejimlerdeki uy
gulanabilir Anayasa hükümlerini esas ala
rak teklifin tetkik edilmesi lazımdır. Ana
yasanın 2 nci maddesinde, sosyal hukuk 
devleti ilkesi vardır. Anayasanın 5 inci 
maddesinde devletin temel görevleri var
dır. Devletin temel görevleri, kişinin hak 
ve özgürlüklerini korumaktır. Bu hak ve 
özgürlükleri kimler kanalıyla koruyacak
tır? Evvela Yüce Meclisin çıkaracağı ka
nunlar vasıtasıyla koruyacaktır.Arkadaş-
larımız size, bu maddenin Anayasasının 
eşitlik ilkesine ve hukukun genel ilkesine 
aykın olduğunu uzun uzadıya belirttiler, 
ama, buna rağmen, ANAP Grubu adına 
buraya çıkıp konuşan arkadaşı dinledik
ten sonra şu kararı verdim : Siz, olağanüs
tü halin Türkiye'de devam etmesini iste
yen bir partisiniz. Hâlâ... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sıkıyönetimi ve olağanüstü 
hali biz kaldırdık. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hâ
lâ olağanüstü hal ve asker! bir rejimin ürü
nü olduğunuz gerçeğinden kendinizi kur-
taramamışsıniz. 

Arkadaşlar, bugün, 12 Eylülden son
ra tutuklanan insanlar, evvela, suçlu de
ğildir; ceza alan insanların büyük bir kıs
mı suçlu değil. Bunların büyük bir kısmı
na, polislerce işkencehanelerde, insanlık 
onuruyla bağdaşmayacak düzeyde işken: 

ce yapılmak suretiyle, kollan kopanlmak, 
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başları kırılmak, kendilerine pislik yediril
mek suretiyle ifadeleri alındı. Evvela, bu 
olağanüstü şartlar içerisinde alınan ifade
lere dayanarak bu insanlara verilen hapis 
cezalarının gerçek mi gerçek dışı mı oldu
ğunu bir defa hesaba katın, ondan sonra, 
bunlar hakikaten bu devletin bölünmesi 
için mi, bu devleti hakikaten başkalarına 
satmak için mi uğraştılar, ona göre karar 
verin. 

Aslında, sizler hâlâ olağanüstü hal re
jiminin bir yöneticisi olduğu gerçeğini 
kendiniz kabul ediyorsunuz, bu kanunla
rı kabul etmekle veyahut bu teklifleri red
detmekle. 

Bakın, burada şunları dile getirmek 
istemiyorum : Bir seçim yapılmıştır, yüz
de 21.75 oranında rey aldınız; millet size 
bir ders verdi; ama, bîi dersi anlayın. O 
halde, bizim burada sizinle sağlıklı olarak 
belirli konularda anlaşabilmemiz için, an
tidemokratik bütün uygulamalara son ver
meniz lazım. 12 Eylülün antidemokratik 
kanununlannm kaldırılması konusunda 
burada işbirliği yapmamız lazım. Yoksa 
siz, hem antidemokratik rejimleri devam 
ettireceksiniz hem de burada sizi oturta
cağız... Bu olmaz arkadaşlar. Memleketi
mizde sıkıntı içinde olan insanlara karşı 
bir görevimiz vardır. Demokrasiyi sağla
ma görevimiz vardır. Türkiye Cumhuri
yeti, hukuk devleti sayılabilecekse, 1402 
sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin bir yüzkarasıdır; 12 Eylülden son
ra yapılan askerî tasarruflardır ve bunlar 
yüzkarası tasarruflardır; milyonlarca in
sanın canına tak dedirtecek nitelikte tasar
ruflar yapılmıştır. Peki, niye bunları kal
dırmıyoruz? 

Arkadaşlar size açık açık söylüyorlar, 
"Anayasada eşitlik ilkesi var" diyorlar, ay
nı tarihte suç işlemiş insanlardan biri, 
"Benim suçum yoktur, gelip teslim 
oluyorum'' diyor ve devletin polisine, jan

darmasına gelip teslim oluyor; ama, ora
da bir işkenceci polisin eline düşüyor, ar
kasından, işkenceler altında ifadesi alını
yor, o devrede teslim olduğu için, cezası
nı 1/3 nispetinde artırıyorsunuz; ama öte 
tarafta, gelip teslim olmayan insanın ce
zasını 1/3 eksik takdir ediyorsunuz.•.. İşte 
bu, hukuk mantığına sığmayan bir dav
ranıştır. 

Biz size diyoruz ki, gelin evvela, bu 
mantığı, hukuka, insanlığa yakışmayan ta
sarrufları kaldıralım. Kaldırmıyorsunuz. 
O zaman siz, hâlâ, kendinizin 12 Eylül hü
kümetlerinin devamı bir görüntü içinde 
olduğunu kabul ediyorsunuz. Bunu size, 
bu kürsüden söylediğimiz zaman, bazı ar
kadaşlarınız tepki gösteriyor. Peki, 12 Ey
lülün getirdiği tasarruflara sahip çıkan bir 
hükümet ne demektir? Ben, 12 Eylülün sa
vunucusu bir hükümetim demektir; bu
nun başka bir yorumu olamaz. G halde, 
bu memleketi, bu memleketin gerçekleri
ni bu kadar göz ardı ederek yönetmek ça
basına girmeyin. Eğer hakikaten memle
ketin gerçeklerini bilmiyorsanız, bakın bu
rada size arkadaşlarımız en ince teferru
atına kadar anlatıyor. Bu gerçekleri görün; 
ama göre göre bunlann üzerine gitmiyor-
sanız, o zaman, benim, sizin demokrasi 
inancınızdan şüphem var. 

Burada, sözcünüz çıkmış, "Devlete 
karşı işlenen suçlar..." diyor. Arkadaşlar, 
evvela, kimse devletin parçalanmasından 
yana değil. Siz iktidara geldiniz, devlet 
topraklarının yabancılara satılması için 
kanun çıkardınız. Devleti satan sizler de
ğil misiniz? O zaman, sizsiniz. Bir defa 
siz, devleti satılığa çıkardınız, demokrasi 
yönünden satılığa çıkardınız... İşte bun
ların hepsi ortada. Devletin temel mües
seselerini yabancılara satıyorsunuz. Bun
dan daha fazla, devlete ihanet edilen bir 
davranış olur mu? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
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MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Kendine gel!.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, 
mevzuun dışına çıkmayalım efendim. Lüt
fen... 

Değerli arkadaşlar, siz de lütfen, bu
lunduğunuz yerden müdahale etmezseniz, 
konuşma kısa sürecek efendim. Lütfen 
efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, aslında biz burada bir parla
menter olarak, görevlerimizi yerine getir
menin sorumluluğunu duyuyoruz; fakat 
karşımızda, maalesef, insanların hakkını 
arayacak bir merci bulamıyoruz. Sayın 
içişleri Bakanımız burada. Geçen hafta 
kendisine telefon ettim; Elazığ'da Dursun 
Erdoğan ismindeki vatandaş, geçen per
şembe günü içeriye alınmış; 6 kişiyle be
raber... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Konuyla ne alakası var? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ala
kalı. Konuşma sen!.. Burayla alakalı, se
nin kafan ermez... 

