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A) Gündem Dışı Konuşma
lar 5-

1. — Tunceli Milletvekili Ka
mer Genc'in, Tunceli'de meyda
na gelen deprem ve yerel sorun
lara ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Cengiz Altınkaya'nm cevabı 5:10 

2. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'm, bu yıl hüküm sür
mekte olan kuraklığın tarım sek
töründe doğurduğu sorunlara ve 
sıkıntılara ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'-
ın cevabı 10:19 

3. — Erzincan Milletvekili 
Mustafa Kul'un, Erzincan Doğu-

Sayfa 
san Boru Fabrikasında işten atı
lan işçilerin durumu, ve Erzincan 
Valisinin bu konuyla ilgili tutu
muna ilişkin gündem dışı konuş
ması 19:24 

B) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri 24 

1. — Bingöl Milletvekili İlha
mı Binici ve 36 arkadaşının, 
TBMM Binasında milletvekille
rince yapılan çalışmaların ve te
lefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddia
sını tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 24:26 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 26 

1. — Konya Milletvekili 
Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
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Kanununun 27.5.1988 Tarihli 
3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Mad
deye Bir Fıkra İlave Edilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. 
Sayısı: 228) 26 

2. — Malatya Milletvekili 
İbrahim Aksoy ve 21 Arkadaşı
nın, 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 
10 uncu Yıldönümü Münasebe
tiyle Bazı Suç ve Cezaların Affı
na Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sa
yısı; 240) 27:32 

3. — İzmir Milletvekili K. 
Kemal Anadol ile Veli Aksoy'un 
Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İş
lemler ve 6785 Sayılı İmar Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştiril-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulu-
türk'ün, basın hürriyeti hakkında gündem 
dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar; 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 
vali ve emniyet müdürlüklerince bazı sa
natçıların konser ve kaset yasaklamaları
na tabi tutulmaları hakkındaki gündem 
dışı konuşmasına da, İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu; 

Cevap verdiler. 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman da, 

cezaevlerinin içinde bulunduğu durum ve 
yapılan işkence hakkında gündem dışı bir 
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mesi Hakkında 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Numaralı Kanunun 9 un
cu Maddesinin (c) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/117) (S. Sayısı: 241) 32:47 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 4 7 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 4 7 

1. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'm, Türkiye Muharip 
Gaziler Derneğine devredilmiş 
olan Türkiye Kuvayı Milliye Mü
cahit ve Gazileri Derneğine ait 
malların, adı geçen Derneği iade
sine dair mahkeme kararlarının 
infaz edilip edilmediğine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun ya
zılı cevabı (7/615) 47:49 

konuşma yaptı. 
Belçika'ya gidecek olan Başbakan 

Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Ali Bozer'in, 

Belçika ve Fransa'ya gidecek olan Dı
şişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Sa
vunma Bakanı İsmail Safa Giray'm; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
ile 

Gasp edilmiş temel hak ve özgürlük
lerinin iadesi ve kendilerine uygulanan 
baskılayın durdurulması, amacıyla başlat
tıkları açlık grevleri ve masum gösteriler 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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nedeniyle soydaşlarımızın maruz bırakıl
dıkları Bulgar terörünün kabul edilmesi
ne veya görmezlikten gelinmesine imkân 
bulunmadığına; 

TBMM'nin: 
Bulgaristan'ın zulüm politikasını ve 

insanlığa karşı işlediği suçu şiddetle kına
dığına; 

Dünya parlamentolarını, Bulgar me
zalimine ' 'dur' ' demeye ve Bulgaristan'
dan yükselen feryatlara karşı harekete ge
çerek, Türk azınlığın haklı davasını des
teklemeye çağırdığına ilişkin siyasî parti 
grupları müşterek önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Başkanlıkça: 
Tüm TBMM üyelerinin infial ve gö

rüşlerinin ifadesi olan kınama önergesinin, 
dünya kamuoyunun bilgilerine sunuldu
ğuna; bu hareketlerinin TBMM'nce bü
yük bir dikkatle izlendiğine ve insanlık dışı 
bu tutum ve davranışın sorumluluğunun 
ve vebalinin Bulgar Devletine ait bulun
duğuna ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek 
ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun (2/97) (S. Sayısı: 
228) görüşülmesi, maddeler komisyondan 
gelmediğinden; 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy 
ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Çocuk Şen
liklerinin 10 uncu Yıldönümü Münasebe

tiyle Bazı Suç ve Cezaların Affına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/54) (S. Sayısı: 240) ile, 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol 
ile Veli Aksoy'un Gecekondu Mevzuatı
na Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İş
lemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
24.2.1984 Tarihli ve 2981 Numaralı Kanu
nun 9 uncu Maddesinin (c) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporunun (2/117) (S. Sayı
sı: 241) 

Görüşülmeleri, Hükümet ve Komis
yon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

Ertelendiler. 
26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 

Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının (1/491) (S. Sayısı: 238), n 

Harp Akademileri Kanun Tasarısı
nın (1/500) (S. Sayısı: 239), r 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununun Bir Maddesinde' De-

. . . . * 
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının (1/564) (S. Sayısı: 242), 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Gündemde görüşülecek başka konu 
bulunmadığından 25 Mayıs 1989 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşime saat 17.51'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Orâl 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

— 3 — 
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II . — GELEN KÂĞITLAR 
25 . 5 . 1989 Perşembe 

Tasarı 
1. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı 

Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okut
ma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardım
lara İlişkin Kanun Tasarısı (1/525) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş ve Komisyona havale ta
rihi: 24.5.1989) 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz 

ve 45 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Değişik 36 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/188) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.5.1989) 

Tezkere 
1. — Hasan Cansız (Erdemli) Hak

kındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/852) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24.5:1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Mehmet Fu

at Erçetin'in, sağlık hizmetlerinde kulla

nılan enjektörlerin ücretsiz olarak karşı
lanıp karşılanmayacağına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/696) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.1989) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarı gül'ün memur ve işçilere yaz tatili ne
deniyle ikramiye verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/697) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.5.1989) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklıların is
kân sorununa ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/698) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 24.5.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi* 

1. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici 
ve 36 arkadaşının, TBMM Binasında mil
letvekillerince yapılan çalışmaların ve te
lefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.5.1989) 
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BİRİNTCİ OTURUM 

Açılma1 Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak sure
tiyle yoklama yapılacaktır. Sayın millet
vekillerinin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyo
rum. (Giresun Milletvekili Mustafa 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
Tunceli'de meydana gelen deprem ve yerel sorunla
ra ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık 
ve iskân Bakanı Cengiz Alttnkaya'nm cevabı 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sa
yın Kamer Genç; buyurun efendim. 

Sayın Genç, gündem dışı söz konu
nuz, Tunceli'de meydana gelen deprem ve 
yerel sorunlarla ilgilidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Evvela, olayın güncelliğini kavramak 
suretiyle gündem dışı söz sırasını bana ve
ren Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan 
arkadaşıma teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 20 Mayıs 1989 
günü, merkezi Tunceli'nin Pülümür ilçe
si olmak üzere, çevrede büyük hasar ya
pan bir deprem meydana gelmiştir. Ben, 
dün bu deprem yerindeydim. Maalesef, 
deprem bölgesinde 300'ün üzerinde evin 
oturulamayacak şekilde yıkılmasına ve res
mî ağızlardan aldığım bilgiye göre 225 ta-

Çakır'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var

dır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen üç arkada

şımıza söz vereceğim. 

ne koyun, 11 tane de sığır olmak üzere, bu 
miktarda bir hayvan telefatı ve ölümü ol
masına rağmen mahalline bu ana kadar, 
üç beş çadır dışında, herhangi bir yardım 
gitmemişti. 

Bölgenin iklim koşulları çok ağırdır. 
ANAP İktidarı, başka yerlerde, Rusya'nın 
Ermenistan'ında deprem olduğunda, fiya
ka olsun, kamuoyunda kendisine birtakım 
şeyler yaratılsın diye oraya helikopter gön
dermeye kalkan sizlere sesleniyorum: O 
insanlar da bu memleketin insanlarıdır. 
Doğruyu söylemek gerekirse, maalesef, 
benim partim de dahil olmak üzere, şim
diye kadar hiçbir siyasî partiden bu dep-
remzedelere herhangi bir ilgi gösterilme
miştir. Tunceli hudutları içinde yaşayan 
insanları siz, Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı olarak kabul etmiyorsanız, bir şey 
söyleyemem; ama, bu kadar ağır koşullar 
altında, şartlar altında yaşayan bu insan
lar için sebebini sormak istiyorum: Neden 
bu ana kadar hiçbir yardım yapılmamış
tır?.. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Değerli milletvekilleri, bakın, olay 
çok büyük önem arz ediyor. Yollar kapa
lı. Benim dün orada bindiğim minibüs bir 
suya saplandı. Su, büyük bir suydu, köp
rü olmadığı için, 45 dakika suyun içinde 
kaldık. Hayal âleminde yaşamıyorum, 
bunları bizzat yaşadım. Yakınında bir ka
rakol vardı, sağ olsunlar jandarmalar gel
diler, minibüse ip bağladılar ve 45 dakika 
sonra çektiler. Biz, yürüyerek, ancak 2 sa
atte olay mahalline gittik. 

METİN' GÜRDERE (Tokat) — 
Vah, vah!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, salonda bir takım aca
yip sesler duyuyorum. Tabii, bu olayları 
yaşamayanlar, vicdan azabı çekmeyenler, 
vicdan taşımayanlar işi alaya alabilirler; 
ama olay, çok büyük ehemmiyeti olan bir 
olaydır. 

Arkadaşlar, köye gittim; inanın ki, 
ölen hayvan leşlerinin kokusu 2 kilomet
re ileriden hissediliyordu. Orada da, va
tandaşlara, iki üç tane çadır vermişler; va
tandaş da bana diyor ki: "Efendim, sila
hımız yok, bu defa da ayılar geliyor.'' Pe
ki, o ayıların tecavüzünden vatandaşı kim 
koruyacak?.. İşte, vatandaş devleti arıyor. 

Değerli milletvekilleri, vatandaş, dev
leti arıyor, hükümeti arıyor, kendisine yar
dım elini uzatacak insanları arıyor. Nere
desiniz?.. Sırası geldiği zaman, "Biz çağ 
atladık'' diyorsunuz; 5 gün olduğu halde 
daha hâlâ bir deprem bölgesine yetişmiş
siniz. 

Yine, 23.5.1989 günü Ovacık'm As-
lıcak Köyüne gittim. 18.5.1989 günü de, 
köyden, Diap Nemli, Munzur Okay, Kâ
zım Uzundal, Müslüm Uzundal, Hüseyin 
Paricaroğulları isimlerindeki 5 vatandaşı
mız oradaki karakol kumandanı tarafın
dan getiriliyor, ormanda sıra dayağına çe
kiliyor. Diap Nemli ismindeki vatandaşı
mız 32 yaşında, Munzur Okay 65 yaşın
da, Kâzım Uzundal 76 yaşında, Müslüm 

Uzundal 46 yaşında, Hüseyin Pancaroğul-
ları 55 yaşında. Bu Diap Nemli isimli va
tandaş, çok dövüldüğü için orada baygın
lık geçiriyor ve ondan sonra da dövmeyi 
bırakıyorlar. Oradaki kumandanlar diyor
lar ki, "Biz size iyilik yaptık, hiç olmazsa 
karılarınızın yanında sizi dövmedik". 

Değerli arkadaşlar, olayın sebebi şu: 
Evvela, orada yeni bir karakol kuruluyor. 
Karakoldan gece köyün üzerine ateş edi
liyor. Ertesi gün köye geliyorlar, diyorlar 
ki, "Buraya teröristler geldi mi?" Köylü
ler de, "Bilmiyoruz" diyorlar. "Peki, dün 
buraya ateş açıldı" diyorlar. Köylüler de 
diyor ki, ' 'Ateş açıldı ama, biz kimin ateş 
ettiğini ne bilelim" Onlar da, "Bu ateşi 
biz ettik, niye gelip bize haber 
vermediniz" diyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bakın, bu insan
lara, işgal altındaki yöre halkına yapılma
yacak nitelikte işkence ve eziyet yapılıyor. 
Lütfen, bu işlere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak el koyun. Bakın, bugün do
ğuda bir hayli askerimiz şehit oluyor. Bu 
olayları burada biz kulak arkası ederek ya
şayamayız. Bu olayların esaslarını incele
mek zorundayız. Eğer incelemezsek, bu 
olayların sonucunun nereye varacağı, bu 
olaylardan kimlerin mağdur olacağı belli 
değildir. Dağ başında görev yapan güven
lik kuvvetlerine mensup insanların içinde 
hakikaten güvenlik kuvvetlerinin itibarı
nı zedeleyen insanlar çoktur. Bunları ön
lememiz lazımdır. Bunları önleyemezsek, 
bu olaylar büyür. Vatandaşların mal ve 
can güvenliğini korumakla yükümlü olan 
güvenlik kuvvetleri, gidiyor erkekleri top
luyor, getiriyor ve sıra dayağından geçiri
yorlar... 

Yine, 1985 yılında, Üsteğmen Atila 
diye bir kumandan köylüleri soymuş, da
yaktan geçirmiş, bıyıklarını yolmuş... Ger
çi 18.5.1989 tarihindeki olayda da o 75 ya
şındaki vatandaşın bıyıklarını yolmuş yi
ne o kumandanlar. O zaman o kumandan 
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(Üsteğmen Atila) köylülere yaptığı bu iş
kence yetmiyormuş gibi, vatandaşın biri
sinin 8 tane koyununu kesmiş. "Koyunu 
kesiyoruz, getiriyoruz, 'pişmedi' diyor; be
nim köpeğim için pişirdiğiniz bu et 
"pişmedi' diyor, yeni bir koyun kestiriyor." 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— O subaylar Yunanistan'dan mı geliyor? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Rusya'dan mı gelmiş o ku
mandan?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efenr 
dim, işte, tahkik edin. Eğer siz "Rusya'
dan gelmedi" diyorsanız, buyurun.. Ama 
siz, daha Rusya kadar, kendi vatandaşı
nıza sahip çıkmıyorsanız, o zaman konuş
maya hakkınız yok. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — O kumandan Müslüman değil mi? 
Yalan söylüyorsun. İnsan Allah'tan korkar. 
Hepsi uydurma... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
yurun mahalline gidelim... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Yalan söylüyorsun!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
yurun mahalline gidelim. Eğer bunlar 
doğru değilse, ben istifa ederim; yoksa, si
zin Hükümetiniz istifa eder mi? Onurlu 
hükümetse istifa etsin... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Senin vicdanın olsa bu kadar ya
lanı konuşmazsın. Yalan söylüyorsun! 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma

raş) — Hep uydurma şeyler söylüyorsun. 
İnsan Allah'tan korkar. Yalan söylüyorsun! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Al

lah'tan siz ve o işkenceleri yapanlar kork-
sunlar. İşte sen burada oturup hayalî ko
nuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Senin vicdanın olsa bu kadar ya
lanı konuşmazsın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sen
de vicdan olsa, gidip o olayları tahkik 
edersin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, karşılıklı 
konuşmaya yol açmayınız; bir. 

Arkadaşlarıma da rica ediyorum, ha
tip konuşurken hatibe müdahale etmek 
hakkı münhasıran Başkanlık Divanına ait
tir. (ANAP sıralarından "Müdahale et" 
sesleri) Onu yapacağız efendim, lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

Devam edin efendim. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Sayın Başkan, zelzeleyi anlatsın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 

buraya bir olay getirdim. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 

— Zelzeleyi anlat... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efen

dim, söz talebimde Tunceli sorunları de
dim; orada var. 

14 yaşındaki bir çocuğun üzerine bir 
yüzbaşı kaynar su dökmüş; biz getirdik, 
gözünüzle görmediniz mi? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Onu senin baban yapmış. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Onu 
senin baban yapmıştır. O yüzbaşı senin 
baban olduğu için onu müdafaa ediyor
sun; senin baban yapıyor onları... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Benim babam haksızlık yapmaz; 
senin baban yapar haksızlığı, adaletsizli
ği. 

KAMER GENÇ (Devamla) — İşte, 
öyle karaktersiz, öyle sadist insanlar siz
den çıkar, öyle onursuz insanlar sizden çı
kar; bizden çıkmaz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... 



T.B.M.M. B : 93 25. 5 . 1989 O : 1 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
insancılız... 

Onun için, bunlan getirdim size gös
terdim; ama o yüzbaşı ve kumandanı di
yor ki, "Efendim, asit dökülmüş.." Peki, 
bu asiti o çocuk esarethanede nereden bul-' 
du da döktü? O asidi buisaydı, getirirdi, 
kendisine o kaynar suyu dökenlerin kıçı
na dökerdi. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Terbiyeli konuş. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Orduya hakaret, devlete hakaret, 
millete hakaret... Ayıp be! Allah tan kork... 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, diğer bir kbnu, Tun
celi'deki eğitim ve öğretim sorunudur. 
lUnceli'de "öğretmen" denilen bir olay 
yok. 

Meslek lisesinin bir öğretmeni dışa
rıdan bir kadın getiriyor, sınıfı boşaltıyor 
ve kadını içeri alıp, kapıyı kilitliyor; on
dan sonra da bir öğretmen buna müda
hale ediyor. Buna müdahale eden öğret
mene disiplin cezası veriyorlar, uzaklaştı-
rıyorlar; o olayı yapan öğretmen-için de, 
Millî Eğitim Müdürü, "Bu kadınla evle
necek" diyor. 

Bunları size anlattığım zaman inan
mıyorsunuz! Hakikaten, böyle bir şeye in
san inanmaz, ben de inanamıyorum; ama 
olayları gidip yerinde görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ben de bir in
sanım, ben de istemez miyim her gün bu
rada dostluk ilişkileri içinde yaşayalım; 
ama, gördüğümüz işkenceler ve iğrenç 
olaylar karşısında insanlığımızı kaybedi
yoruz. Biz bu insanları korumak zorun
dayız. Bu insanları biz korumazsak kim 
korur? Onu bir söyleyin. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Türkiye'de niye olsun? Yanlış, 
inanmıyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
bir milletvekiliyim, size bir olay getirdim, 
çocuğu getirip gösterdim. Arkasından, 
jandarma alay kumandanı, "Asit 
damlamıştır" diyor. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Yanlış, yanlış; inanmıyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer 
bu yanlışsa, güvenlik kuvvetlerine iftira at
maktan dolayı teşriî masuniyetimi kaldı
rın, beni yargılayın; ama doğruysa, lütfen 
o yüzbaşıyı da orada tutmayın. Onu ora
da tuttuğunuz zaman, yarın kimin çocu
ğunu zevk için öldüreceği belli olmaz bu
nun. İşte biz, gelecek muhtemel olayları 
önlemek için söylüyoruz. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Dep
reme gel, depreme... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Asker adaletsizlik yapmaz. Düş
manı mı o, niye yapsın?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, 
deprem konusuna biraz daha eğilin ve sö
zünüzü toparlayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, söz talebimde "Tunceli 
sorunları" diye belirttim. 

BAŞKAN — Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, gördüğüm şu: hiç köy 
yolu yok. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ne gördün?!.. Uyduruyorsun... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ola
ğanüstü hal uygulaması gereği, bir köye 
bir makinenin gidip de yol açabilmesi için, 
başında muhakkak güvenlik kuvvetlerinin 
gitmesi lazım. Bir iki makine gitmiş, ya
kılmış; elbette ki onu kınıyoruz. Haklı; ya
ni, birtakım önlemler almak lazım; ama, 
bu önlemleri alırken de hizmet getirme
mek olmaz ki arkadaşlar... 
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ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Hiçbir köy yolu kapalı değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dev
let, olaylar karşısında aciz olmaz. Bir grey-' 
der jandarma kontrolunda iki saatte bir 
yere gidiyor, iki saatte de geliyor, ondan 
sonra da bir saat çalışmıyor ve bütün köy 
yolları kapalı. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Başkan, 
müddeti bitti, konu dışında konuşuyor. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Hiçbir köy yolu kapalı değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Köy 
okulları daha bir ay önceden tatil edilmiş. 
Şehir merkezindeki ortaöğretim veren 
okullarda din dersi öğretmeni dışında 
meslek dersi öğretmenleri yok. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu efendim; toparlayınız lütfen. ' 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlayacağım efendim. 

Bunlar kasıtlı yapılıyor; birtakım in
sanlar tarafından, o yöre insanlarının ca
hil kalması için özellikle gayret sarf edili
yor. 

Tunceli Merkez Geyiksuyu Nahiye
sinde -gidip gördüm- 156 tane ortaöğre
tim öğrencisi var, tek bir Türkçe öğretme
ni var. Yani, bir tek Türkçe öğretmeni bir 
okulda 156 çocuğun eğitim ve öğretimini 
sağlayabilir mi değerli milletvekilleri? Bu
nun yargılamasını sizlerin vicdanlarına bı
rakıyorum. 

Yine, Tunceli'deki yöneticiler orada 
yerli öğretmen çalıştırmak istemiyor. Bu
raya görevli gelen yabancı öğretmenler de, 
valiliğe ve Millî Eğitim Müdürlüğüne in
tikal etmiş olaylar var, kız öğrencilere sar
kıntılık yapıyorlar. Şikâyet ediyorlar; millî 
eğitim müdürü, vali örtbas ediyor. 

Değerli arkadaşlar, bakın, ben bun
ları niye söylüyorum? Size diyorum ki, ge
rekli önlemleri alın. Bu olaylar yarın bü
yüdüğü zaman, bunun sonucunun nere
ye varacağını kestirmek mümkün değildir. 

Müfettiş gönderin, tahkik edin... 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma

raş) — Vali ne diye örtbas etsin? Yalan 
söylüyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hü
kümetsiniz efendim; o zaman çıkın bura
da bize cevap verin. O zaman, biz yalan 
söylüyoruz... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Bu kadar hakaret olur mu yahu? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ya
hu, sen konuşma. Ben seni zaten karşım
da adam görmüyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlama-
yacaksanız, sözünüzü kesmek durumun
da kalacağım. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bir cümle ile sözlerimi toparlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, şuna inanma
nızı isterim ki, her şeyi en doğru şekliyle 
sizlere ifade ettim; sizler nasıl düşünürse
niz düşünün. 

iktidar Partisinden özellikle rica edi
yorum, lütfen bu olayların üzerine sağlıkla 
gitsin. 

İkincisi, depreme kısa zamanda mü
dahale etsin. Hayvan leşleri orada etrafa 
çok büyük kokular yayıyor ve bunun ar
kasında bulaşıcı hastalıklar var. Lütfen, 
valiliğe emir versinler, oraya greyderler 
göndersinler ve o leşleri örtsünler. O in
sanlar çok perişan bir vaziyette. Gerekli 
yardımlar yapılsın; bu konuda bize bilgi 
de versinler. 

Dün ben oradaydım; yani dün bu sa
atlerde oraya araba ile gidiyordum. 

Efendim, saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Cevap vermek üzere, Sayın Bakan; 
buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sa-
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ym Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Genc'in gündem dışı konuşma gerekçesi 
deprem üzerine olduğu için, notlarımı ha
zırlamıştım; ancak, depremden başka, 
aşağı yukarı bütün bakanlıkları ilgilendi
ren konuları da gündeme getirdiler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başba
kan gelsin cevap versin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — 
Tabiî ki ben, haddimi bilerek, sadece dep
rem üzerinde, 20 Mayıstan bu yana Ba
kanlığımıza ulaşan ve yapılan işler hakkın
da bilgi vermek istiyorum. 

Öncelikle, deprem, sadece Tunceli 
Vilayetini değil, Erzurum ve Erzincan'ı da 
etkilemiştir ve her üç vilayet valilerimizle 
de, deprem olduğundan beri temas halin
deyiz. Allah'a şükür ki, can kaybı olma
mıştır. 5,2 şiddetinde, bundan bir ay ön
ce de Muğla-Ören'de olan şiddette bir 
depremdir. Beklenen neticesi; orta, hafif 
hasar ve bir miktar da ağır hasar şeklin
dedir, bir miktar da hayvan telefatı var
dır. 

Çadır ve aynî yardım gönderilmiştir... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aynî 

yardım yok, ben dün geldim. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA

NI CENGİZ ALTINKAVA (Devamla) — 
İstenecek her türlü yardımı verecek gücü
müz de vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye 
vermediniz?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN SAKA
NI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — 
Vilayetlerden gelen raporlara anında ce
vap verebilecek halde bekliyoruz. İsteyen 
herkese, yiyecek, içecek ve çadır temin 
edilmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha 
bir kuruş yiyecek yardımı da, para yardı
mı da yapılmamıştır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — 
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Siz konuşurken Sayın Genç, ağzımı açıp 
bir tek kelime, bir şey söylemedim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, 
doğru cevap verin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — 
Doğru cevap veriyorum. 

Bize gelen bütün raporların gereği 
yerine getirilmektedir. İşte, kırk gün ön
ce olan Milas depreminden sonra bütün 
yaralar sarılmış, tamirat paraları da gön
derilmiştir. Aynı şey, hiç kuşkunuz olma
sın, bu deprem bölgesinde de uygulana
caktır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 
buyu hüküm sürmekte olan kuraklığın tarım sek
töründe doğurduğu sorunlara ve sıkıntılara ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Tarım Orman ve Kö-
yisleri Bakam Lutfullah Kayalar'ın cevabı 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sa
yın Orhan Şendağ; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Şsndağ, gündem dışı söz konu
nuz, bu yıl hüküm sürmekte olan kurak
lığın tarım sektöründe doğurduğu sorun 
ve sıkıntılarla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Yalnız, TRT nasıl olsa akşam haber
lerinde bu çekimi vermiyor; hiç olmazsa 
ışıkları gözümüzü rahatsız etmesin diye, 
çekim yapmasını istemiyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlarken hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemiz son 
otuz yılın en kurak mevsimini yaşamak
tadır. Kuraklık, 1989 yılı ürünü tahıl bit
kilerini olumsuz yönde etkilerken, ekimi 
yapılmış bulunan birinci ürün durumun
daki pamuk, mısır ve soya gibi ürünlerin 
yanı sıra, ikinci ürün üretimini de tehli
keye sokmuştur. 

Bu yıl kuraklığın getirmiş olduğu so
run ve sıkıntı yalnızca çiftçimizin sorun ve 
sıkıntısı değildir. Aynı zamanda, topyekûn 
ülkemizin sorunu ve sıkıntısıdır. Çünkü, 
tarım sektörünün sorunlarını bir ülkenin 
genel sorunlarından ayrı düşünmek müm
kün değildir. 

Bu yıl ülkemizin büyük bir bölümü
ne yeteri miktarda yağışın düşmemiş ol
ması, çiftçimizin büyük bir kesiminin su
lama imkânına sahip olmaması, sahip 
olanlar için de sulama kanallarına düzenli 
ve yeterli su verilmemesi nedeniyle, ekili, 
dikili arazilerimiz ve meralarımız aç ve su
suz kalmıştır. Toprak işlenemez duruma 
gelmiştir. Ekip biçmeyen çiftçimiz aç kal
ma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmakta
dır. 

Buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ürün
leri, kuraklık nedeniyle, geçmiş yıllara gö
re onbeş yirmi gün daha erken hasada ge
lecektir ve Çukurova Bölgemizde hasat 7 
Mayıs günü başlamış bulunmaktadır. Za
manında yeterince yağış alınamadığından, 
tahıl ürünleri verimliliğinde büyük oran
da düşüş olacağına kesin gözüyle bakıl
maktadır. 

Kuraklık, hemen hemen bütün yurt
ta etkinliğini göstermiştir. Yüzde 80'lere, 
hatta yüzde 100'lere varan ürün kaybı ola
cağı tahmin edilen Konya Ovasında, Di
yarbakır'da, Urfa'da, Çukurovanm susuz 
alanlarında, Ege'de, tahıl ekicisi, bir yan
dan nasıl geçineceğini, bir yandan borcu
nu nasıl ödeyeceğini ve icradan nasıl kur
tulacağını kara kara düşünmektedir. 
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Türkiye genelinde ürün verimliliğin
de yüzde 50-60 oranında düşüş olacağı 
tahmin edilmekte, bu da, geçen yıllara gö
re, rekoltenin çok düşeceği anlamına gel
mektedir. Tarımımız bu yıl felce uğramış
tır. Çiftçimiz, tarım girdileri, hayat paha
lılığı, borç, faiz ve vergi yükü altında ezi
lirken, bu defa kuraklık karşısında umu
dunu yitirmiş, yok olma durumundadır. 

Nüfusumuzun yarısından fazlasının 
geçimini sağladığı tarım sektörüne devle
tin yardım elinin uzatılması gerekirken, 
Sayın Özal Hükümeti ne yapıyor: Hükü
met, "Sıkıntısı çekilecek tahıl ürünlerinin 
ithali için bağlantılar yaptık" diyor. Buğ
day ithali mutlaka bazı sıkıntıları gidere
cek; ancak, tarlasından ürün kaldırama
yan çiftçinin ne işine yarayacak? Buğday 
ekicisi, Hükümetin buğday ithalinden ne 
kazanacak? Buğday ithal eden Hükümet, 
tarlasından ürün kaldıramayan çiftçinin 
cebine para mı koyacak? Çiftçi tarladan 
ürün kaldıramazsa, gübreye, ilaca, tohu
ma olan borcunu nasıl ödeyecek? Binler
ce çiftçi ailesi nasıl geçinecek? Kaldı ki, 
Çukurova Bölgemizde, buğday, pamuk 
ekiminin finans kaynağıdır. Buğday kal
dıramayan Çukurova çiftçisi hangi parayla 
pamuk ekecek? Pamuk ürününe kadar 
hangi parayla geçinecek? 

Sayın Özal Hükümeti ne yapıyor: 
Hükümet, tahıl destekleme alım fiyatını 
10 Mayıs günü açıklayacağını belirtmesi
ne rağmen, bundan vazgeçiyor, 14 Mayıs 
günü televizyon haberlerinden, ancak ge
lecek hafta açıklayabileceğini bildirdiğini 
öğreniyoruz ve 18 Mayıs günü hiçbir işe 
yaramayacak açıklamasını yapıyor. 