...6 kişiyle beraber alınmış ve içeride 
işkence edilmek suretiyle kolu kırılmıştır 
arkadaşlar. Ben bunu daha önce de bura
da söyledim. Yine dün, Elazığ'dan bana 
telefon ettiler. Elazığ'da bir emniyet mü
dürü var, zaman zaman insanları içeriye 
alıyor, işkence yapıyor, ondan sonra ser
best bırakıyor. Bunu biz ilgili makamlara 
bildiriyoruz... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkan, konuyla ala
kası yok: Lütfen dikkat edin efendim. 

BAŞKAN — Saym Genç, toparlayı
nız lütfen efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, ilgili makamların insan 

haklarını koruma güçleri yoksa, insanlar
da onur denilen bir şey var; o makamları 
terk etmek de bir onurdur. İnsan hakları
nı korumak zorundayız. "Emniyet müdü
rü, zaman zaman insanları içeriye alıyor, 
insanların kolunu kırıyor" diyoruz, bu in
sanların ıstıraplarını yetkili kişilere söylü
yoruz; ama maalesef, karşımızda duyar
sız bir toplum görüyoruz. Yani, bu insan
ların hakkını nereden arayacağız ve nasıl 
arayacağız; lütfen siz bize söyleyin. 

12 Eylülden sonra içinizde oturan in
sanlardan bir kısmı, bu işkencelerin şahit
leridir. Bu işkencelerle insanların ifadele
rinin nasıl değiştirildiğini, suçluluklarının 
nasıl kabul ettirildiğini biliyorlar, siz de bi
liyorsunuz. 

Biz diyoruz ki, bu antidemokratik 
uygulamaları sona erdirelim. Siz zaten bu 
kanun teklifini reddettiğiniz takdirde, biz 
de bundan sonra hiçbir konuda sizinle uz
laşma içinde olamayız ve antidemokratik 
kurallar içinde görev yapan bir hükümet
le nasıl mücadele edilecekse, biz sizi de o 
antidemokratik hükümet hüviyetinde gö
rerek, mücadelemizi devam ettireceğiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmeler ta
mamlanmıştır, rapor üzerinde görüşme
ler bitmiştir. 

Şimdi, benimsenmemiş teklifin rapo
runu İçtüzüğün 81 inci maddesine göre 
oylarınıza sunacağım. Rapor reddedildi
ği takdirde, teklif Komisyona iade edile
cektir; rapor benimsendiği takdirde, tek
lif reddedilmiş olacaktır. 

Komisyon raporunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar 
yetersayısı yok Sayın Başkan. 

— 276 — 



T.B.M.M. B : 79 19 . 4 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkanım, lütfen sayılsın; 114 kişi yok 
efendim. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir ve 
böylelikle teklif reddedilmiştir. 

Gündemdeki kanun tasarı ve teklif
lerini görüşmek için, 20 Nisan 1989 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 

— 277 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

79 UNCU BİRLEŞİM 

19 . 4 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 

üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

3. — Sakarya Milletvekili Miehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı v« tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

5. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98_ inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

6. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya-



rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

7. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so~ 
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

8. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

9. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

10. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

1 1 . — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

12. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün

cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

13. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

17. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan1 

gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-



rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

18. — tzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10ı/52) 

20. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

23. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Ka

nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit N 

etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

24. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

25. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

27. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

29. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, izmir Büyükşehir 



Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 

v Belediyeden, aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

30. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmök amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

31. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş vp 33 arkadaşının, kamu ban
kalarının içinde 'bulundukları sorunları, 
bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/62) 

32. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

33. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerindin mezun olan 
öğrencilerin gerekli billgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz
liklerinin nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
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Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3j — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
tözlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 



gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü toru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındak. 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Külttr 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner» 
*esi(6/28) 

10. — Bsiküşehlir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta. 
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve rica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

\2. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'njn, Sıkıyönetim Kanunu-) 
na göre görevlerine son verilip de bi
lahare işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunodli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayıo-

(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uya* 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.^ 

da meydanıa gelen olaylara ve bu olayla. 
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasam 
Namal'm, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'jn, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekilli öner Mds-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay» 
lanmasmın geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük, Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Muietvekilli İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 



22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak. Mıiılletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik v^ 
Spor Bakanından sözüü soru önergesi 
(6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/7 J.) 

29. — Kocaeli Milletvekili Adettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nm, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
İşçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam-
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği İddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gazjiantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta-* 
rım Orman vfc Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
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Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişjkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Mlilletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla MıMıletveklili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının İptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekilli Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - îş Yapı Kooperatifinde An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku

rumunca müteahhit firmaya yapılan öde-
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/86) 
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fua'ti 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kurkılaıre! Milletvekilli İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne 'ât 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. —Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 



k bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son' 
önergesi (6/136) (1.) 

54. — Hatay Milletvekilli Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü toru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Arakana Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nıin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — izmir Milletvekili Neccar Tüırk-
can'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tartım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Ş/inıasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet-
meşine Yozgat ilinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir » Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan Efcin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya* 
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekilli Şinasii 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet

meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
•özlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
mıiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ye bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis1 

edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Mıiietvekili I. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tünedi Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
m 

63. — Teklkdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Müıetvekliii Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

65. — Zooıguldak Milletvekili Şinası 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
•özlü soru önergesi (6/110) 



66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa îli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin *»u alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüöğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
'köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüöğlu'nun, SEKÎA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — 'Edirne Miillıetvefcil Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim • Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antaılya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua» 
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. ,— Kütahya Mülıletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
• Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — izmir Mıilletvekii Mehmet Tu
rfa Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

(D 
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-



lisanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

-81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/235) (1) 

'84. — Maırdin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 

. önergesi (6/245) (1) 
85. — Adana Milletvekili Cüneyt 

Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesin© 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola-
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rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit İşlet-
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola-! 
ğanüS'tü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
Içlişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özab mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmir Milletvekilli K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali* 
ağa'da termik sanıtrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milietvekli Cüneyt Can
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Günn 
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 
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95. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, İstanbul •- Tuzk'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeHvi'min, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına, Miişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanım
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1). 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Hı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 

- yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Eritekin 
Durütürk'ün, 335 saydı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 

yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104, — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak fa'iz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105, — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve geJJx vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

106, — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

107, — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

108, — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı üe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi.(6/316) 
m 

109, — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

110, — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 



yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında. ÇU-
KOBlRLlK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili t Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'ııın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
İddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya MilletveKifi Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Milî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118, — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç. ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli EMİvan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy 'Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

121, — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre » Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

122, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi iti'bariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma-! 
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 
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125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım .Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmayı. 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen 
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılında-* 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak lıl Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Mületvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta 'Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş-
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara üişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 
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141. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143* — Sakarya Milletvekili Ahmet 
NeidinVin, Sakarya ili Merkez ilçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in

şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eşer' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
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yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine, ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri- netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğhı'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin BaşbaJcaa-
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban -
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

,163. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 

Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — izmir Milletveküi Fuat Kılcı* 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. —- Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğhı'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
IKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletveküi Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yılbk enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 
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172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-

dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. istemi -
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli -Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nün, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk ilkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

(D 
184. — İsparta Milletvekili Ertekin 

Durutürk'ün, İsparta illi Yalvaç ilçesine 
bağlı Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Küyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gül'birlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonum, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaiba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 



ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Mıiıltetvekıilıi Entakıin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
G urda 1'in, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nm, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'in Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
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sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Mületvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü-

(79 uncu Birleşim) 
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güne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204 — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

205.; — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Ofhan 
Sendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına. ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208.: — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Ka
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri ili Yüksekova ilçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in* Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa-
tıldığt iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının içtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 
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216» — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217- — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218.; — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi iktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz ilçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandınldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Doğu AnadoluMaki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
Şirket tarafından istanbul özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia

sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6 / 266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — izmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geni ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş; 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi. (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Adalepe ye Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü-
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şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu ll'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273J 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, televizyon yayınla* 
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş1 

da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışıma ve 
Sosyal GüVenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söikmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 

politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına daıir Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar* 
m, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

245. — Hatay Milletvekili Öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 
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247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa ,Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kıılcı* 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

25i. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hai Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta ili Seuirkent ilçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, istanbul, Ankara, izmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde şeker 
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pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezifköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

266. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

267. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin. 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

270. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidirai 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı

ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

271. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satmalına Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

272. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

273. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına Miskin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

274. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebıi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

275. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak^ 
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

276. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

277. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya
rarlanabilmek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı-
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tta ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

278. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat il
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

279. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta -- Eğridir ilçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

280. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa ili Selendi Ilçesii Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşlann yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

281. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kunt'un, Tunceli-Geyiıksuyu Yatılı ilk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

282. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
linlere ilişkıiın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

283. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

284. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı! iddiasına (ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

285. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/376) (1) 

288. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MlT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

289. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

291. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 
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293. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1983 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basma 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

295. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (l) 

296. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarınla yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği idd'ia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

298. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken M ÎT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz altına alınan vatandaşlara iliş» 
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
uluslararası danışmanlık firmalarından 
alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış» 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

303. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
d) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1) 

305. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in* Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine üişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

306. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

307. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun İline bağlı 
Asıaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerinde 1985 - 1986 yıllarında kamulaş
tırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine üişkin Maliye ve 
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Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

309. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'mn, T. C. Ziraat Bankasınca ta
rım satış kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

310. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sirı'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

311. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

314. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

316. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'm, SEKA ve Edirne . OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü

dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

317. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

318. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin* İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iiıddıia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

319. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 -• 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

320. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

322. — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

323. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakamından sözlü soru önergesii 
(6/340) 
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324. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya îli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

325. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler*in, Bezm-i Alem Üniveırsitesin-
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

326. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

327. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

328. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat tjçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındakıi iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

329. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in," 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
'alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

330. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasınla iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) d) 

331. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

332. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bafaçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

333. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

334. — Adana Milletveküi M. Sela-
hattin Küıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/ 
13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

335. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialarla 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

336. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

338. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 



339. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç'tim, kamu banMamıniin 1987 ve 1988 
yJDaMiıdıalkıii bazı harcamalarına ve Emllâk 
Bankasına ait arazli ve binalardan btir kııs-
ımiıımın satıldığı iddiasına iilüşlkıin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

340. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Ganver'ıin, hayalî olıdtuğu kuşkusuylla 
Merkez Bamlkiasınca incelıenmekte olan 
ihracat dosyalaaıının 25.2.1987 tarihi ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş-
kiaıtıınia' devredildiği ve linceilıemielen ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddliasıma 'ilLişikıiirii Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/424) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

342. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Ta'biî Kaynaklar Balkanından sözlü so
ru. önergesi (6/427) (1) 

343. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
ahnimamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

344. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

345. — İzmir Milletvekili Fuat Kıi-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

346. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili Olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

347. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmımın çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

348. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

349. — Giresun Milletvekili .Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

350. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

351. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Ta'hir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 
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352. — Manisa Milletvekili Ümit Can-
uyar'ın, Manisa IH Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

353. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/435) (1) 

354. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

355. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

356. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

357. — İsparta Milletvekili Ertekîn 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

359. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap

tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

360. — Samsun Milletvekili Ali Eser' . 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

361. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nıeiıdlkn'ıim, Sakarya Ünıiviersiite'Sİi inşaatına 
ilişiklin Miiî Eğitim Bıaltoa'nıındıam sözJlü so
ru önıergesii (6/422) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S, Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : .21.12.1988) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988> 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 4. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 



— 29 

5. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in içtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

6. — 403 Say.'lı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

8. — izmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 3194 Sayılı imar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/230, 3/51) (S. Sa
yısı: 207) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 10. — İktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu

nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328, 
1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/1İ2, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3/204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X I I . — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979. 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe K omisyonu Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı: 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 13. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkan-



lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287, 1/288, 1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 
3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 14. — İstanbul Üniversitesinin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317, 
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 
3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/233, 
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 
3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 16. — Bede"n Terbiyeyi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 

3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 17. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77,. 3/78, 3/238, 3/239, 
3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 18. — Bge Üniversitesinin 1967,1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299, 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 19, — DeVlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 
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3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

20. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

21. — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10- uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

22. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine îlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3.1989) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komiıtesii Arasında işbirliğine 
Dair Anıliaışımıanım Onaylıanmıasımıın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis-
yonılan raporiaırı (1/361) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 24. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onıaylanımasına Dair 
29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kamun Tasarısı ve 

Dıışlişlıeri ve Plan ve Bütçe komisyon'ları 
raporikaırı (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma (tarihi : 6.3.1989) 

X 25. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Saydı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

26. — istanbul Milletvekili Ö. Ferruh 
üter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

IX 27. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13,3.1989) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı : 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

29. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Beş Ek Madde ile 
îki Geçici Madde Eklenmesi Haikkında 
7.12.1988 Tarih ve 3510 sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
13.4.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

" » • ^ > - » - < » ••<"• 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 152) 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta

sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /510) 

TC. 
Başbakanlık 2.11.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gh. Md. 07'/'101-2196ı'04607 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanhğmıca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
16.10.1988 tarihinde kararlaştırılan «2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı üe gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2918 sayılı Trafik Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ortaya 
çıkan noksanlık ve aksaklıkları gidermek, Devlet hizmetlerinin verimli ve ekonomik 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak, vatandaşların zaman kaybını önlemek maiksadıyla 
adı geçen Kanunda bazı değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu maksatla, il ve ilçe trafik komisyonlarında şoför esnafının tecrübelerinden 
yararlanılmak üzere Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca tensip edile
rek mahallî dernek temsilcilerine yer verilmesi öngörülmekte, ayrıca, trafik hizmet
leri ile ilgili projelerin finanse edilmesine yardımcı olmak, bu hizmetler ile her çeşit 
araç ve gerecin yaptırılması, satın alınması, kiralanması, balkım ve onarımlarının sağ
lanması için Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu'na kaynak yaratılması öngörülmek
tedir. 