Sayın milletvekilleri, hasadın 7 Ma
yıs günü başladığı Çukurova Bölgesinde, 
bu hafta sonuna kadar tarlada hemen he
men hiç buğday alanı kalmayacaktır. 7-18 
Mayıs günleri arasında buğdayını tarla
sından kaldıran çiftçi, Hükümet tarafın-
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dan destekleme alım fiyatı geç açıklanmış 
olduğundan, ürününü yok pahasına, açık
lanan fiyatın çok altında, tüccara kaptır
mıştır. Açıklanan fiyat 300-340; ancak, 
çiftçi buğdayını 260 liraya satmıştır. Sa
yın Ozal Hükümeti, çiftçinin bir kere da
ha mağdur olmasına sebep olmuştur. Hü
kümet, tahıl destekleme alım fiyatlarını 
açıklamakta, Toprak Mahsulleri Ofisine 
ne miktarda, nasıl ve kaç liraya ürün al
ması gerektiği yönünde direktif vermekte 
çok geç kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, bi* da
kika efendim... 

Değerli arkadaşlar, hatibi dinlerken, 
lütfen, ayakta durmayalım; herkes yerini 
alsın, otursun ve hatibi sükûnetle dinle
yelim lütfen. 

Buyurun Sayın Şendağ. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 

Kaldı ki, tarlasından ürün kaldıramayan 
çiftçi için bu fiyatlar hiçbir anlam ifade et
memektedir. 

Hükümet, "Gübrede sübvanseleri 
artırdık" diyor; ancak, buğday ekicisi bu 
yıl bundan faydalanamıyor. Ömrü vefa 
eder ve gelecek yıl buğday ekebilirse ve bu 
kararların yerinde yeller esmezse, belki 
faydalanacak. Ancak, öbür yandan, Dev
let Su İşleri, bir dekar alanın sulama üc
retini kademeli olarak 25 bin liraya çıka
rıyor. Hükümet, gübredeki sübvanse ile 
çiftçiye vereceğinin kat kat fazlasını sula
ma suyu ile geri alıyor. Bu yetmiyor; dre
naj kanallarından, tarlalardan gelerek tah
liye kanallarında biriken suyun zararlı ol
duğunu, kullanılmaması gerektiğini her 
vesileyle çiftçiye bildiren Devlet Su İşleri, 
kuraklık nedeniyle veya başka imkân bu
lamadığı için, bu zararlı atık su ile sula
ma yapan çiftçilerden normal sulama be
deli alıyor. 

Sayın Ozal Hükümetinin bu tutum 
ve davranışı, köylü ve çiftçiyi gözden çı

kardığının taptaze kanıtıdır. Sayın Ozal, 
26 Mart 1989 günü uğradığı hezimetin, 
aldığı yüzde 21,75 oranındaki oyun âdeta 
hıncını, intikamını almak istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ozal'in 
övmelerle bitiremediği... 

LEDİN BARLAS (Adana) — Ne 
alakası var?.. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Var.. 

Övmelerle bitiremediği köye giren te
levizyon, bugün beraberinde buzdolabını, 
radyoyu da alarak köyden çıkıyor, haraç 
mezat icra salonlarında satılıyor. ANAP 
İktidarı bu kürsüye çıkıp bununla da övü
nebilir. 

PTT tarafından abone parası alın
mış, hattı çekilmiş, makinesi bağlanmış, 
hatta numarası verilmiş köye gelen tele
fon, bir buçuk senedir bir defa olsun 
"Alo" dememiş, çalışmamış. ANAP İk
tidarı bu kürsüden bununla da övünebi
lir. 

LEDİN BARLAS (Adana) — Yanı
lıyorsun Sayın Şendağ, öyle bir şey yok. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Yanılmıyorum Sayın Barlas, gidip bera
berce görebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, telefondan, te
levizyondan önce gelmesi gerekenler var
dı, onlar yok; içme suyu gibi, asfalt yol gi
bi, sulama suyu gibi... Bunlar yok köyde. 
Çağ atlanıldığı iddia edilen ülkemizde 
bunlar niçin yok? Çağ atlanıldığı iddia 
edilen ülkemizin dördüncü büyük ili olan 
Adana'ya, merkeze 15 kilometre mesafe
de bulunan Menekşe, Kargakekeç, Kara-
ömerli, Çiçekli, Ayvalı, Hocallı, Çirişge-
diği, Dutluca, Turunçlu ve komşu köyle
rin içme suyu yok Sayın Barlas; asfalt yo
lu yok; Seyhan Barajı Gölü 1 kilometre 
önlerinde, sulama imkânları yok; sağlık 
ocakları, yeterli okul binaları, öğretmen
leri yok. 1980 öncesi başlatılan Aşağı Sey
han Sulama Projesi çalışmaları şimdi ne
den yok? 

12 — • 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Ozal döneminde tarım sektörü, her 
yıl biraz daha gerileyerek durma noktası
na gelmiştir. 1980 öncesi 35 traktör bulu
nan Adana .Karataş İlçesi Tapur Köyün
de bugün bu sayı 4'e düşmüştür. Köylü ve 
çiftçi perişandır. Bir salgın hastalık gibi, 
icra, Icöyde kol gezmektedir. 

1983'te 350 milyon dolar olan tarım 
ürünleri ithalatımız, geçtiğimiz yıl 1 mil
yar 570 milyon dolan bulmuştur. Bu, son 
derece düşündürücü, endişe ve hatta deh
şet verici bir gelişmedir. 1988 yılında ta
rım ürünleri ithalatı karşılığı olan 3 tril
yon Türk Lirasını Avrupa çiftçilerine kap
tıran Sayın Ozal İktidarı, bu parayı Türk 
çiftçisine destekleme veya yatırımlarla ver
miş olsaydı, tarımımız \>u duruma düşmez 
ve bu sene görülen kuraklık karşısında aciz 
ve şaşkın olmaz, devlete olan inancını ve 
güvenini »sarsmazdı. 

Sayın milletvekilleri, 11 Ekim 1988 
günü Tarım Bakanlığı yetkilileri nezare
tinde Adana'da çiftçilerle bir toplantı yap
mak, bu toplantıda yağ bitkisi olarak ka-
nplayı tanıtmak ve çiftçilere ekimini öner
mek, kanola ekili dekar başına 10 000 
Türk Lirası teşvik primi, tohum yardımı, 
mazot sübvansesi; 1988 yılında kanolanm 
kilogramını 550; 1989 yılında 650-700 li
radan Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile 
almak vaadinde bulunmak ve 42 bin de
kar kanola eken çiftçiyi yüzüstü bırakarak, 
bunların hepsinden vazgeçmek ancak 
ANAP İktidarına ve Sayın Özal'a ait tu
tum ve davranışlar olabilir. 

Mademki kanola eken çiftçiyi yüzüs
tü bırakacaktınız, mademki ürettiği kano-
layı almayacaktınız... 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, süreniz 
doldu, toparlayınız efendim. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Mademki ürettiği kanolayı almaya
caktınız, tdhum yardımı, teşvik primi ver-
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meyecektiniz, neden kanola ekmesini 
önerdiniz, birtakım masraflara soktunuz, 
neden bu hayat pahalılığında perişan et
tiniz? Buna sebep olanlar, bunun vebali
ni hiçbir zaman sırtlarından atamayacak
lardır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerimizin ve 
çiftçi kuruluşlarının çığlıklarına kulak ver
mesi gerektiğini Hükümete bir kere daha 
hatırlatmakta fayda görüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tarım sektörümüzün gelecek yıllarda da
ha çok kötüye gitmemesi için, acilen: 

Kuraklık nedeniyle hasar tespiti ça
lışmalarının başlatılarak, afete uğrayan 
çiftçilerin kredi faizlerinin aşağıya çekil
mesi veya oranlannın sıfırlanması, birik
miş borçlann müsait taksitlerle ödenmesi 
ve faizlerinin dondurulması; 

Afete uğrayan çiftçilerin yeni üreti
me geçebilmesi için ihtiyaç duyulan gir
dilerin sağlanması veya gerekli Anansın 1 
yıl vadeli faizsiz kredi ile temin edilmesi; 

2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında Kanuna işlerlik kazandırılma
sı veya devlet desteğini de öngören, tara
fımızdan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verilen ve şu anda komisyon
larda bekletilen Tarım Sigortası Kurumu 
Kanunu Teklifinin bir an önce çıkarılma
sı; 

5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç 
Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanuna 
göre yapılacajc tohumluk yardımlarından 
çiftçi ihtiyaçlannm zamanında ve yeteri 
miktarda karşılanması; 

Tabiî afetlerden zarar gören çiftçile
re yemlik ve yemeklik buğday yardımı ya
pılması; 

Sulama ücretlerinin düşürülmesi, su
lama suyu temin etmek üzere kullanılan 
elektrik ücretlerinin düşürülmesi veya süb-
vanse edilmesiyle mazot fiyatlarının dü
şürülmesi veya sübvanse edilmesi; 
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Su kaybını önleyici ve verimli sula
ma yapılmasını sağlayıcı sulama sistem
lerinin kurulmasında uygun kredi imkân
larının sağlanması gibi tedbirlerin alınma
sında zaruret hâsıl olmuştur. 

Temennim odur ki, Hükümet, bu 
tedbirleri veya bazılarını acilen dikkate al
sın. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAM — Teşekkür ederiz Sayın 
Şendağ. 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
Sayın Lutfullah Kayalar; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; kuraklıkla ilgili gündem dışı söz 
alan Adana Milletvekili Sayın Orhan Şen
dağ'm konuşmasıyla alakalı Yüce Mecli
se bilgi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum; bu vesileyle saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Şen
dağ'm da belirttiği gibi, bu yıl, sadece 
Türkiye'de değil, Amerika ve Avrupa'da 
da beklenen yağışlar normal seviyelerin
den de az olmuştur. Özellikle Trakya ve 
Karadeniz Bölgelerimizin dışında, Akde
niz Bölgemizin bir kısmında, Konya Ova
sının bir kısmında, Çukurovanın bir kıs
mında ve Güneydoğu Anadolu'da, yağış
lar, geçmiş senelerin altında seyretmiş bu
lunmaktadır. Orta Anadolu Bölgesinde 
henüz yağış mevsimi devam ettiği için, şu 
anda bizi tedirginliğe sevk edecek herhan
gi bir durum da fazlaca söz konusu değil
dir. 

Gene, sayın milletvekilinin de belirt
tiği gibi, bu, ülkemizin topyekûn bir so
runudur. Bilindiği gibi, Türkiye'de 28 mil
yon hektar civarında olan ekilebilir arazi
lerin 8 milyon hektar civarında olan kıs
mı sulanabilecek durumda olup, bunun 4 

milyon hektarlık kısmı da şu anda sula
nabilir durumdadır. Geriye kalan 4 mil
yon hektar civarındaki arazilerimizin ve 
toprak parçalarımızın sulanabilmesi için, 
cumhuriyet hükümetleri döneminde baş
latılmış olan plan ve projelere devam edil
mektedir. Özellikle hükümetlerimiz döne
minde, 1983 yılından itibaren bugüne ka
dar epeyce de bir mesafe katedilmiş. bu
lunmaktadır. Şu anda 62 barajımızın ya
pımına devam edilmekte olup, 34 barajı
mız da bitirilmiştir. Bu yapılanlar, sadece 
Devlet Su İşleri ile ilgili olanlardır. Ayrı
ca, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
müzce yapılan göletler ve sulama kanal
ları da bunun dışındadır. 

Gene bu cümleden olarak, GAP Pro
jesi de hızla devam etmektedir. Geçmişte 
başlamış, ancak yürütülememiş olan bu 
projeye, Hükümetimizin almış bulundu
ğu akılcı ve gerçekçi tedbirler sayesinde 
bugün günde 5 milyar lira ödenmektedir. 
Bir diğer ifadeyle, ayda 150 milyar lira 
ödeme yapılmaktadır. Köy hizmetlerimi
ze ayrılmış olan yatırım bütçesini göz önü
ne alırsak, GAP'a ödenen üç aylık istih
kak bedeli ile Köy Hizmetlerimizin belki 
de bir yıllık ihtiyacını karşılayabilecek du
rumda olduğumuzu görebiliriz, ama, 
Türkiye'nin bugününü olduğu kadar, ge
lecek günlerini de düşünen Hükümetimiz, 
GAP Projesine gereken önemi vermiş ve 
bu sayede bu projenin büyük bir hızla de
vamını da sağlamış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekili özellikle rekolte ile 
ilgili olarak, "yüzde 100'e varan düşüşler 
olduğunu" ifade etmişlerdir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Re
kolte değil, verimlilik. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) —- Verimliliğin neticesinde de 
rekolte düzeyini etkileyecek bir oran or
taya çıkar; ama, "verimlilik" dç desek, 
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"rekolte" de desek, "bu yılki alacağımız 
ürün" de desek, burada bir yüzde 100 ora
nı ortaya getirilmektedir. Bu oran gerçekçi 
bir oran değildir. 

Değerli milletvekilleri, biz bugün, so
rumluluğumuz gereği, ülke çapında, il 
olarak değil, ilçe bazına hatta köy bazına 
kadar inerek, bu yılki rekolte düzeyimiz 
ne olacaktır, verimlilik düzeyimiz ne ola
caktır, bunun çalışmasını yapmaktayız, 
ancak, şu dakikada yapılacak olan değer
lendirmeler gerçeği yansıtmaz düşüncesin
deyiz. Tahmin ediyoruz, yakın bir süre 
içerisinde, Türkiye çapında bu yılki du
rumumuzu gerçeğe yakın olarak tespit 
edebilmek imkânına kavuşmuş olacağız. 

"Özal Hükümeti bu yılki beklenen 
yağışların gelmemesinden doğan kuraklık
la ilgili, sadece ithalat yapıyor" diye bir 
ifade kullanıldı sayın milletvekili tarafın
dan. 

Hükümetimiz, uyguladığı politikalar 
gereği, geçtiğimiz yılda da, ondan önceki 
yıllarda da ve bu yıl da aynı anda ithalat 
da, ihracat da yapmaktadır. Bu, bizim ta
kip ettiğimiz ekonomik politikaların gere
ğidir. Bu sebeple, sadece bugünkü şartlar
dan dolayı ithalat yapıyor değiliz; ama 
mutlaka, Türkiye'nin ithalat yapmaya ih
tiyacı varsa, bu ithalatı da yapabilecek du
rumdayız, buna da hazırız. Özellikle de 
Hazine olarak, ödeme gücü olarak itibarlı 
bir alım yapacak şekilde hazırız. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilinin özellikle kendi 
seçim bölgesi olan Çukurovayla ilgili ola
rak; 7 Mayısta satımın başlamasına rağ
men, hasat mevsimini açma tarihinin 18 
Mayıs olarak belirlenmesi ve bunda geci
kilmiş olması nedeniyle bu 7 günlük süre 
içerisinde Çukurova çiftçisinin tüccara 
boğduruldu ğu şeklindeki ifadelerini ve ge
ne tüccarın, çiftçinin sırtından para kazan
dığı iddialarını da kabul etmiyoruz. Gü
zel bir tesadüftür ki, Adana'da kendim de 

bulundum ve fiyatları da biz Adana'da 
açıkladık. Adana'da sadece bu fiyatları 
açıklamakla da kalmadık; Adanamıztn 
hem sulanabilir durumda olan arazileri
ni kapsayan bölgelerinde, hem de kurak
lıktan etkilenen bölgelerinde, değerli mil
letvekili arkadaşlarımız ve değerli Adana 
çiftçileriyle birlikte iki günlük -Mersin'i de 
kapsayan- bir gezi de yaptım; imkânları
mız ve vaktimiz ölçüsünde, gece saat 
01.00-01.30'a kadar süren bu gezimizde, 
tarla başında, köylerin içinde çiftçimizle 
yüz yüze görüşebilme imkânını da bul
dum. 

Eğer halledilmesi gereken bir konu
muz varsa, önlem alınması gereken bir ko
numuz varsa,, bunun sorumluluğunu 
müdrik bir Hükümet ve Bakanlık olarak, 
yapabileceklerimizin azamisini yapmaya 
gayret sarf ediyoruz, sarf edeceğiz de. Bu 
bizim görevimizdir. Ancak, bir başka gö
rev var değerli milletvekilleri. Bu, sadece 
hükümetlere, sadece bakanlara, sorumlu
luk mevkiinde olan insanlara düşen görev 
değildir; bu, bizatihi, bu Mecliste görev 
yapma şerefine nail olmuş olan 450 mil
letvekiline düşen görevdir. Değerli millet
vekilinin sözlerinin başında da belirttiği 
gibi, Türkiye'yi topyekûn ilgilendiren bir 
sorun varsa, bu sorunlarla ilgili olan ger
çekleri, gerçeğe uygun şekilde, Meclis kür
süsünden dile getirmek gerekir. Ne zaman 
ki, gerçekten uzaklaşırız, işte o zaman, as
garî müştereklerde buluşabilme imkânı
mız kalmaz ve söylenilen sözlere değer 
vermeme noktasına gelme gibi bir tehli
keyle karşılaşırız. O tehlikeler de, bu 
memlekete, bu millete ve bu devlete hiç
bir zaman fayda getirmemiştir. 

Bu vesileyle diyorum ki, 7 Mayısta 
başlayan hasat sonucunda 18 Mayısta 
Toprak Mahsulleri Ofisi alıma geçmişse ve 
bunu peşin olarak yapma noktasına gel-
mişsek, HükümA olarak bu karan vermiş
sek ve bunu da bir Bakan olarak -sembol 
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olarak bile olsa- çekini de imzalayarak tak
dim edebilecek noktada çalışma yapıyor
sak, bu 7 günlük sürenin, gecikmiş bir sü
re ve tüccara kazanç sağlanmış bir süre 
olarak değerlendirilmesi, bu kürsüden ger
çekleri saptırmanın ta kendisidir. (ANAP • 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne
den? Çünkü, şu anda dahi bizim açıkla
dığımız fiyatlar, çiftçimizin kendisi tara
fından gayet olumlu karşılanmıştır. Ger
çekçi olarak, Türkiye'nin her tarafından, 
çiftçimizin görüşünü, Bakanlık olarak da, 
teşkilat olarak da almış durumdayız; hat
ta, gerçeği dile getiren değerli muhalefet 
partisinin değerli milletvekillerinin bazı
larına buradan teşekkür etmeyi de bir borç 
telakki ediyorum; ama, maalesef, Türki
ye'de, işte bu, özellikle üzerinde durduğu
muz gerçekçilikten uzaklaşma noktasında 
olan sadece ve sadece birtakım kuruluş
ların bazı elemanlarının dışında, basında 
da, hiçbir yerde de bizim açıkladığımız fi
yatların aşağı olduğu noktasında bir be
yana rastlanmamıştır. 

Şimdi, bizim açıkladığımız fiyatların 
fevkalade iyi olmasına rağmen, Çukuro-
vada hasat mevsiminin erken başlaması 
dolayısıyla, Türkiye'nin başka yerinden 
tüccarlar da Çukurovada alım yapmakta
dırlar. Bu, Çukurovanın geleneksel paza
rıdır. Yani bu, bu sene değil, geçtiğimiz 
yıllarda da aynı şekilde cereyan etmiştir. 
Tüccar, peşin para veren Ofisten daha faz
la alım yapabilmek için de, bizim verdi
ğimiz fiyatın üzerinde fiyat vermektedir; 
bu da, çiftçimizin lehine olan bir durum
dur. Hal böyleyken, tüccar, daha fazla pa
rayla alım yapmaktayken, gelip burada 
gerçekleri saptırmanın, milletvekilliği gö
reviyle ne derece bağdaşacağını da Yüce 
Meclisin takdirine sunmaktayım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Gübredeki sübvansiyondan çiftçi
mizin gereği gibi faydalanamadığı" ifade 
edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, geçen yıl, dev
let tarafından sübvansiyon diye veya dev
let desteklemesi diye nitelendirdiğimiz, 
gübreye Hazineden ödenen miktar 592 
milyar liradır. Bu yıl nisan ayında yaptı
ğımız düzenlemeler sayesinde bu oran 1 
trilyon lira civarına varma noktasındadır. 
1 trilyon lirayı size bir başka açıdan daha 
tarif etmek istiyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
bütçesi 32 trilyon liradır. 32 trilyon lira
nın içerisinde, 32'de l'ini, çiftçimizin le
hine olarak, onun daha iyi ürün alabilme
sini sağlayabilmek için veya ürününden 
daha fazla verim alabilmesini, ücret ola
rak daha fazla faydalanabilmesini temin 
etmek için, sadece ve sadece gübrede 1 
trilyon lira; yani bütçemizin 32'de l'i mik
tarında bir rakamı verme noktasına gel
mişiz. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Eski
den karşıydınız sübvansiyona... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Takip ettiğimiz bu ekono
mik politikalar sayesinde, bugünkü ulaş
tığımız noktada verebileceğimiz miktar bu 
olduğu için bu miktan verebilme nokta
sındayız ve bu oran da yüzde 50'lere te
kabül etmektedir. Bu vesileyle, gübrede 
yapılan bu sübvansiyondan çiftçimiz fay
dalanmıyor veya gereği gibi faydalandırıl
mıyor şeklindeki görüşlerin de gerçeği 
yansıtmadığını ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilinin, özellikle köyler
deki telefon konusuyla ve köylerimize ya
pılan yol, su, elektrik konularıyla ilgili söy
lediklerine, mevzumuzla ilgili olmasa bi
le, kısaca değinmekte fayda vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu vatan, bu 
devlet hepimizindir. Bütün hükümetlerin 
ana gayesinin hizmet olmasını biz kabul 
ediyoruz. Partimizin de ana felsefesi, 
memleketimize ve milletimize hizmet ede-
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bilmek; ama sadece hizmet edebilmek 
noktasında toplanmış bulunmaktadır. Bu 
vesileyle, Türkiye'de bugün, telekomüni
kasyon konusunda, telefon konusunda 
eğer Özal Hükümetleri de hizmet etmedi 
derseniz, buna, Torosların başındaki ak
babalar da güler. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Bakan, gidip görelim beraberce; pa
rasını yatırdığı halde birbuçuk sene bek
leyen var. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Bu, şu demektir: 

Sayın milletvekilleri, ben kendi böl
gemden örnek vermek istiyorum. ı983 se
nesinde biz iktidara geldiğimizde, \bzgat'-
m merkezinin dışında (En basit, Orta 
Anadolu'nun geride kalmış olan bir ilidir; 
bizim dönemimizde ileriye gitme çabası
na girmiştir ve çok şükür bugün bir sevi
yeye de gelmiştir) sadece bir merkezde 
otomatik telefon vardı. Bir ilçeden bir il
çeye telefon etmek, o ilçeden o ilçeye ara
bayla gitmekten daha uzun bir zaman al
maktaydı. Bu, Yozgat'ta olduğu gibi, 
Türkiye'nin birçok yerinde de böyleydi; 
sahildeki turistik kesimde de aynısıydı, 
Kars'ta da aynısıydı. Bugün bir seviyeye 
gelmişiz. Köyü diyebiliyoruz.. Acaba Özal 
Hükümetleri döneminde otomatik olma
yan ilçe sayısı kaça inmiştir; bunu söyle
yebiliyor muyuz? Otomatik olmayan bel
de sayısı, kasaba sayısı kaça inmiştir; kal
mış mıdır, kalmamış mıdır, bunu diyebi
liyor muyuz?. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Şiz Ulaştırma Bakanı mısınız? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Yoksa, köyde telefonu gör
se, acaba bunun içinde patlayıcı madde mi 
vardır deyip, ondan uzaklaşacak durum
da olan, tanımayan köylümüze, bugün hiç 

değilse, tek hat bile olsa, otomatik telefo
nu götürmüş olan Özal Hükümeti hizmet 
etmemiştir de, kim hizmet etmiştir aca
ba?! (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yoksa, şunu biz de isteriz; Bütün köy
lümüzün evinde otomatik telefonu olsun; 
ama elli yılda yapılamamış; beş yılda tek 
hatta gelmişsin... Önümüzdeki beş yılda 
da, inşallah her evde otomatik telefona ge
liriz; bunu dilemek lazımdır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Bugün 40 binin üzerinde köyümüz 
vardır; mezraları katarsanız bunların sa
yıları daha da fazladır. Çok şükür, biz şu
nun mücadelesini veriyoruz; hiç değilse 
stabilize yol yapılsın, diyoruz. Bu mem
leket hepimizin. Geçmişte yapıldı yapıl
madı vesaire demiyoruz; yapılmamışsa da, 
imkânlar öyledir diyoruz, onu da o şekil
de kapatmaya çalışıyoruz; ama bugün, is
tatistikler vardır, sayın milletvekiline ra
kamları da yazılı olarak takdim edeceğim; 
beşbuçuk yıllık Özal Hükümeti dönemin
de yapılan yol, su ve elektrikler, bizden ön
ceki elli ellibeş yıldaki yapılanla aynı se
viyededir. Bunu da ifade etmekten, Hü
kümet Üyesi olarak gurur duyuyorum. İn
şallah daha da fazlasını yaparız. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Kuraklıkla ilgili mi bunların hepsi? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Kuraklıkla ilgili değil, onu 
ben kabul ediyorum; ama bu konulara gi
rildi, onu da cevapsız bırakmak isteme
dim... 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Hazır 
başlamışken konuş... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, belediyelerle ne ilgisi var? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Burada, ' 'Acaba Özal Hü
kümeti seçimlerden dolayı çiftçimizden 
hınç mı almak istiyor?" dediler. 

file:///bzgat'-
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Değerli milletvekilleri, hınç almakla 
hiçbir yere gidilmez. Hınç almanın, bizim 
hiçbir zaman uygulamak istediğimiz bir 
metot olmadığını, beşbuçuk altı yıllık ik
tidarımız döneminde ispat etmiş durum
dayız. Bugün sadece bazı belediyelerden 
örnek vermek istiyorum: Mesela, size ya
kın olan Mersin'de, Okan Merzeci gelmiş 
Belediye Başkanı olmuş; kendisinden ön
ce bulduğu kadronun tamamıyla çalışmış, 
bir kişi bile değiştirmemiş. Şimdi, üst se
viyede görev yapan 33 kişi çöp fabrikası
na gönderilmiş. İşte ben size hınç alma
nın ne demek olduğunun örneğini veriyo
rum. Buyurunuz size örnek... (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye'deki sulama konusuna geli
yorum: Sözlerimin başında da ifade ettim; 
sulama, Türkiye'nin en önemli meselele
rinden birisidir. Cumhuriyet hükümetle
rinin başlatmış olduğu çalışmalar vardır; 
biz de bu çalışmalara hızla devam ediyo
ruz. inşallah, istiyoruz ki, devletimiz ve 
hükümetimiz, gerçekçi politikalar sayesin
de, sulanabilir arazilerini daha fazlaya çı
karabilsinler. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son 
vermeden önce, özellikle bir konuya de
ğineceğim. Özellikle kanola ile ilgili ola
rak sayın milletvekilinin belirttiği konular, 
Adana, Mersin, Çukurova gezimizde bi
ze de ifade edilmiştir. 

Kanola hakkında kısaca bir bilgi arz 
etmek istiyorum: 1985 senesinde, Hükü
metimiz döneminde teşvik edilerek, tanı
tılarak, çiftçimize ikinci ürün olarak da -
özellikle Çukurova'da- tavsiye edilen bir 
üründür. Geçtiğimiz yılın 20 bin dekar ci
varında olan ekimi, bu yıl 40 bin dekar ci
varına çıkmıştır. Gayet tabiî, güzel bir 
ikinci ürün olduğu çiftçimiz tarafından 
ifade edilmiştir. Ancak, biraz önce de ifa
de ettiğim gibi, 1985'te başlayan, ekimi 
teşvik edilen bir ürün olduğu için, ola ki, 

alımında veya desteklenmesinde bazı ak
saklıklar olduğu ifâde edilmektedir. Biz de 
bunları yerinde inceledik ve bugün de bir 
tesadüftür, ben buraya gelmeden önce, 
"Bu konudaki sorunlarımız nedir? Bakan
lığımız ve Hükümetimiz seviyesinde ne gi
bi çözümler getirilebilir?" diye talimat 
verdim, neticesini bekliyoruz. Yapabile
ceklerimiz nedir, onları da yapmaya gay
ret sarf edeceğiz. 

Bunu da arz etmek istedim. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Ka

nola çürüdükten sonra mı? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu 
sene -yine sözlerimizin başında belirttiği
miz gibi- yağış konusunda gerçekten bir 
sıkıntımız olmuştur. Ancak, bununla ilgili 
olarak, özellikle Ziraat Bankası ve kredi
ler konusunda neler yapılabileceği şeklin
de bir değerlendirme yapmaktayız. Eli
mizde, mevcut mevzuatımız vardır, bu 
mevzuatımız çalıştırılacaktır. Değerli mil
letvekilimiz belki sadece asfaltta gezmiş
tir; ancak, ben, Adana' nın özellikle kurak 
olan bölgelerine de... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Bakan, asfaltta gezen sizsiniz, ben 122 
köyde gezdim; beş gündür de çiftçimizin 
arasında geziyorum. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — ...köylerine de uğradım ve 
oralarda, kaymakamlarımızın görevlerini 
müdrik olarak, hasar tespit çalışmalarına 
başladıklarını da memnuniyetle gördük. 
Geciken yerlerimizin olup olmadığı konu
sunda da, Adana dönüşünde talimatlama 
yapmış durumdayız. Bununla ilgili olarak, 
yine yurt çapında, varsa aksaklıklarımız, 
bunları da gidermek bizim sorumluluğu-
muzdadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar ) 

— 18 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'-
un, Erzincan DOĞUSANBoru Fabrikasında is
ten attlan isçilerin durumu ve Erzincan Udisinin 
hu konuyla ügüİ tutumuna ilişkin gündem dtst ko
nuşması 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili 
Sayın Mustafa Kul, buyurun efendim. 

Sayın Kul, gündem dışı söz konunuz 
işçi sorunlarıyla ilgilidir. 

Buyurun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil

leri; Erzincan DOĞUSAN Boru Fabrika
sında işten atılan 5 işçinin durumu ve bu 
konuda Erzincan Valisinin tutumuyla il
gili gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Erzincan'
da, 1974 yılında başlatılan bir çalışmanın 
sonucu olarak, 1983 yılında üretime ge
çen ve bugün, doğunun en büyük yatırım
larından biri olan DOĞUSAN Asbestli 
Boru Fabrikası bulunmaktadır. Bu fabri
ka, Erzincan'da 216 kişinin ekmek kapı
sıdır. Bu fabrika, yıllık milyarları bulan 
kârıyla ve yine iktisadî faaliyetiyle Erzin
can'a büyük bir canlılık getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, bir dakika 
efendim... 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
Yüksek Heyetinize ve birçok arkadaşımı
za, hatip konuşurken ayakta bulunmama
larını ve sürekli dolaşmamalarını rica et
tim. Bakanlarla ilgili olanların, kendileri
ni bakanlıkta görmeleri mümkündür; fa
kat burada sükûneti bozucu durumlar, sa
nıyorum ki Yüksek Heyetinizin çalışma 
mehabetini bozmaktadır. 