öte yandan, bugüne kadar çeşitli sebeplerle tescili yapılamamış olan lastik teker
lekli traktörlerin bir yıl içinde tescili yaptırmaları imkânı sağlanarak, bunların Ka
nunda öngörülen şartlara uygun hale getirilmesi öngörülmekte, ayrıca 2918 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden önce noter senedi ile satışı yapılmış araçların yeni malikleri 
adına tescil edilmesi imkânı getirilmektedir. 
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.'MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile di ve ilçe trafik komisyonlarına Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu temsilcilerinin dahil edilmesi öngörülmek suretiyle, hem 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 32 nci maddesi hükmünün gereği 
yapılmış ve hem de şoför esnafının meslekî tecrübesinden yararlanmak amaçlan
mıştır. ' 

Madde 2. — Tasarının bu maddesinde, trafikle ilgili basılı kâğıtlar ile plakaların 
cins ve nevilerinin tespiti, basım ve yapım masraflarının karşılanması, satıştan sağla
nan gelirin dağılımı ve bunlarla ilgili diğer hususlar düzenlenmektedir. 

Özellikle Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca izin verilen sürücü kursla
rında kursiyerleree verilmesi lüzumlu basılı kâğıtların, yetkisiz kişiler tarafından ba
sılarak satılmasını önlemek maksadıyla bu kâğıtların Türkiye Şoförler ve Otomobil
ciler Federasyonunca basılması, dağıtılması ve tespit edilecek bedelle satılması hükme 
bağlanmaktadır. 

Ayrıca, basılı kâğıt ve plaka satışından sağlanan gelirlerden Türkiye Trafik Ka
zaları ve Yardım Vakfına ödenmekte olan % 10 oranındaki pay, söz konusu vakfın 
bugüne kadar trafik hizmetlerine bir katkısı olmaması sebebiyle kaldırılmakta, buna 
karşılık bu gelirlerin % 60'ının trafikle ilgili hizmetlerin finansmanında kullanılmak 
üzere her çeşit araç ve gerecin yaptırılması, satın alınması, kiralanması, bakım ve 
onarımlarının sağlanması, kavşakların sinyalize edilmesi ve kapalı devre televizyon 
ünitelerinin kurulup işletilmesini sağlamak amacıyla Trafik Hizmetleri Geliştirme Fo
nuna aktarılması öngörülmektedir. 

Öte yandan, 6085 sayılı Kanuna göre verilen şoför ehliyetnameleri ile 2918 sayılı 
Kanuna göre verilmekte olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerine 1987 yılında 
başlanılmış, bugüne kadar ikibuçuk milyon sürücü belgesi değiştirilmiş, geriye kalan 
sürücü belgelerinin değiştirilmesi işlemlerine ise devam edilmektedir. 

Ancak, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar (Kanunu kapsamında yer alan sürücü belgele
rinin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce temini mümkün olmadı
ğından, söz konusu belgeler, bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet Genel Müdür
lüğünce bedeli Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfından karşılanmak suretiyle 
yurt dışından temin edilmiştir. 

Bu şekilde temlin edilen sürücü belgeleri önce Emniyet Genel Müdürlüğüne geti
rilmiş,. daha ısionra Dariphıane ve Damga Matbaasına hibe yolu ile devredilerek buradan 
satışı gerçekleştirilmiştir. 

Siözkbn'uisu belgelenin değiştirme işlemlerine devam edlMimelkte o'iiup gelecekte de 
ihtiyaç hâsıl olacağından, temüminldelki güllüklerle karşılaşmamalk için bu belgelerin, de
ğeri kâğıt bedeli Maiye ve Gümrük Bakanlığına ödenmek kaydıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğünce basılması imkânı getinilmıdktedk. 

Ayrıca, sürücü belgelerinin verilmesi sırasında bazı hizmetlere karşılık Türk Polis 
Teşkilatı Güçlendirme Vakfına bağış aidi altında ödenen ve kanunî dayanağı olmayan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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• para miktarının İçişleri ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ile Türkiye Şoförler ve Oto
mobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilerek aldıfgeçen Valfcfa ödenımesıi öngorül-
mıekltedir. 

Geçici Madde 1. — 2918 sayılı Kanunun geçidi 3 üncü madldiesliyle, Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce edinilmiş ve çeşitli sebeplerle tescili yapılmamış tarımda 
kullanılan lalstifc tekerlekl traktörlerin Kanunun yürürlüğünden itibaren bir yıl içinde 
tescilleninin yapılması öngörülmüş, bu süre 257 sayılı Kanun Hükmümde Kararname ile 
bir yıl dalha uzatılmış ancalk, buna rağmen bazı vatandaşların tescil yaptırmadıkları tes
pit edilmiştir. Bu durum çok sayıda çiftçinin tralktörünü trafiğe çıkaraımaimaısı ve tarım 
işlerinde kuşanmamasına sebep oimııştur. Bu nddenıle, traktörlerimi çeşitli sebeplerle tes
cil ettiremeyen çiftçilerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve ülke ekonomisine olan katkıla
rını artırmak amacıyla kendilerine ek bir süre dalha verilmektedir. Bu süre gerektiğimde 
İçişleri Bakanlığınca bir yıl daha uzatılabilecektir. 

Geçici Madde 2. <— 2918 sayılı Kanunun yürürlüğe girldiği tarihten önce noter se
nedi ile satışı yapılmış ancak trafikte ve vergi kaydında eski sahipleri adına kayıltlı araç
ların, yeni sahipleri adına devredilebilmesine imkân sağlaimakitadır. 

Madde 3,4. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 5 . 12 . 1988 
Esas No. : 1/510 
Karar No. : 26 

TÜRiKtYE 'BÜYÜK MüLLET MEOIİSt 'BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen «2918 Sayılı Karayolları, Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» İçişleri Balkanı ile ilgili balkan-
lıik temsilcilerinin de katılımalarıiyla Komİlstyonulmıuad'a incelenip görüşülmüş; gerekçesi 
uygun bulunarak maddMerine geçilmesi kaıbui edilmişıtlir, 

Tasarıya devlet hiızmetferinin verimli ve ekonomik ibir şıeklMe yürütülmesini sağla
mak, vatandaşların zaman kaybını önlemek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmış; il ve 
ilçe trafik komisyonlarına Türkiye Şoförler ve OtomcMciıier Federasyonu temsilcileri 
dahil edilmiş; trafik hizmetleri ile ilgili projelerin finanse edilmesine yardımcı olmak ve 
bu hizmetler iıe her çeşit araç ve gerecin yapltırı'limaisı, satın alınması, kiralanması, bakım 
ve onarımlarının sağlanması için Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna kaynak yaratıl-
ması sağlanmış; bugüne kaldar çeşitli nedenlerle tescili yapılalmanıi'ş laisIL'ik tekerlekli trak
törlerin bir yıl içinde tescil yaptırmaları imkâm sağlanaraik bunların Kanunda öngörülen 
şaftlara uygun hale getirilmesi önıgörülmüş; ayrıca 2918 sayılı Kanunun yürürlüğünıden 
önce noter senedi ile satışı yapılmış araçların yeni malikleri adına teıscil edilmesi imkâm 
getirilmiştir, 

Tasarının çerçeve 1 inci madldesinde öngörülen il ve ilçe traıfik komisyonlarının bi
rer temsilci ile temsil edileceği açıklığa kavuşturulmuş ve madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen «sürücü belgeleri» 
ibaresinden sonra «Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak» ibareleri ilave edi
lerek; son fıkrasında geçen «Emnüydt Genel Müdürlüğünce» ibaresi «İçişleri Bakanlı
ğınca» şeklinde düzeltilerek madde kajbül edümiş'tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 152) 
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Tasarının geçidi 1, 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü mad
deleri ise aynen kalbul edüılmişıtlir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Ibdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

SiiHt 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 
(2 nci maddeye muhalifim) 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
(Geçici 2 nci madde anlaşılır 

şekilde yazılmamıştır) 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

îçel 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Vıan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 3176 sayılı Kanunla 
değişik 12 nei maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki sekilide değiştirilin iştir. • 

«II sıniiülaırı içlinde mahallî ihtiyaç ve şaftlara göne ıtrafik düzeni ve güvenliği 
bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, dillerde vali veya 
vali yardımcısının başkanlığında, emniyet, jandarma, belediye ve Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu tıeımsilcileri ile T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünün 
o ildeki kuruluşlarının uzman ve teknik ternsilcileriinden oluşan II Trafik Komisyonu, 
ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı 'kuruluşların üst düzey yöneticileri veya 
görevlendirecekleri uzman veya teknik temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu 
kurulur.» 

MADDE 2. — 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'«Madde 131. — Trafik şube veya bürolarında ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığıınca açılma izni verilmiş motorlu taşıt 'sürücüleri kurslarında iş sahipleri 
ve kursiyerleroe verillmesi ve kullanılması lüzumlu (basılı kâğıtlarla plakaların cins 
ve nevileri İçişleri Bakanlığı ille Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca tespit edilir. 

Basılı kâğıtlar ile plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobildiler Federasyonunca 
b astır ıllır ve maliyetleri nazarı itibara alınmak suretiyle içişleri Bakanlığı ile Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı ve Türkiye 'Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca bir
likte tespit edilecek 'bedel mukabilinde il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan ilçe
lerde, adı geçen Federasyonca içişleri Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre verilir. 

'Basılı kâğıtlar ve plakaların satışının federasyona sağladığı net gelirin, yüzde 
lalfimışı her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna 
tevdi olunur. Gelirin kalanı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna aittir. 

Basılı kâğıtlardan, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamına ıgiren sürücü 
belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğünce bastırılır. İSürücü belgelerinin değerli kâğıt 
bedeli Emniyet Genel Müdürlüğünce Maliye ve Gümrük 'Bakanlığına ödenir. 

Sürücü belgelerimin bedelli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan 
ücretler 'içişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir. Sürücü belgelerinin verilmesi ve 
yenilenmesi hizmetlerinden elde edilen gellirin (tamamı Türk Polis Teşkilatı Güçlendir
me Vakfına aittir. Buna dair usul ve esas ile diğer hususlar Emniyet Genel Müdür
lüğünce belirlenir.;» 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2918 Sayılı Karayoları Trafik Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce edinilmiş ve çeşiiıtli sebeplerle tescili yapılmamış olan tarımda 
kullanılan lastik tekerlekli traktörler ile varsa bunlara ait römork ve yarı römorkların 
tescil işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamam
lanır. Bu süre, gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — 2918 sayılı Kanunun 3176 sayılı Kanunla değişik 12 nei maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İl sınırları içinde mahallî ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakı
mından yöne'tmel'ikte gösterilen Ikonular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya vali 
yardımcısının başkanlığında, emniyet, jandarma, belediye ve Türkiye Şoförler ve Oto-
mobillciler Federasyonunun birer temsilcisi ile T. C. Karayolları Genel Müdürlüğünün 
o 'ildeki 'kuruluşlarının uzman ve teknik bir temsilcisinden oluşan 11 Trafik Komisyonu, 
ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların üst düzey yöneticileri veya gö
revlendirecekleri uzman veya teknik temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu ku
rulur.» 

MADDE 2. — 2918 sayılı Kamunun 131 'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 131. — Trafik şube veya bürolarında ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca açılma izni verilımiş motorlu (taşıt sürücüleri (kurslarında iş sahipleri ve ikur-
siyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu basılı kâğıtlarla plakaların cins ve nevileri 
İçişleri Balkanlığı ile Bayımdırlılk ve İsikân 'Bakanlığınca tespit edilir. 

Basılı ıkâği'Clar 'ile plakalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca bas
tırılır ve maliyetleri nazarı itibara alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve 
İsikân Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlkte tespit 
edilecek bedel mukabilinde il merkezlerinde veya kuruluşu bulunan ilçelerde, adı geçen 
Federasyonca İçişleri Bakanlığının tespit edeceği esaslara göre verilir. 

Basılı kâğıtlar ve plakaların satışının federasyona sağladığı net gelirin, yüzde altmışı 
her yıl en geç Şubat ayı sonuma ikadar Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna tevdi olu
nur. Gelirin Ikallanı Türkiye Şoförler ve Otomobildiler Federasyonuna aittir. 

Basılı 'kâğıtlardan, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamına giren sürücü bel
geleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünce 
'bastırılır. Sürücü belgelerinin değerli kâğıt bedeli Emniyet Genel Müdürlüğünce Maliye 
ve Gümrük 'Bakanlığına ödenir. 

Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan ıhizmet ve malzememin karşılığı olan üc
retler İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Oto
mobilciler Federasyonunca birilikte tespit edilir. Sürücü belgelerinin verilmesi ve' yeni
lenmesi hizmetlerinden elde edilen gelirin tamamı Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vak
fına aittir. Buna dair usul ve esas ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yürürlüğe 
girdiği ıbarlühten ömoe ısaitışı yapılmış olam araçlarım trafikte ve vergi kaydında maliki 
olarak görünen ©siki sahipten, bu Kanonum yürürlüğe girdiği tanilhten dtibatren dki yıl 
jçinıde, noterlikçe düzenlemem satış belgesi ile trafik bürosuna başvurduklarımda, yeni 
maliki adına, beraber başvurusu veya muvafakati aranmaksızın trafik kaydı ve tra
fiğin duyurusu ıile ide vergi ikaydı devir edilir. Satışlar, zincirleme devam etmiş ise 
bu liştemler de aynen zincirleme devam eder. 