Lütfen, herkes yerine otursun efen
dim. 

Devam ediniz efendim. 
— 19 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu fabrikanın faaliyete geçmesinde, 
bacasının tütmesinde devletimizin hiçbir 
katkısı olmamıştır. Sözümona, Erzincan 
kalkınmada öncelikli iller arasında yer al
maktadır. Yatırımlar konusunda devlet ta
rafından, yüzde 80 oranında kredi veril
mesi, gümrük muafiyeti, yatırım indirimi 
gibi birçok yöntemle desteklenmesi gere
kirken, bunların her birisi, iyi niyet olmak
tan öteye bir anlam taşımamaktadır. 

İşte bu teşviklerden yararlanacağı 
umuduyla, 1974 yılında yurt dışında ça
lışan işçilerimizin ve Erzincan'da çalışan 
işçi, esnaf ve köylülerimizin ortaklığı ve te
şebbüsüyle 48 milyon sermaye ve 8 500 
ortağıyla DOĞUSAN Anonim Şirketi ku
ruluyor. Bu 8 500 kişi, tüm imkânlarını 
zorlayarak, Erzincan'da böyle bir fabrika
nın yapılması için çaba gösterirken, 1975 
yılındaki Hükümet ve daha sonraki hükü
metler bu tür işçi yatırımlarına gereken 
önemi vermediklerinden dolayı, DOĞU
SAN, 1982 yılına kadar atıl bir şekilde 
beklemede kalıyor. Daha sonra bankalar 
olaya el atıyor ve "para veririm ancak or
tak olurum" yaklaşımıyla, sö*zümona DO
ĞUSAN't kurtarıyorl ar... 

DOĞUSAN'm sermayesi, önce, 48 
milyondan 250 milyona, daha sonra 1 mil
yara ve son olarak da 2 milyar 350 mil
yon liraya çıkarılıyor. Tabif, sermaye bü
yüdükçe, gerçek kişilerin ortaklık payı aza
lıyor. Bunu hisseden 8 500 ortak, hiç ol
mazsa azınlık haklarını kullanabilmek 
için, bir holding kuruyorlar ve bu holding 
vasıtasıyla, fabrikaya, yeniden bir başka 
ortaklık adı altında iştirak ediyorlar. 

Bugün bu fabrikanın ortaklık duru
mu şu şekilde: Yüzde 11'i gerçek kişilerin, 
yüzde ll'i Doğu Halk Hondingin, Yüzde 
30'u İller Bankasının, Yüzde 21'i DESİ-
YAB'm, yüzde 21'i Sınai Kalkınma Ban-
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kasının, yüzde 4,5'i İl Özel İdaresinin ve 
yüzde 1,5'i de Erzincan Belediyesinin. 

Bu şekildeki ortaklık paylarına göre, 
11 kişilik yönetim kurulu şu şekilde bölü
şülmüş: Özel idareye imtiyaz olarak her 
seferinde 1 yönetim kurulu üyeliği verili
yor ve bu üye her dönemde vali oluyor ve 
aynı zamanda yönetim kurulu başkanı se
çiliyor. Diğer üyeliklerin ise, 2'si fyler Ban
kasına, 2'si DESİYAB'a, 2'si Sınaî Kal
kınma Bankasına, 3'ü gerçek kişilere ve 
l'i Doğu Halk Holdinge ait. 

ANAP işbaşına gelinceye kadar, bu 
gelenek hiç bozulmadan devam etmiş;»hiç-
bir kongrede, ortaklardan herhangi biri
si, diğer ortağın gösterdiği yönetim kuru
lu üyelerine itirazda bulunmamış. Her or
tağın gösterdiği yönetim kurulu üyeleri, 
diğer ortaklarca kabul edilerek, hiçbir tar
tışma olmadan, huzur içerisinde, fabrika, 
faaliyetini bugüne kadar devam ettirmiş. 

. 1986 yılında yapılan olağan kongre
de de aynı geleneğin devam edeceğini 
umarak, gerçek kişilerin yönetim kurulu 
temsilcileri, yurt dışındaki ortaklardan ve
kalet alarak ve kimlerin yönetime seçile' 
ceği konusunda da öneriler alarak, gelip 
kongreye hazırlanmışlar. 

Kongreden bir gün önce, banka tem
silcileri Erzincan'a geliyorlar, gerçek kişi
ler adına aday olacak kişilerle konuşuyor
lar, anlaşıyorlar ve hiç kimsenin kimseye 
itirazı olmuyor. Ancak, o gece her şey de
ğişiyor. Banka genel müdürleri, kimlerden 
emir almışlarsa, o gece kendi temsilcileri
ni Erzincan'dan arayarak, "Gerçek kişi
ler adına gösterilen adayları, sakın destek
lemeyin; Erzincan Valisi Metin İlyas Ak-
soy kimi söylerse, gerçek kişiler adına o 
adaylara oy kullanın" talimatını veriyor
lar. 

Kongre günü banka temsilcileri, bir 
öneki gün anlaştıkları gerçek kişi temsil
cilerine destek olmayacaklarını, yeni 3 

aday gösterip onlan destekleyeceklerini 
söylüyorlar ve aday olarak da, ANAP'lı 
Belediye Başkanı Adnan Ercan, ANAP 
Merkez İlçe Başkanı Yılmaz Başgöze ve 
ANAP'h İl Genel Meclis Üyesi Özer Öz
kan'ı aday olarak destekleyeceklerini be
lirtiyorlar. 

Gerçek kişi temsilcileri'' Bu insanla
rın şirkette ortaklıklarının . dahi 
bulunmadığını" söylüyorlar. Buna karşı
lık, banka temsilcileri "Hiç önemli değil. 
Bugün ortak olurlar ve bugün yönetime 
seçilirler" yanıtını veriyorlar. 

Holding, azınlık hakkını kullanarak 
kongreyi erteliyor ve uzun görüşmelerden 
sonra, bir ay sonraki kongrede ANAP'lı 
belediye başkanı ve onun gösterdiği bir 
başka aday ile yüzde 22 hissesi olan ger
çek kişiler ve Doğu Halk Holdingin gös
terdiği bir adayın desteklenmesi konusun
da uzlaşma sağlanıyor1 ve kongre yapılıyor. 

Sayın milletvekilleri, devlet doğuya 
herhangi bir yatırım yapmıyor, yeni istih
dam alanları açmıyor. Hatta ve hatta mev
cut kamu iktisadî teşebbüsleri, özellikle za
rar eder duruma dönüştürülerek, kapan
ma durumuyla karşı karşıya bırakılıyor ve 
bunlar yok pahasına bir avuç sermaye ki-
simine satılmaya kalkışılıyor. 

Erzincan'dan her gün yüzlerce kişi 
büyük şehirlere göç ederken, bu göçü ön
lemek için hiçbir ciddî önlem alınmıyor; 
Erzincan, özellikle işsizlik nedeniyle gün
begün boşalırken, devlet bu olaya sadece 
seyirci kalıyor. Ama, bir taraftan da dev
let, "Doğuda, kalkınmada öncelikli illeri 
çeşitli teşvik tedbirleriyle destekleyeceği
ni" söyleyerek, bununla kendisine övün
me payı çıkarıyor. 

Aslında, destekleme diye bir olay 
yoktur. Zaten, o insanlar, devletten bu ko
nuda umudunu kesmiş durumdalar. Dev
letten destek almak için doğulu olmak, 
kalkınmada öncelikli ilde yaşamak yet-
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miyor; devlet desteğini almanın birinci ko
şulu ANAP'h olmak, diğer faktörler 

.ANAP'lı olmak kadar önemli bir değer ta
şımıyorlar. 

ANAP döneminde, devlet, doğuda
ki yatırımlara destek olmuyor, köstek olu
yor; DOĞUSAN örneğinde olduğu gibi... 
^Vatandaşın çalışmasıyla, çabasıyla meyda
na gelmiş olan o büyük yatın ma müdâ
hale ederek, vatandaşın yatın m yapma 
şevkini kırıyor. Herhangi bir vatandaş, o 
yatırıma 5 kuruş yatırmışsa, o işletmede 
5 kuruşluk söz sahibi olmak istiyor, ama 
buna engel olunuyor. Ancak, ANAP va
tandaşa bu en doğal hakkını kullandırma-
yıp, o fabrikada 8 500 kişinin hakkını üç 
yandaşına gasp ettirmeye çalışıyor, fabri
kayı işgal etmeye kalkışıyor. Bu tür dav
ranışlar, bu tür halk ortaklıklarının deva
mını ve bu sanayide gelişmenin önünü tı
kayacaktır değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu fabrikada ça
lışan 216 işçinin... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — İş 
mahkemeleri yok mu? 

MUSTAFA KUL (Devamla) — İş 
mahkemeleri var, onları da söyleyeceğim 
Sayın Bakanım. 

Bu fabrikada çalışan 216 işçinin ta
mamı, bu fabrikanın ortaklarındandır. Bu 
işçiler, Anayasanın 51 inci maddesindeki 
sendika kurma haklarını kullanmak isti
yorlar. 

İşçilerin, önce Çimse-İş Sendikasına 
girmek için girişimleri olmuş; ancak, iş
verenin, "İşten atarım" tehdidiyle bu gi
rişimden vazgeçmişler. Daha sonra aynı 
işkolunda faaliyet gösteren Kristal-İş'e gir
mek için müracaatta bulunuyorlar ve 216 
işçiden 157'sî, noter vasıtasıyla Kristal-İş'e 
üye oluyorlar. 

Sendika, yetki almak için 4 Mayıs 
1988 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanlığına başvuruyor. 23 Haziran 
1988'de Bakanlık tarafından verilen cevap
ta, "Sendikanın bu işyerinde yetkili 
olduğu" bildiriliyor. Bunun üzerine, işve
ren, sadece konuyu uzatmak amacıyla 4 
Temmuz 1988 tarihinde itirazda bulunu
yor. 5 Aralık 1988 tarihinde, Erzurum İş 
Mahkemesi, bu işyerinde 216 kişinin 
157'sinin sendikalı olduğu ve Kristal-İş'in 
bu işyerinde yetkili olduğu konusunda ka
rar veriyor. Bu olaydan sonra, işveren, ka
ran 19 Ocak 1989 tarihinde temyiz ediyor 
ve işçilerin toplusözleşme yapma hakları 
askıya alınıyor. 

Bu olaydan sonra; DOĞUSAN A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zaman
da Erzincan Valisi olan Sayın N'etin İlyas 
Aksoy'la görüştüm. Bu konuyla ilgili ola
rak Vali bana şunları söyledi: 

"Ben o işçilerin sendikalaşmasını is
temiyorum. Bu konuda onlarla sonuna ka
dar uğraşacağım. Onların elebaşılarını iş
ten atacağım; yılanın başını ezeceğim. 
Ben bu Erzincan'da Vali olduğum süre
ce, o işçiler sendikalaşamaz. Gerekirse 
hepsini içeri tıkanm, gerekirse o fabrika
nın kapısına kilit vururum -sanki babası 
açmış o fabrikayı- ama, onlara bu fırsatı 
kesinlikle vermem" diyor. 

Bu konuşma üzerine, Sayın Valiye, 
'Sayın Valim, Siyasal Bilgiler Fakültesini 
bitirmiş bir insana bu sözler hiç 
yakışmıyor' diyorum ve o işçilerin anaya
sal haklarını pullanmak istediklerini, bu
nu Sosyal Güvenlik Bakanlığının da ka
bul ettiğini, iş mahkemesinin bu konuda 
karar verdiğini ve kendi düşüncelerinin 
yanlış olduğunu söylüyorum. Bunun üze
rine, Vali bana aynen şu cevabı veriyor: 
"Benim sizinle görüş ayrılıklarım var" di
yor ve kendisinin sağcı olduğunu, ANAP'-
lı olduğunu söylüyor, "Zaten öyle olma
sa bu koltukta oturamam ben. Bu koltuk
ta oturuyorsam, o koltuğun hakkını ver-
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mem gerekir ve haliyle işçilerin sendika
laşmasına karşı olacağım" diyor. Bu işçi
lerin sadece ideolojik amaçla sendikalaş
mak istediklerini, onlara kesinlikle izin 
vermeyeceğini ve bu konuyu kesinlikle be
nimle tartışmak istemediğini söylüyor ve 
haliyle, tartışmıyoruz. Daha sonra, bu fab
rikada çalışan işçilerden beş tanesi (Ali Ek-
ber Erdem, Ali Rıza İhtiyar, Erdoğan De
mir, Ahmet Bedir ve Musa Bedir) işten 
atılıyor. , 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Adana Belediyesinden kaç ta
ne atıldı? 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ada
na Belediyesinin eski belediye başkanı da, 
işbaşına'geldiği zaman, kendi kadrosunu 
kurmuştu. 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Kaç tane?.. Kaç tane işçi iş
ten atıldı? 

MUSTAFA KUL (Devamla) — İşten 
atılmadılar; ancak, idarî kadrolarda deği
şiklik yapıldı. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim... 
Devam edin... 

Müdahale etmeyin efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu 

insanlar işten atılıyor. Gerekçe ise, sade
ce ideolojik amaçla sendikaya girmek. Sa
dece bunları atmakla kalmıyorlar, bu dü
şüncelerinden vazgeçmezlerse, diğer işçi
leri de işten atacaklarını söylüyorlar. 

Yine, 3 Mayıs 1989 tarihinde sendi
kanın yayın organını terminaldeki otobüs
ten alan Ali Ekber Erdem, Valinin özel ta
limatıyla polis tarafından alınıyor, Devlet 
Güvenlik Mahkemesine sevk ediliyor ve şu 
anda Devlet Güvenlik Mahkemesinde yar
gılanıyor. 

Yargıtay, Erzurum İş Mahkemesinin 
kararını onaylıyor. Bakanlık, yetki belge
si veriyor; ama, Vali Bey buna razı olmu
yor, kabul etmiyor. 

— 22 

Sayın milletvekilleri, Türk-İş'e bağlı 
bu sendikanın 18 941 üyesi bulunmakta
dır. Türk-İş'in 24 ilkesini benimsemiştir. 
Türkiye'deki bütün cam fabrikaları, Es
kişehir Çimento Fabrikası, Kılıçoğlu Top
rak Sanayii gibi otuz kadar işyerinde ör
gütlü olan bu sendika, acaba ideolojik 
amaçlarla mı çalışıyor? Eğer ideolojik 
amaçlarla kurulmuş ve öyle faaliyet gös
teriyorsa, bu sendikanın Türkiye genelin
deki faaliyetlerine neden izin veriliyor? 
Eğer böyle değil de Erzincan Valisinin iki 
dudağı arasından çıkan sözler, Anayasa
nın ve diğer yasaların üstünde oluyorsa, 
vali, bu yetkiyi nereden alıyor? 