Bu şekilde yaıpıüıam tescillerde taşıt alım vergisinin alıcı tarafından ödenmemiş 
olımıası halinde ıi şilemi yapan tescil memurları 1318 Sayılı Finansman Kanunumun 
9 uncu maddesine göre .sorumlu tutulmazlar. 

MADDE 3< — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

16 . 10 . 1988 
Başlbalkan 
T. Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
/. K. Erdem K. Oksay 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Tenekeci K. İnan 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Bozer Y. B. Özal 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Kahveci M. Yazar 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
C. Çiçek M. Topaç 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
E. Vuralhan M. Kalemli 

Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. M. Yılmaz A. K. Alptemoçin 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. C. Güzel İ. S. Giray 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı Ulaştırma Bakam 
N. Kitapçı E. Pakdemirli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan İ Aykut 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
§. Yürür F. Kurt 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİOl MADDE 2.; — Tasarının Geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
ıkaJbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayın : 152) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 143) 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 6 Arkadaşının, 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2 /71 ) 

TÜRKÜYE BÜYÜK MlİtLUET (MECIİÎSt IBAJŞKANLIĞINA 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi 
ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica edeniz. 
Saygılarımızla» 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanıbul 

Halil Çulhaoğlu 
İzmıiır 

Y. 

G 

Kenan Sönmez 
fetambül 

E R S IK Ç E 

Fuat Erçetin 
Edime 

Musa Gökbel 
»Muğla 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Bilindiği üzere, işçi ve memurlarda olduğu ıgitoiı esnaf ve sanatkârlar ve (diğer ba
ğımsız çalıışaniliaıra da malllu|İülk, lyaşMık ve iöSüım halerimde sasıya! siıgorltıa yardımlları 
sağlayan ıbir kuruım olan, BAĞ - KUR, ı&ilgortalliarıodan seçtikleri gelir basamakları
na göre ıprkn almaktadır. 

Kanuna göre, sigortalılar aylık priım borçlarımı (ilgili ayın sonuma kadar kuruma 
ödemek zorundadırlar. Primlerin, süresi içinde ve tam olarak ödenmesi halinde, si
gortalılara ödenmeyen kısım için ilk ay % 10 ve sonra gelecek aylar için ise % 5 ge
cikme zammı uygulanmaktadır. 

Sosyal güvenceye sahip olımak âçim zor şartlar altınida kuruma prim ödeyen si
gortalılar, sınırlı 'gelir kaynakları ile prim borçlarını ödeyemezken birde % 10 gibi 
bir gecikme zammı ile ıkarşı 'karşıya bırakılmakta ve daha ağır bir borç yükümlülü
ğüne mahkûm edilmektedir. 

Güçleşon hayat şartları Ikarşısırada, BAĞ - KÖR sigortalılarının ödeyümedMeri 
prim 'borçlarından doğan gecikme zammı ile faizlerinin bir defaya mahsus olmak 
üzere alffedilmesi hu kişileri hüyüik ölçüde rahatlatacaktır. 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ ERDAL KALKAN ve 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ramin Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Korumu Kanununa 'aşağıdalkd Geçici 8 .imci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — IBu Kanunun 53 lünjoü maddesine ıgöre prim borcunun 
ödenmemesi medeniyle doğan gecikme zammı il© f aıiz 'borçları 'bir defaya mahsus ol
mak üzere af fedilimiştir. 

MADDE 2. — Bu Kamum yayımı tarihlinde yürürlüğe 'girer. 

MADDE 3. — Bu Kanuni hlükümi'eriiniiı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/71 2 . 12 . 1988 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLETJMEİCLİISİÎ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça '27.5.'1988 tarihinde Komisyonumuza; havale etilen k<Edirne 
Milletvekili Erdal Kalkanı ve 6 Arkadaşımın; (1479 (Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 1.112.1988 tarihli 7 nci Bideşd-
şkniride, teklif sahibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkaniğı ve Bağ - Kur Genel 
Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklifte, Bağ - Kur sigortalılarının ödenmeyen prim 'borçları nedeniyle doğan 
gecikme zammı ile fak ıborçlaninın bir defaya mahsus oMmalk üzere affedilmesi ön
görülmektedir. 

Bağ - Kur sigortalılarından prim, (gecikme zammı ve faiz 'borcu 'bulunanlara 
ödemede 'kolaylık sağlamajk maksadıyla; 30U4.1987 tarihinde çikarilaın 278' sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname gereğince; prim aslını en igeç 1 Haziran 1988 tarihine- Ika-
dar ödeyen sigortalıların gedikme zammı ve faiziden doğan 'borçları 31.5.1989 tarihine 
kadar ertelenımiştir. 

Ayrıca, teklifin kalbulü halinde Kurum 200 milyar TL. civarında bk gelirden 
mahrum ikalaeaJk, bu durum Kurumun aktüeryal dengesini büyük ölçüde etkileyeceği 
gibi primini muntazaman ödeyenlerle ödemeyenler arasında da adaietsizilüığe sebep 
olacaktır. 

Yukarıda 'beitıtıilen gerekçelerle teklif Komisyonumuzca benimsenmemiş madde
lerine geçilmeden tümü ıreddedlikniiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 143) 



Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
arz olunur. 

(Başkan 
Mustafa Balcılar 

EslkıiışehitK 

Kâtip 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
/. Hakkı Önal 

İstanbul 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Kazım Özev 

Tokat 

Sözcü 
İbrahim Öztürk 

lAtdıana 

Üye 
Hamdi Özsoy 

lAlfyon 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

ESazığ 

Üye 
Âli Uyar 

(Hatayı 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

lîZttlİ'I! 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 
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Dönem : 18 Yasama Yıb : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 156) 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 6 Arkadaşı
nın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17nci Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri 

Komisyonları Raporları (2 /20 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECUSÎ BAŞKANLIĞINA 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının kaldırılma
sına ilişkin yasa teklifimiz gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 

<jereğ)irii saygılarımızla arz ederiz. 

Erdal Kalkan Vedat Alt un 
Edirne Kars 

Cüneyt Canver Güneş Gürseler 
Adama Tekirdağ 

Kenan Süzer Cumhur Keskin 
Tokat Hakkâri 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi 1402 Sayılı Yasanın 17/1 nci maddesi 19.9.1980 günlü 2301 sayılı 
yasayla konmuş, daha sonra 28.12.1982 gün ve 2766 sayılı yasayla içerik farkı olmak
sızın tadili edilmiştir. 

Yasa, gerek ilk haliyle ve gerekse değişiklikten sonraki haliyle 1982 Anayasasının 
10 uncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Söz konusu yasanın uygulanması için üç unsurun bir arada bulunması gerekmek
tedir. Birincisi, suçun 1402/17/1 inci maddenin yasalaşma tarihi olan 19.9.1980 günün
den sıkıyönetim uygulamasının son bulduğu tarih arasında işlenmesi, İkincisi bu su
çun 1402/15 ve ek 4 üncü maddesinde belirtilen suçlardan biri olması (TCK 125-173 
ve devletin güvenliğini etkileyen kaçakçılık suçları), Üçüncüsü ise bu suçu işleyen ki
şinin sıkıyönetim mahkemesinde yargılanıp asıl suçtan mahkûm olmasıdır. İşte bu üç 
unsur tamamllandığında, 1402/17/1 inci maddenin uygulanmasıyla TCK'ya göre sap
tanan ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunaoaktır. 'Bu üç unsurdan biri 
eksik olduğunda; 1402/17/1 inci maddedeki ek ceza uygulanmayacaktır. 
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tşte 1402/17/1 inci maddedeki bu yaptırım ^anayasanın 10 uncu maddesinde yer 
alan eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu aykırılığı örnekleyelim : 

'Diyelim ki (A) ve (B), 19.9.1980 gününden) sıkıyönetimin son bulduğu bir tarihe 
kadar geçen bir süre 'içinde sıkıyönetim mahkemeleri görevi içinde olan bir suçu iş
lesinler. (A) teslim olsun veya yakalansın. (A)'mm yargılanacağı mahkeme .sıkıyönetim 
mahkemesi olacağından asıl suçun TCK'daki karşılığına ek olarak 1402/17/1 inci 
madde gereğince ceza 1/3'ten yarıya ıkadar artırılarak hükmolunacaıktır. Örneğin asil 
ceza 5 yılsa buna 1402/17/1 inci maddedeki ek ceza da eklenecek ve sanığa 6 yıl 8 ay 
veya 7,5 yıl ceza verilecektir. (B) kaçsın ve sıkıyönetim uygulamasının son bulduğu 
bir tarihde yakalansın. 1402 sayıilı yasanın 23/son maddesi gereğince suçun cinsi ve 
işlendiği tarih esas alınmak üzere genel yargı veya DGM'de yargılanacağımdan bu sa
nığa 1402/17/1 inci madde uygulanmayacaktır. Çünkü 1402 sayılı yasanın hükümleri 
yalnızca sıkıyönetim mahkemelerinde uygulanır. DGM veya Genel Yargıda uygulan
maz. 

Görüldüğü gibi 1402/17/1 inci madde Anayasanın onuncu maddesinde yer alan 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi Anayasanın ikinci maddesinde yer alan ve değişti
rilmesi teklif dahi edilemeyen «Hukuk Devleti» ilkesine de aykırıdır. Hukuk Devleti; 
vatandaşa hukuk güvenliği sağlayan devlet demektir. Yargılamaların değişik zamanlar
da ve değişik mahkemelerde yapılmasıyla, mevcut yasalar değişmefcsizin sanığın deği
şik cezalara çarptırılması hukuk güvenliğine aykırıdır. 

1402/17/1 inci madde asıl olarak Anayasamın onuncu maddesinde yer alan «Eşit
lik» tikesine de aykırıdır. Anayasanın söz konusu maddesinde de şöyle denmektedir : 
«Devlet Organları, tdare Makamları, bütün işlemlerinde kanun önümde eşitlik ilkesine 
göre hareket etmek zorundadırlar.» Yukardaki örnekte de görüldüğü gibi, aynı anda 
suçu işleyen kişilerin değişik zamanlarda, değişik mahkemelerde aynı yasalar yürür
lükteyken değişik cezalara çarptırılmaları Anayasanın 10 uncu maddesine de aykırıdır'. 

1. Sıkıyönetim Mahkemeleri de 1402/17/1 inci Maddedeki Ek Cezayı Anaya
sanın Eşitlik İlkesine Aykırı Buluyor : 

Teklifimizin ekinde Birinci Ordu Komutanlığı Sıkıyönetim 2 no.'lu Askerî Mah
kemesinin değişik heyetlerinde görülen iki ayrı dava nedeniyle verilmiş olan iki ara 
karar sunuyoruz. Bunlardan birincisi 1985/102 Esas sayılı dosyanın 30.10.1987 günlü 
ara kararı, ikincisi ise 1986/134 Esas sayılı dosyanın 4.11.1987 günlü ara karan. Bu 
kararlar incelendiğinde söz konusu maddenin Anayasanın onuncu maddesinde yer alan 
eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ancak 1402/17/1 inci maddenin Anayasanın geçici 15 
inci maddesinde belirtilen sürede çıkarılmış yasalardan' olması nedeniyle iptali için 
Anayasa Mahkemesine gidilemeyeceği belirtilmiştir. 

2. Sonuç: 

1402/17/1 inci maddenin Anayasaya aykırı olduğu net bir biçimde ortadadır. Ay
ını Anayasanın geçici 15 İnci maddesi bu madde açışımdan Anayasa Mahkemesinin 
yargı alanı dışına çıkarılmıştır. Bu durumda 1402/17/1 .inci maddenin bir yasayla or
tadan kaldıırılması, sıkıyönetim hükümlülerinin cezalarının hiç de azımsanmayacaik 
bir bölümünün Anayasaya aykırı olarak çekmelerini önleyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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EDİRNE MİLLETVEKİLİ ERDAL KALKAN VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi 

'MADDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fık
rası yürüriükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 3.11. 1988 
Esas No. : 2/20 
Karar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 6 arkadaşının'; 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 17 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcileri ile Teklif sahibinin de katılma
larıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklifte, 1402 Sayılı Kanunun, sıkıyönetimin ilanından sonra sıkıyönetim ilan ve 
faaliyetleri iie ilgili alarak 15 ve ek 4 üncü madde1!erinde yazılı .suçları işleyenlere ve
rilecek cezalartn belli bir oran dahilinde artırılarak hükmedilmesine dair 17 nci mad
desinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 13 üncü maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, Dev
letin üiıkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milî egemenliğin, Cumhuriyetin, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının korunması ve ayrıca 
Anayasamın ilgilli maddelerinde öngörüllen özel sebeplerle kanunla sınırlanabileceği 
hükmü yer a'lmıştır. 

Anayasanın 15 inci maddesinde de; savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüs
tü hallerde, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
kısmen veya tamamen durdurulabileceği hükme bağlanmıştır. 