Bu tür tutum ve davranışlarla, iş ba
rışını tesis etmek mümkün olabilir mi? 
Örgütlenme hakkına saygı duymayan, 
anayasa ve yasaları saymayan, açıkça sağcı 
ve ANAP'h olduğunu ifade eden, ANAP'-
ın bir il başkanı gibi çalışan, seçimlerde 
Yıldırım Akbulut'un çantasını taşımaktan 
başka bir işe yaramayan, kendi ifadesiy
le, oturduğu o koltuğu dolduramayan, sa
dece ANAP'h oluşundan dolayı o koltuk
ta oturabilmenin bilincinde olan, Sosyal 
Yardımlaşma Fonunu sadece kendisine, 
daha doğrusu kendi partisine yakın insan
ların yararlanacağı bir yardımlaşma san
dığı gibi kullanan, devletin valisi olacağı 
yerde hükümetin valisi olmakla övünen o 
insanla aynı ilden milletvekili olmam... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Burada kendini savunamayan insanla
ra böyle yüklenilmez. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sa
yın milletvekilim, bu kürsüden herkesin 
konuşma hakkı var. Söyleriz, Yıldırım Bey 
de gelir kendisini... 

BAŞKAN — Devam edin efendim... 
Devam edin... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Ayıp oluyor. Burada olmayan bir insan 
hakkında böyle sözler söylenmez. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Kal

kar, sayın bakan, onlar adına cevap verir. 
O vali, İçişleri Bakanına bağlı olarak ça
lışıyor. O zaman, yaptırmasın ya da, ben 
ihbarda bulunuyorum; vali hakkında ge
rekeni yapsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Kul, toparlayınız 
efendim, süreniz dolmuştur. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Bu insan, sadece DOĞUSAN olayıy
la iş barışını bozmuyor, aynı zamanda, bu 
tür davranışlarıyla, toplumsal barışı bo
zuyor. 

Sayın milletvekilleri, Erzincan gibi 
kritik bir bölgede, siyasî yapının ötesinde 
etnik grupların iç içe yaşadığı bir ilde, bu 
insanın vali olarak kalmasının büyük sa
kıncaları vardır. Şu anda bu vali, özel bir 
firmanın davetlisi olarak 20 günlük bir 
Amerika seyahatinde bulunuyor. Ona ve
kâlet eden Vali Muavini ise, geçtiğimiz 
günlerde, bir emniyet görevlisine, SHP 
milletvekilleri hakkında çok çirkin şeyler 
söylüyor. Bunları bu kürsüden ifade et
mem mümkün değil, benim aile terbiyem 
buna müsaade etmiyor; ancak, Sayın Ba
kan bunu takip etmek isterse, kendisine 
özel olarak söyleyebilirim. 

Sayın milletvekilleri, bu Valiyi ve bu 
Vali Muavinini bir an önce Erzincan'dan 
almalıyız. Biz, barıştan yanayız. Bizim, 
ANAP milletvekilleri gibi, vali tokatlamak 
âdetimiz yoktur. Demokratik yollardan bu 
soruna çözüm bulmanızı bekliyoruz. İs
ter bu insanı mükâfatlandırın, daha bü
yük bir ilde değerlendirin; isterseniz yap
tığı bu antidemokratik uygulamalara or
tak olmayıp, bir süre dinlenmeye alın; ne 
yaparsanız yapın, bu insanları Erzincan'
dan alın. Zaten, Erzincan'da İl Genel 
Meclisinde çoğunluğu SHP aldı. Valinin 
bu tutum ve davranışları devam ederse, bu 
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durum karşısında Erzincan'da istikrarlı 
bir çalışma olamaz. Aramızda utanç du
varı yıkılan bu insanla bizleri sürtüşmeye 
mecbur etmeyiniz. 

Bu durumun göz önüne alınarak ge
rekenin yapılacağına inanıyor, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kul. 

Yanıt?.. Yok. 
Bakan?.. Yok. 
Peki efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Bakan var. 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı efen

dim... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Bakan var, cevaba lüzum 
yok efendim. 

BAŞKAN — "Yanıt var mı?" diye 
sordum efendim; onu da sormak duru
mundayız; çünkü, her gündem dışı konu
şan arkadaşımıza karşı bakanların 20 da
kika konuşma hakları var, o haklarını ve
riyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Lütfediyorsunuz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sizin cevap verip ver
memeniz takdirinize bağlı. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bidis) — "Bakan yok" deyince... 

BAŞKAN — Ama, Hükümet adına 
cevap vereceksiniz, Sayın İçişleri Bakanı 
muhatap olursa, "Burada değildir, cevap 
verecek" dersiniz, yarın verir. Sayın İnan, 
bunu o maksatla söyledim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, "Ba
kan yok" deyince, ona takıldım efendim; 
bakan var. 

BAŞKAN — Yok, öyle değü; "Hü
kümet yok" demedim, "İçişleri Bakanı 
yok" dedim. 
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D E V L E T BAKANI K Â M R A N 
İNAN (Bitlis) — Tamam efendim; yani 
gerekirse veririm, ama lüzum görmedim; 
çünkü şahsî bir itham olduğu belK, mey
danda. 

BAŞKAN — O sizin takdiriniz efen
dim; ama lüzum görmediğinizi söylemek 
takdiriniz değil. 

D E V L E T BAKANI K Â M R A N 
İNAN (Bitlis) — Peki efendim. 

BAŞKAN — O benim İçtüzük hak
kım, onu kullanmak mecburiyetindeyim. 

Sayın İnan, uzun süre şu Parlamen
to içindeyiz, biliyoruz, ama yine aynı şey
ler devam edip gidiyor. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici ve 
36 arkadaşının, TBMM Binasında milletvekille
rince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmaları
nın kaydedilerek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/68) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî 
irade ile seçilmiş ve Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasında vücut bulmuş yasama or
ganı olarak, devletin ve milletin en üst ku
ruluşudur. Bu kuruluşun denetimi ve mil
letvekillerinin sorumlulukları ile görevle
ri Anayasamızda belirtilmiştir. 

Devlete bağlı hiçbir organ ve bu or
ganlarda çalışan kişiler ile özel birtakım* 
kuruluşlar veya istihbarı mahiyette de ol
sa, uluslararası hiçbir kuruluş ve kişi, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belir
tilen madde içeriklerinin dışında ve içeri
ğinde milletvekilleri ve yasama organı üye

leri hakkında herhangi bir bilgi toplaya
maz, bunları ileride şantaj mahiyetinde 
veya diğer bir amaçla kullanamaz. Bunun 
dışında hareket edenler, millî iradeyi hiçe 
saydıkları gibi, doğrudan Anayasa suçu iş
lemiş olurlardı. 

Kaldı ki, sade bir Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşı dahi, haberleşme konu
sunda, Anayasanın ve yasaların belirledi
ği çerçeve içinde özgür ve bağımsızdır. 
Hiçbir kuruluş ve kişi, vatandaşlarımızın 
bu temel hakkını kullanmalarım engelle
yecek çalışmada bulunamaz. Bu temel hak 
ve özgürlüğün kısıtlanması ancak yasa ile 
belirlenir. 

Devlet olma niteliğimize gelince; biz 
bir aşiret devleti değiliz. Binlerce sene öte
ye uzanan geleneği ve göreneği ile, hukuk 
ve toplumsal yapısıyla, dünya devletleri 
arasında insan haklarına saygılı çağdaş bir 
devletiz. 

Dünyamızın ve dünyamızdaki ulus
ların, milletlerin ortak olarak birleştikleri 
tek nokta, çağımızın yönetim biçimi olan 
demokrasi ve demokrasinin gereği parla
menter rejimdir. Parlamenter rejim üze
rinde her milletvekili arkadaşımızın titiz
likle davranacağına, özen göstereceğine ve 
bu hususta hiçbir konuda taviz vermeye
ceğine inanıyoruz. 

Ülkemizde son zamanlarda, demok
rasinin kesintiye uğrayışı ve parlamenter 
rejimlerin ortadan kaldırılmak istenmesiy
le, ara rejim dediğimiz cuntasal rejimle
rin oluşu, parlamenter rejim anlayışımı
za gölge düşürdüğü gibi, zaman zaman 
parlamenter rejimin özelliklerini ve ana 
karakteristik birimlerini geçici bir süre de 
olsa askıya alıp, insan haklarını, vatandaş-1 

lık görevlerini yok etmiştir. Bu nedenle
dir ki, anayasal kuruluşların dışında bir
takım organlar ve kuruluşlar parlamenter 
rejimi hedef almakta ve zaman zaman, 
kendini parlamenter rejimin üstünde bir 
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güce sahip olma niteliğinde görmektedir. 
Felsefenin bu yanlış ve sakat tutumu, Par-
lamentomuzdaki milletvekillerinin telefon
larının dinlenmesi olayına kadar varmış
tır. Bu olayı kamuoyuna aktarmak, bası
nımızda net ve özgürce tartışıp, sakat yan
lış ve esasında parlamenter rejimle birlik
te devleti yıpratma hedefini seçtiğini or
taya koymakta yarar vardır. Bu nedenle, 
parti farkını düşünmeksizin, millî irade ile 
seçilmiş parlamenterlerin çalışmalarını en
gelleyen veya birtakım kulakçıklarla, din
lenme sistemini sistematik bir mekanizma 
haline getirmeyi düşünen zihniyete "dur" 
demek gerekmektedir. Burada parlamen
terlere ve Parlamentoya görev düşmekte
dir. Olayların daha net ve açık ortaya ko
nulmasında yarar vardır. 

1988 Eylülünde parlamenterlerin 
odalarındaki telefon makineleri değiştiril
diğinde tanık olduğumuz dinleme bobin
leri utanç vericidir. Bu konuda, tarafım
dan Sayın Başbakana yazılı soru önergesi 
verilmiş, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
cevaplandırılmıştır. Sayın Başbakanın, çok 
önemli, parlamenterlerle ilgili bu sorun 
karşısındaki tutum ve davranışı da anla
şılamamıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından te
şekkül ettirilen bilirkişi tarafından, maki
nelerin içindeki dinleme cihazlarından, 
"endüksiyon bobinajı" olarak bahsedil
mektedir. Bilirkişi, olayı fiilen kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Dinleme olayının, ulusal kurum ve 
kuruluşlar dışında, uluslararası kuruluş
larca da planlanmış olması ihtimali var
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının tutumuna gelince, daha çok en
teresandır. Basında çıkan haberler üzeri
ne Büyük Millet Meclisi Başkanı nasıl bir 
araştırma içine girmiştir? Türkiye Büyük 
Millet Meclisini, 1980 sonrası kurulan bü-
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rokratik bir kuruluş mu, yoksa millî ira
deye dayalı Meclisin seçtiği Başkan, Yar
dımcı ve idareciler mi yönetmektedir? 
Olayların akışına baktığımızda bu da be
lirgin ve net değildir. 

Milletvekillerinin posta kutularına, 
gardıroplarına, yurt dışında ve yurt için
de faaliyet gösteren birtakım kuruluş ve ki
şiler tarafından mektup ve birtakım yayın
lar bırakılıyorsa ve Başkanlık Divanının 
bundan haberi yoksa milletvekilinin can 
güvencesi var mıdır? 

Parlamenterlerin çalışmalarını ve 
parlamenterlere gelen telefonlar ile parla
menterlerin aradıkları telefonların kayıt
ları tutulmakta ve arşiv niteliğinde de ol
sa belge haline getirilmektedir. Olayımı
zın en üzücü ve yasa çiğneyici niteliği de 
çarpıcı olarak burada görülmektedir. Bu 
konuda Başkanlık kimlere yetki vermiştir? 
Kimler tarafından millî irade ile oto kont
rol sistemine gidilmiştir? 

Bütün bu entrikalar, bize Osmanlı 
hanedanının saraydaki tutum ve davranış
larını hatırlatmaktadır. 

Parlamenter sisteme gölge düşürme
mek, millî idareyi hâkim kılmak ve bu kut
sal çatıda Bizans entrikalarının dönüşüne 
izin vermemek için, Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gere
ğince bir Meclis araştırmasının açılması
nı talep ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
İlhami Binici 

Bingöl 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Erol Güngör 
İzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 



T.B.M.M. B : 93 %5. 5 . 1989 O : 1 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Kenan Süzer 
Tokat 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

K.Kemal Anadol 
İzmir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Mustafa Kul 
Erzincan1 

Türkân Akyol 
İzmir 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Teville Koçak 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

İbrahim Tez 
Ankara 

V. 

1. —Konya MiUetveküi^Mehmet Şimşek ve 
5 Arkadasmm, 2547 Saytlt Yükseköğretim Ka
nununun 275.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesi üe Maddeye Bir Fıkra İla-

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Cemal Şahin 
Çorum 

Öner Miski 
Hatay 

Mehmet Can 
Adana 

Özer Gürbüz • 
Sinop 

Kâzım Özev 
Tokat 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Hasan Zengin 
Manisa 

Ekin Dikmen 
İçel 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörü şme, sırasında yapıla
caktır. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

ek ve ve Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Milli Eği-
Ka- tim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı: 228) 

vınla BAŞKAN — Birinci sıradaki teklifin 
Ftk- Komisyonca geri alınan maddeleri henüz 
' llo- gelmediğinden görüşmeleri ertelenmiştir. 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

— 26 — 
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2. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy 
ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 
10 uncu Yıldönümü Münasebetiyle Bazı Suç ve Ce
zaların Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı: 240) (1) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, Malat
ya Milletvekili ibrahim Aksoy ve 21 Ar
kadaşının, 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 
10 uncu Yıldönümü münasebetiyle Bazı 
Suç ve Cezaların Affına Dair Kânun Tek
lifini görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Komisyon Raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Okunması kabul edilmiştir. 

Buyurun okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy 
ve 21 arkadaşının; "23 Nisan Çocuk Şen
liklerinin 10 uncu Yıldönümü Münasebe
tiyle Bazı Suç ve Cezaların Affına Dair 
Kanun Teklifi" Adalet Bakanlığı temsil
cileri ve teklif sahibinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklif, suçun nevine bakılmaksızın 
tutuklu veya hükümlü bulunan ve reşit ol
mayan çocuklarla reşit olmayan çocukla
rı bulunan annelerin, bütün hukukî neti
celeri ile birlikte affedilmesini öngörmek
tedir. 

Anayasanın birçok maddesinde Dev
letin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün
lüğünü bozan, Türk Devletinin ve Cum
huriyetinin varlığını tehlikeye düşüren, te
mel hak ve hürriyetleri yok eden, Devle
tin bir kişi veya zümre tarafından yöne
tilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlayan 
dil, ırk, din, mezhep ayınmı yaratan, her-

(1) 240 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 

hangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere 
dayanan bir devlet düzenini kurmaya yö
nelmiş fiilleri işleyenlerle, ormanları yak
mak, ormanı yok etmek veya daraltmak 
amacıyla işlenen suçların af kapsamına 
alınmayacakları belirtilmiştir. 

Teklifte, af kapsamına alınan suçlar 
belirtilmemiş "suçun nev'ine bakılmaksı
zın" şeklinde genel bir ifade kullanılmış
tır. Bu durum, Anayasa tarafından af dışı 
tutulan suç faillerinin de aftan faydalan
malarına sebep olacağı gibi, eşitsizliklere 
de sebebiyet verecektir. Ayrıca affın millî 
birlik ve bütünlüğün sağlanmasındaki fay
dalarını da bertaraf edecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle söz 
konusu teklif Komisyonumuzca müsbet 
mütalaa edilememiş ve maddelerine geçil
meden reddedilmesine oy çokluğu ile ka
rar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına 
sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Rapor üzeninde Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa
yın Güneş Gürseler, söz istemişlerdir. 

Sayın Gürseler, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 

GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 10 
uncu Yıldönümü Münasebetiyle Reşit Ol
mayan Çocuklarla Reşit Olmayan Çocuk
ları Bulunan Annelerin Cezalarının Affı
na Dair Yasa Teklifi üzerinde Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini bildirmek üzere söz aldım; hepinizi 
Grubum ve şahsım adına saygılarımla se
lamlıyorum. 

Değerli üyeler, bu yasa teklifi Adalet 
Komisyonunda görüşülürken, teklifin tâ
rih yönünden bir anlamı vardı; yani, 
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23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 10 uncu yılı 
henüz kutlanmamış, törenleri yapılma
mıştı ve görüştüğümüz tarih itibariyle, bu 
af teklifini 23 Nisana yetiştirmek müm
kündü. Ancak, teklif hem komisyonda 
reddedildi, hem de Genel Kurulda görü
şülmesi mayısın 25'ine kadar sarktı. 

Bu teklif neler getiriyor, isterseniz ön
ce bunu bir değerlendirelim. Bildiğiniz gi
bi, teklif, tek maddelik ve suçun nevine ba
kılmaksızın, tutuklu veya hükümlü bulu
nan ve reşit olmayan çocuklarla, reşit ol
mayan çocukları bulunan annelerin bütün 
hukukî neticeleriyle birlikte affedilmesi 
hükmünü getiriyor; 23 Nisan Çocuk Şen
liklerinin 10 uncu Yıldönümü münasebe
tiyle. 

Önce, hep birlikte şu hususu değer
lendirmemiz gerektiği kanısındayız: Ne
den 23 Nisan?.. Bu teklifi getiren arkadaş
ların 23 Nisan tarihini seçmelerinin anla
mı neydi? Bunu Komisyonda uzun boylu 
tartıştık, değerlendirdik. Orada hep bir
likte üzerinde görüş birliğine varılan hu
sus, 23 Nisanın Türkiye Cumhuriyeti ta
rihinde ve Türk siyasî hayatındaki öne
miydi. Biliyorsunuz, 23 Nisan 1920'de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla 
ilgili bu gün, Yüce Atatürk tarafından ço
cuklara armağan edilmişti; Çocuk Bayra
mı olarak kutlanıyordu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letin egemenliğini; egemenliğin millete ait 
olduğunu; kayıtsız şartsız olarak millete ait 
olduğunu belirleyen, onu temsil eden; mil
letin, iradesini, vekilleri eliyle kullandığı 
bir organ. Saygınlığını hep beraber koru
mak durumunda olduğumuz, cumhuriye
tin işleyişi içinde üzerine hiçbir gölge dü
şürmememiz gereken ve üyeleri olarak da 
her türlü davranışımızla saygınlığına kat
kıda bulunma sorumluluğu altında oldu
ğumuz bir yüce organdır Türkiye Büyük 
Millet Meclisi. İşte, bu organın kurulu

şuyla, açılışıyla ilgili günün yıldönümünü, 
Türkiye, 1927 yılından "beri heyecanla kut
luyor; ama buna, son on yılda (1978 yılın
dan beri) uluslararası bir anlam katılmış
tır. Ne oldu?.. O zaman (1978 yılında) alı
nan bir kararla, uluslararası mahiyete bü
ründü, bütün dünyadan çocuklar geldiler 
ve gelmekte devam ediyorlar, Türk çocuk
larıyla birlikte bu bayramı kutluyorlar. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu olayı 
değerlendirdi ve 23 Nisanı Dünya Çocuk 
Günü niteliğine kavuşturdu. Bu nedenle, 
23 Nisanın seçilmesinde; özellikle reşit ol
mayan çocuklara ve reşit olmayan çocu
ğu bulunan annelere af getirilmesinde 23 
Nisanın seçilmesinin isabetli olduğunu be
lirtmek istiyorum. 

Peki, bu teklif Adalet Komisyonun
da neden reddedildi? Gerekçede, ret ile il
gili iki fıkra var; aynen okuyorum?' 'Ana
yasanın birçok maddesinde Devletin, ül
kesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü 
bozan, Türk Devletinin ve Cumhuriyeti
nin varlığını tehlikeye düşüren, temel hak 
ve hürriyetleri yok eden, Devletin bir kişi 
veya zümre tarafından yönetilmesini ve
ya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinde egemenliğini sağlayan dil, ırk, 
din, mezhep ayırımı yaratan, herhangi bir 
yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan 
bir devlet düzenini kurmaya yönelmiş fi
illeri işleyenlerle, ormanları yakmak, or
manı yok etmek veya daraltmak amacıy
la işlenen suçların af kapsamına alınma
yacakları belirtilmiştir" diyor. 

Gerekçenin biri bu; diğeri de "Tek
lifte, af kapsamına alman suçlar belirtil
memiş; 'suçun nevine bakılmaksızın' şek
linde genel bir ifade kullanılmıştır. Bu du
rum, Anayasa tarafından af dışı tutulan 
suç faillerinin de aftan yararlanmalarına 
sebep olacağı gibi, eşitsizliklere de sebe
biyet verecektir. Ayrıca, affın millî birlik 
ve bütünlüğün sağlanmasındaki faydala
rını da bertaraf edecektir" şeklinde bir pa-
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ragraf var; yani, Adalet Komisyonunun 
teklifi reddederken kabul ettiği gerekçenin 
bir tanesi, bu suçlar affedilemez, birkısım 
suçlar affedilemez diğeri de, eğer böyle ço
cuklara af getirilirse, afta eşitsizlik yaratı
lır şeklindedir. 

Bu gerekçeleri sırasıyla değerlendir
mek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek 
gerekir, ilk paragraftaki gerekçe insana şu
nu düşündürüyor. Yani, şu an cezaevinde 
bulunan, hükümlü durumunda bulunan 
çocuklar -18 yaşın altındaki çocuklar- dev
letin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozan, Türk devletinin ve cumhu
riyetin varlığını tehlikeye düşüren, temel 
hak ve hürriyetleri yok eden, devletin bir 
kişi veya zümre tarafından yönetilmesini 
veya sosyal bir sınıfın, diğer sos"yal sınıf
lar üzerinde egemenlik kurmasını sağla
yacak türde fiiller işlediğini düşündürür 
insana. Yani, cezaevinde 18 yaşın altında 
bulunan çocuklarımız, bu suçlardan ge
nelde mahkûmmuş gibi bir anlayış orta
ya çıkıyor. Halbuki, şu an cezaevinde bu
lunan çocuklarımızın işlediği suçların bir 
değerlendirmesi var. Yapılan bir araştır
maya göre, yüzde 44,8 cinsel suç, yüzde 
37,4 şahsa karşı işlenen suç, yüzde 17,8 de 
mala karşı işlenen suçlar, var; yani, 18 ya
şının altında bulunup da, böyle, devletin, 
ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü bozacak nitelikte suç işleyen çocuk
lar yok. 

Değerli milletvekilleri, aslında, suç
lu çocukları değerlendirirken, çocukların 
neden suç işlediklerini ve şu an cezaevin
de hükümlü durumda bulunan çocukla
rın nasıl oraya girdiklerini bir değerlen
dirmek lazım. 

Suçlu çocuklar açısından Türkiye için 
söylenen ve geçerli olan bir kural vardır; 
bunu bütün toplumlar için de söyleyebi
liriz belki: Suçlu çocuk yok, suça itilmiş 
çocuk vardır. 

Şimdi, suç işleyerek mahkûm olan 
çocukların bazılarının ifadelerinden size 
bölümler okumak istiyorum. Samsun'da, 
adam öldürme suçu işleyen 15 yaşındaki 
bir çocuğun ifadesi şöyle: "Ekinlerimizi 
hayvanlara yedirdi, aramızda dövüştük, 
ben de bıçakla öldürdüm" Suçu işlerken, 
gerekçesi bu. 

Bir başka çocuğun ifadesi: Suçu cin
sel suç. Muğla'da işlenmiş; faili 16 yaşın
da. Gerekçesi "3 yaşından beri annem ile 
babam ayn yaşıyor. Üvey annem bana çok 
kötü davranıyordu. 10 yaşındaki komşu 
çocuğuyla tarlada ilişkide bulundum; o is
temişti. Sonra babasına söylemiş..." 

Bir de hırsızlık suçu var; yaşı 15; o 
da şöyle ifade veriyor: "Eve girmiştim, ek
mek ye para almıştım. 60 lira aldım ve ya
kalandım." 

Değerli milletvekilleri, şu okuduğum 
ifadeler; faillerin yaşları ile bu çocuklann 
nasıl suça itildiklerini ortaya koyuyor. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, dinlemeyenler dışarı çıksın
lar. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Dinleyenler bana yeter. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Dinli
yoruz... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Israrlı dinleyenler yeter. Seyirciye tezahü
rat yok. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, kanun 
teklifinin metniyle ilgili olarak, Adalet Ko
misyonunda da üye olmanız dolayısıyla, 
vukufiyetinizle ifade buyuruyorsunuz, ar
kadaşlarımız da dinliyorlar. Lütfen, ko
nuşmanıza, mevzuun içine girmek sure
tiyle devam ediniz; vaktiniz var efendim. 

Buyurun. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Sağ olun Sayın Başkanım. 
Bu çocukların nasıl suç işlediklerini 

ve işledikleri suçların türlerinin en oldu
ğunu anlattıktan sonra, eğer bu teklif 
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yasalaşsaydı -ki, hâlâ da yasalaşma olanağı 
vardır- ne kadar çocuğumuzun yararlana
bileceğini dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. Belki bugün için bu rakamlar değiş
miş olabilir; ama Devlet İstatistik Ensti
tüsünün bize verdiği broşürde bulunan 
1985 rakamlannı söylüyorum: 12 ilâ 15 yaş 
arasında, cezaevlerinde hükümlü durum
da, 1985 yılında giren 224 çocuk var; 16 
ilâ 18 yaş arasında 1 122 çocuk var. Yani, 
şu sayıları topladığınızda, bugün için bu 
yasadan yararlanacak çocuk sayısı -
gelişmeleri, değişmeleri de dikkate 
alırsanız- tümüyle 3 bini ya bulur ya bul
maz. 

Bu tablo karşısında, Adalet Komis
yonunun gerekçesinin şu ilk okuduğum 
paragrafının haksızlığı ortaya çıkar kanı
sındayım. Yani," birincisi, çocukların işle
diği suçlar arasında, böyle, Anayasanın 14 
üncü maddesi kapsamında olduğu iddia 
edilebilecek, devletin varlığı aleyhine, sos
yal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üzerin
de tahakküm kurmasına ilişkin suçlar fa
lan yok; çocukların işlediği suçlar, hırsız
lık, mala ve şahsa karşı suçlar ile, cinsel 
suçlar. Yani, devlete karşı çocuğun suç iş
lemesi zaten pek öyle mümkün de değil. 

Bu noktada bir hususa daha dikkati
nizi çekmek istiyorum. Bu gerekçenin, bir 
de, Anayasanın, 14 üncü maddesiyle, bir 
genel af yasağı ya da özel af yasağı getir
miş olması hususu var. Bunu, aslında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tartış
ması gerektiği kanısındayım. Bir başka se
beple huzurunuzda konuştuğumda bu hu
susun altını çizmiştim; bu fırsattan yarar
lanarak tekrar o konuya değinmek istiyo
rum. Bakın, Anayasada, orman suçlarının 
affedilemeyeceğine ilişkin açık hüküm var, 
ama, 14 üncü madde, başka suçların af-
fedilemeyeceği yolunda, orman suçların-
daki gibi kesin bir hüküm getirmemiş. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak, Anayasamızın, çağdaş demokrasiye 

— 30 

25. 5 . 1989 O : 1 

uymayan birçok hükümler içerdiğini bi
liyor ve bunun değişmesi gerektiğini her 
zaman söylüyoruz. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Biz de 
istiyoruz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Tabiî, onu hep birlikte yapacağız inşallah; 
ama, aynı demokrat anlayışa kavuşursak. 
Değişikliği sağlayacak sayısal güce erişin
ce biz bunu yapacağız; ama, katılırsanız, 
hep beraber yaparız. 

Ancak, bunlara rağmen şu an yürür
lükte olan Anayasanın 14 üncü maddesi
nin, ne genel affa ne de özel affa bir sınır
lama getirmediği kanısındayız. Söylediğim 
gibi, Anayasa, orman suçlarında yaptığı 
sınırlamayı, yaptığı yasaklamayı, 14 üncü 
maddeye dahil etmemiştir; kesin sınır koy
mamıştır ve burada 14 üncü madde yete
rince değerlendirilirse, Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisine bir takdir hakkının tanın
dığı görülecektir. Aksinin kabul edilmesi, 
ulusal egemenlik kuralıyla bağdaşmaz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Mil
leti adına egemenliği kullanan bir organ
dır. Anayasada egemenliği korumaya yö
neliktir. "Anayasanın, devleti, millete karşı 
koruduğu" gibi bir yanlış düşünceyi be
nimsemek, egemenlik kuralına, ulusal ege
menlik kuralına aykırıdır. 

Arkadaşımızın da söylediği gibi, de
ğiştireceğiz; evet, değiştirme anlayışının 
oluşmasından büyük mutluluk duyuyoruz 
ve zaten, bu maddelerin değiştirilmesi ya 
da bu maddelerin olabildiğince geniş yo
rumlanması da en başta ANAP'a düşüyor. 
Çünkü, ANAP, çağdaşlık ve liberallik ko
nusunda övündüğü niteliklerini, Anaya
sadaki bu eksiklikleri, bu sınırlamaları, bu 
yanlışlıkları gidermede göstermelidir. 

Anayasayı yorumlarken, tek başına 
ve sadece bu 14 üncü maddeyi değil, di
ğer maddeleri de dikkate almak gerekir. 
Yani, Anayasanın sınırlama koymak iste
diği yerde gerekli sınırlamayı koyduğu; 
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ama, sınırlama koymak istemediği yerde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bir tak
dir hakkı bıraktığını başka maddelerde de 
görebiliriz; örneğin, halk oylamasıyla yü
rürlükten kaldırılan geçici 4 üncü madde. 
O geçici 4 üncü madde, biliyorsunuz, si
yaset yasağını düzenlerken aynen şöyle di
yordu: "Türk Ceza Kanununun ikinci 
Kitabının birinci babında yer alan Dev
letin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümler
den herhangi biri ile kamu davası açılmış 
bulunanlar'' Yani, burada kesin bir sınır 
var. Anayasa, neyi yasakladığını kesin sı
nır çizerek göstermiş. Buna karşılık, yu
karıda da söylediğim gibi, 14 üncü ve 87 
nci maddelerde, Türk Ceza Kanununun 
herhangi bir kitabı, babı ya da faslı, ya
sak sınırı içine alınmamıştır. Yani, Ana
yasa, siyaset yasağı açısından kesin sınır 
koyarken, af yasağı konusunu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin takdirine bırakmış
tır. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri olarak, Anayasada böyle 
bir sınırlama olduğu gerekçesiyle, kendi
mizi sınırlamamız gerektiği kanısındayız. 