Anayasanın bu maddelerine istinaden düzenlenmiş bulunan 122 nci maddesinde 
de; Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel! hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya müteveccih ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerde daha vahim 
şiddet hareketlerinin yaygınlaştığı ve benzeri durumüarın ortaya çıktığı durumlarda sı
kıyönetimin ilanına karar verilebileceği, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde 
hangi hükümlerin uygulanacağının kanunla düzenl'eneceğine dair hüküm bulunmakta
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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Bu itibarla, vahamet arzedera dönemlerde suç işleyen kişilerin daha ağır cezalarla 
tecziye edilmelerinin Anayasanın ruhuna ve manasına uygun olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra yakalaman ve sivil mahkemelerde 
muhakeme edilenlerin cezalarında 1402 Sayıılı Kanuna göre ceza artırımımn yapılıp 
yapılmayacağı konusunda sıkıyönetim rejiminin kendi karakteristiği içinde değerlendi-
riiımesi gerektiği; teklifte öngörüldüğü şekilde 17 nci maddenin yürürlükten kaldırıl -
ması halinde infaz edilmemiş ilâmlardaki cezalarda Türk Ceza Kanununun 2 nci mad
desindeki hükme nazaran indirim yapılması cihetine gidiiılmesinim gerekeceği aşikâr
dır. Böyle bir durum ise Anayasanın yukarıda sözü edilen maddeleri ile 1402 Sayıü 
Kanunun vazediliş amacıyla bağdaşmayacaktır. 

Yukarıda arz olunan1 nedenlerle Kanun Teklifi, Komisyonumuzca olumlu müta
laa edilememiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oyçokluğu ile karar veril
miştir. 

Raporumuz İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı, ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
i. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
{Muhalifim) 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Ay tekin Kotil 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 
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KATISI OY YAZISI 

1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17 nci maddesinde 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı 
yasa ive değişiklik yapılarak Sıkıyönetim ilanından sonra işlenen suçlara verilen ceza
ların üçte birden az olmamak üzere iki katına kadar artırılliacağı hüküm altına alın
mıştır. 

1402 sayılı yasanın 17/1 inci maddesi Anayasanın 10 uncu maddesinde yazılı olan 
«Kanun önünde Eşitlik İlkesine» aykırıdır. 

Sözü edilen maddenin uygulanabilmesi için; 
1. Suçun Sıkıyönetim ilanından sonra işlenmesi, 
2. TCY'nin 125-173 üncü maddelerinden yargılanma gibi koşullar gerekmekte

dir. 

Bu madde cezayı, suça göre değil, Mahkemeye görte tayin etmektedir. Barı As
kerî Mahkemeler de bu maddenin Anayasaya aykırı olduğunu kabul etmelerine kar
şılık Anayasanın t geçici 15 inci Maddesi nedeniyle konuyu Anayasa MaMemesine gö-
türememektedirler. 

'Bilim, yargı ve politik çevreler, bu nedenle çözümü bu maddenin kaldırılmasında 
görmektedirler. 

Eşitlik İlkesi, hukukun temel ilkelerinden biridir. Bu ülkenin ihlali, adalet duygu
sunu ve güveni yaralar. Uygulamada yargıçlar dahi, Anayasaya aykırı bulduklatrı bir 
maddeyi, bir engel yüzünden uygulamak zorunda kalmaktadırlar. 

Uygulamada mahkemeye göre, zamana göre ve suçluya göre T.C.Y. ayfrı biçim-
Üerde uygulanmaktadır. 

Ayrıca, Sıkıyönetim Yasası ile getirilen «eza hükümleri «süresi belirsiz, geçici bir 
ceza hükmü» olduğundan ve Sıkıyönetim 15.7.1985'te kaldırıldığına göre T.C.Y.'nin 
2 nci maddesi de sanmk lehine uygulanarak asıl cezayı infaz edilmiş, şu anda yaJlnızca 
artırım nedeniyle hükümlü bulunan ya da, bu artırım nedeniyle cezaevine gireceklerin 
mağduriyetinin önlenmesini engelleyen komisyon kararına karşı, karşı oy yazımızı su
nuyoruz. 

Aytekin Kotil Kâmil Ateşoğulları 
İstanbul Ankara 

Ali Haydar Erdoğan Güneş Gürseler 
istanbul) Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. İSayısı : 156) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 5.12. 1988 
Esas No. : 2/20 
Karar No. : 25 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza gönderilen Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve Arkadaşının; 
1402 Sayılı Sıkıyönetimi Kanununun 17 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi İçişleri Bakanı ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de 
katılmalarıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşülimüştür. 

Teklif; 1402 sayılı Kanunun, sıkıyönetimin ilanından sonra sıkıyönetim ilan ve fa
aliyetleri iılıe ilgiili olarak 15 inci ve ek 4 üncü maddelerinde yazılı suçllarıı işleyenlere 
verilecek cezaların belli bir oran dahilinde artırılarak hükmedilmesine ilişkin 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasınıi öngörmektedir. 

Komisyonumuz; ilik Komisyon olan Adalet Komisyonunun raporunu esas al
maştır. 

Anayasanın 13 üncü maddesi, temel hak ve hürriyetlerin, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, 'ka
mu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının korunması ve ayrıca Anayasanın ilgili 
maddelerinde öngörülen özel sebeplerle kanunla sınırlanabileceği hükmünü getirmiştir. 

Anayasanın 15 inci maddesi ise savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü 
hallerde, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kıs
men veya tamamen durdurulabileceğini hükme bağlamıştır. 

Anayasanın 122 nci maddesinde de; Anayasanın tanıdığı hur demokrasi düzenini 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya müteveccih ve olağanüstü hal ila
nım gerektiren hallerde daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaştığı ve benzeri du
rumların ortaya çıktığı durıımılarda sıkıyönetim ilanına karar verilebileceği, sıkıyöne
tim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağının kanunla düzen
leneceğine dair hüküm bulunmaktadır. 

Bu itibarla, vahamet arzeden dönemlerde suç işleyen kişülerin diaha ağır cezalar
la tecziye edilmelerinin Anayasanın ruhuna ve manasına uygun olduğu düşünülmek
tedir. 

Ayrıca sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra yakalanan ve sivil mahkemelerde 
muhakeme edilenlerin cezalarında 1402 Sayıllı Kanuna göre ceza artırımının yapılıp 
yapılmayacağı konusunda sıkıyönetim rejiminin kendi karekteristiği içinde değerlen-
dirMimesi gerektiği; teklifte öngörüldüğü şekilde 17 nci maddenin yürürlükten kandırıl
ması halinde infaz edilmemiş ilamlardaki cezalarda Türk Ceza Kanununun 2 nci mad
desindeki hükme nazaran indirim yapılması cihetine gidilmesinin gerekeceği aşlkâr-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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dır. Böyle bir durum ise Anayasanın yukanda sözü edilen maddeleri ile 1402 Sayılı 
Kanunun vazediliş amacıyla bağdaşmayacaktır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle kanun teklifi Komisyonumuzca olumlu bulunma
mış ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel: Kurulun onayına sunutaak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üya 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye t 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

(Muhalifim) 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Başkanvekild 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

• Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 
(Maddelere geçilmediği için muhalifim) 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
(Muhalifim) 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

içel 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 
(Muhalifim) 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 
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