Gerekçenin, "Çocuklar affedilirse, 
reşit olmayan çocuklar affedilirse, onların 
anneleri affedilirse, afta bir eşitsizlik 
doğar" bölümüne gelince: Buna bir ölçü
de katılmak mümkün. Aslında, Türkiye'
de bir genel affın koşulları oluşmuştur. O 
genel affı da, diliyoruz, öncülüğümüzde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarır; o 
konuda hazırlığımız da var; ama, o genel 
af çıkarana kadar, bu çocukların affının, 
affın bütünlüğünü, eşitliğini bozacağını 
düşünmek, yerinde değildir. Çünkü, in
sanlık, çocuğa, verebileceği şeylerin en iyi
sini vermeye mecburdur. Bu insanlık kav
ramına, biz de, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olarak dahiliz. Çocuklarımızı iyi 
yetiştirmek, çocuklarımızı eğitmek ve ço
cuklarımızı Avrupa Topluluğuna girmeye 
çalıştığımız şu günlerde, o toplumun genç
leriyle, insanlarıyla yarışabilecek yetişkin 

kişiler haline getirmemiz gerekir. 
Biliyorsunuz nüfusumuz yüzde 2,4 

artıyor ve bu artış hızıyla biz 2000'li yıl
da Avrupa'nın en kalabalık (yaklaşık 70 
milyon) ama nüfusu en genç ülkesi olaca
ğız. Biz 70 milyon olduğumuzda, bugün
kü hızlarıyla, Almanya 59 milyon, italya 
57 milyon olacaktır; 60 milyonu geçen ol
mayacaktır. İşte öyle bir Türkiye, çocuk
larını daha iyi yetiştiren; çocuklarını bir 
Fransız çocuğu ile, bir ingiliz çocuğu üe, 
kültür yönünden, vücut gelişmesi yönün
den, sağlık yönünden yarışacak halde ye
tiştirmelidir. Ama, bu ortamda çocukla
rımız bu suçları işliyor ve hangi nedenlerle 
bu suçları işlemeye itiliyor, bunları değer
lendirmek durumundayız. 

Çevresel koşulların elverişsizliği, er
genlik çağının fırtınalarıyla birleşince, ço
cuklarımızın gençlerimizin davranış bo
zukluklarına girmeleri, giderek suça itil
meleri gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ve top
lumda çocukları suça itebilecek potansi
yel suç ortamları var; çocuklar bu ortam
ların içinde yaşıyor. Örneğin, korunmaya 
muhtaç çocuklar; örneğin, çalışan çocuk
lar, örneğin, gecekondu çevresinde yaşa
yan çocuklar; örneğin, yabancı ülkelerdeki 
işçi çocukları... Bunların hepsinin yaşadığı 
çevre, birer potansiyel suç ortamı oluştu
ruyor. İşte, bu ortamda yaşayan çocukla
rı, o ortamın koşullarını değerlendirme
den, o ortamın koşullarını düzeltmeden 
cezalandırmak, çözüm değil. Çözüm, su
ça itici etkenleri ortadan kaldırmak, bu ko
nuda gerekli tedbirleri almak ve cezaevi
ne düşen çocuğu ıslah edebilmek;, ama biz 
bugün, çocuk cezaevlerinde ve ıslahevle
rinde, çocuklarımızın, hükümlü çocukla
rımızın, oradan çıktıklarında, topluma ka
zandırılmış olarak nitelenebileceğini san
mıyoruz. Onların yetersizlikleri, eğitici ye
tersizlikleri, psikolog yetersizlikleri ortada. 
Bütün bu çerçeyeyi sizlerin gözleri önüne 
serdikten sonra, "cezaevlerinde bulunan, 
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'kader kurbanı' dediğimiz, suça itilme se
beplerini ayrı ayrı saymaya çalıştığım şu 
çocuklarımızı, bu Yüce Meclisin yaptığı 
olumlu çalışmalardan bir yenisi olarak 
topluma kazandırma imkânını, bu yasa 
tekliğini kabul ederek verelim" diyorum'. 
Diyeceksiniz ki, "23 Nisan geçti..." 23 Ni
san olmaz da, 29 Ekim olur ya da 23 Ni
sanda ısrar edersek, bir başka düzenleme
ye gidebiliriz; ama, bu teklif tekrar Komis
yona gitmeli, Komisyonda yeniden değer
lendirilmeli ve kader kurbanı şu çocukla
rımız topluma kazandırılmalıdır. 

Bu düşüncelerle, beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından #alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gürsele r, 

Rapor hakkında söz isteyen var mı? 
Yok. 

Rapor üzerindeki' görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Sayın üyeler, rapor münderecatı se
bebiyle, içtüzüğün 81 inci maddesini ay
nen' okuyorum. Bu madde, tüm arkadaş
larımızın birçok uygulamadan bildikleri 
maddedir: "Bir kanun tasarı veya teklifi
nin esas komisyonca reddi istenir ve ra
por da benimsenirse, kanun tasarı veya 
teklifi, reddedilmiş olur; rapor benimsen
mezse, komisyona geri verilir." 

Raporun mahiyetine göre, "Suçun 
nevine bakılmaksızın; tutuklu veya hü
kümlü bulunan ve reşit olmayan çocuklar, 
reşit olmayan çocukları bulunan anneler 
bütün hukukî neticeleriyle birlikte 
affedilmiştir" denilmiş 1 inci maddede. 
Arkadaşımız da, bunun üzerinde mütala
ada bulunup, "Bu rapor Komisyona ia
de edilmek suretiyle eğer aksak tarafları 
varsa düşünülsün" dediler. Bütün bunlar
dan sonra, bendeniz, kararınızı alacağım 
efendim. 

Okuttuğum komisyon raporu, tekli
fin reddi yönündedir. 

Komisyon raporu reddedildiği tak
dirde, İçtüzüğün 81 inci maddesi uygula
nacağına göre, teklif kabul edilmiş, komis
yon raporunun kabul edilmesi halinde ise, 
teklif reddedilmiş olacaktır. Geçen defaki 
oylamada bir hata yapıldığı için bu husu
su tekrar ediyorum. 

Komisyonun, teklifin reddine dair ra
porunu kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Komisyon raporu kabul edilmiştir; 
teklif reddedilmiştir. 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadd 
ile UliAksoy'un Gecekondu Mevzuatına Ayları Ya
pılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında 24.2.1984 Tarihli ve 2981 Numaralı 
Kanunun 9 uncu Maddesinin (c) Bendinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kânun Teklifi ve Bayındır
lık, imar. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/117) (S. Sayısı: 241) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, İzmir 
Milletvekilleri Kemal Anadol ile Veli Ak-
soy'un, Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 
6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında 24.2.1984 
tarihli ve 2981 Numaralı Kanunun 9 un
cu Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında' Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

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

larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Komisyonumuz İzmir Milletvekille
ri K. Kemal Anadol ile Veli Aksoy'un; 

(1) 241 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayı
lı İmar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi hakkında 24.2.1984 tarihli 2981* 
numaralı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) 
bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
temsilcisi ve teklif sahiplerinin hazır bu
lunduğu 3 Mayıs 1989 tarihli 10 uncu bir
leşiminde inceleyip görüşmüştür. 

Kanun teklifiyle; 
Arsa veya arazi sahibi ile gecekondu

su bulunan kişilerin anlaşmaları veya ge
cekondu sahibinin başvurusu halinde if-
razen veya hisse olarak gecekondu sahibi
ne devir, temlik ve adına tescil edilmesi 
için 6 aylık yeni başvuru süresi getirilmek
te; arsa veya arazi sahibi ile üzerinde ge
cekondusu bulunan kişilerin anlaşamadık
larının tespiti halinde, belediyeler ve vali
liklerce kamulaştırma yapılacağı; kamu
laştırma bedelinin toplu konut fonu, vali
lik veya belediye kaynaklarından karşılan
dıktan sonra ilk 2 yılı ödemesiz olmak üze
re eşit taksitler halinde on yıl içerisinde fa
iz tahakkuk ettirilmeden gecekondu sahip
lerinden tahsil edileceği; 2942 sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 26 ncı maddesi 
hükmüne göre, gerekli hallerde trampa 
hükümlerinin uygulanacağı, ancak mal 
sahibinin kabulü şartının aranmayacağı ve 
kamulaştırma işlemlerinin "acele 
kamulaştırma" usulüne göre yürütülece-

ği, 
Hususları hükme bağlanmak istenil

mektedir. 
Halen yürürlükte bulunan 2981 sa

yılı Kanunun 9 uncu maddesi başkasının 
arsa ve arazisi üzerine yapılmış gecekon
du sahiplen ile arsa veya arazi sahibinin 
anlaşması esasını getirmiştir. Anlaşma 
sağlanamaması halinde ise, üzerinde bir 
yerleşme alanı ya da yapı topluluğu nite
liğinde gecekondular bulunan ve bu ne
denle ıslah imar pknına konu olan arsa 

ve arazilerin, belediye mücavir alan sınır
lan içinde belediyeler, bu sınırlar dışında 
ise valiliklerce 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunununa göre kamulaştırılması, böy
lece arsa ve arazi sahibine kamulaştırma 
bedelinin hemen ödenmesi, kamulaştırma 
bedellerinin gerektiğinde Toplu Konut Fo
nu, belediye ve valilik kaynaklarından sağ
lanabilmesi ve ıslah imar planı ve parse
lasyon planı yapılarak gecekondu sahip
lerinin tapularını almasını hükme bağla
mıştır. 

Maddenin bu şekilde düzenlenme
sindeki amaç; Anayasa ve Medenî Kanun
da belirlenen mülkiyet hakkını korumak, 
aynı zamanda gecekondu sahiplerine de, 
arsa veya arazi sahibinin mülkiyet hakkı
nı yok etmeden, tapu alma imkânı tanı
mak; yoğun gecekondulaşma bulunan 
alanlarda yapılması öngörülen işlemlerle, 
bu alanlardaki gecekondulann yıkılmasın
dan doğacak maddî ve manevî kayıpları 
engellemekdir. Aynca, yoğun gecekondu
laşma bulunan bu tür arazilerde ıslah 
imar planı yapılmak suretiyle kentle bü
tünleşen, düzenli ve sağlıklı yerleşme alan
ları oluşturulması amaçlanmıştır. 

Teklifin kanunlaşması halinde, 2981 
sayılı Kanunun dengeli, düzenli, sağlıklı 
ve kent bütünüyle uyumlu planlı yeni 
alanlar oluşturmak suretiyle çözüme ka
vuşturmak isteği gecekondu sorunu daha 
karmaşık hale gelecek idare, boyutu belir
siz, bir kamulaştırma yükümlülüğü altı
na girecek ve mülkiyet hakkı da zedelene
cektir. 

Yukarıda arz ve izah olunan neden
lerden dolayı, söz konusu Kanun teklifi 
Komisyonumuzca olumlu mütalaa edil
memiş ve maddelerine geçilmeden oy çok
luğu ile reddedilmiştir. 

İşbu rapor Genel Kurulun onayına 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa say
gıyla arz olunur. 

— 33 — 



T.B.M.M. B : 93 25. 5 . 1989 O : 1 

Işılay Saygın 
İzmir 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Başkanı 

ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Komisyon raporu üze
rinde görüşmelere başlıyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz alan Sayın Kemal Anadol; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA K. KEMAL 
ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bugün, 
partim adına ve İzmir Milletvekili Veli 
Aksoy arkadaşımla birlikte bu öneriyi ha
zırladığım için, aynı zamanda kişisel fikir
lerimi arz etmek için huzurunuza geldim. 

Konuşmama başlamadan önce, ko
nunun önemini vurgulamak istiyorum ve 
bu konuyu, bir ölçüde partilerüstü bir an
layışla dikkate almanızı hepinizden istir
ham ediyorum. 

Burada, öğrenci affı söz konusu ol
du; 12 Eylülden sonra kurumlaşan YOK'-
ün yarattığı sorunlar ortaya çıktı... 

BAŞKAN — Sayın Anadol, bir 
dakika... 

Konuşmanız Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu admadır, kişisel değildir. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Evet. 

BAŞKAN — Onu tavzih etmek du
rumundayım. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Aynı zamanda, kişisel görüşlerimi... 

BAŞKAN — Hayır efendim! Grup 
olarak... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Olur mu efendim?.. Grup adına konu
şuyorum, kanun teklifinde de imzam var, 
aynı zamanda benim de görüşlerimi... 

BAŞKAN — O başka; teklif sahibi 
olduğunuzu ifade edebilirsiniz de... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Evet, onu ifade ettim. 

BAŞKAN — Ama, konuşmanız grup 
adına efendim; o bakımdan söyledim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Elbette grup adına çıktım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim... Tabiî 
efendim.. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Yani, bu tartışma gereksiz, ben grup 
adına konuşuyorum tabiî. 

BAŞKAN — Tartışmıyorum efendim 
ben, tavzih ediyorum; zabıtlar bakımın
dan tavzih ediyorum; grup adına söz ver
diğimiz için, ona göre müddet vereceğiz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Sayın Başkanım, ben şahsım adına söz 
istemedim ki, elbette grup adına konuşu
yorum. Yani, ben anlamadım müdahale
nizi; kusura bakmayın. 

BAŞKAN — "Kişisel görüşlerim" 
deyince efendim, grup... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Efendim, kanun teklifinde imzam var, 
elbette SHP Grubu adına konuşuyorum, 
aynı zamanda kişisel görüşümdür, imzam 
var çünkü. Çelişmiyor ki benim kişisel gö
rüşümle, partimin görüşü. Grubumdan 
geçmiş, buraya gelmiş. 

BAŞKAN — Açıklığa kavuştu; grup 
adına konuştuğunuzu tespit ettik efendim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Peki efendim, peki. 

Sizin eyleminiz, malumu ilam, Sayın 
Başkanım; kabul ediyorum, tamam. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Malumu ilam değil. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) 

— Malumu ilam efendim. 
BAŞKAN — Zabıtlara olduğu gibi 

geçirmek istedim Sayın Anadol. Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) 

— Peki'efendim... Peki efendim... Sizin 
söylediğiniz gibi olsun. Tamam; itiraz et
miyorum. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, benim 
söylediğim gibi değil, İçtüzüğün söyledi
ği gibi oluyor. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Sayın Başkanım, siz, sürekli, hakh ola
rak, beş dönemdir yasama faaliyeti için
de olduğunuzu söylüyorsunuz; saygı du
yuyorum; ben de üç dönemdir yasama fa
aliyeti içindeyim, hiç böyle müdahale gör
medim. Özür dilerim yani... 

BAŞKAN — Ama, şimdi, Sayın 
Anadol, kişisel bir tartışmaya girmek için 
bunları söylemedim. Lütfen... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Peki efendim... Haklısınız Sayın Baş
kanım. 

Vazgeçtim efendim konuşmaktan. 
BAŞKAN — Hayır, buyurun efen

dim, buyurun Kemal Bey. Sayın Anadol... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, grup adına olup olmadığı 
kararını biz verebiliriz, siz değil. 

BAŞKAN — Hayır, öyle demedim. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, grup adına çıkmış; bunun 
kararını ben veririm. Şu anda grubun gö
rüşünü temsil edip etmediği kararı gruba 
aittir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Onun için, onun münakaşası gruba ait
tir. Yani, grup adına konuşulan konuşma
nın denetlenmesi yetkisi Başkanlık Diva
nının değildir, grubundur. 

BAŞKAN — Denetlemiyoruz... 
"kişisel" deyince, zapta kişisel olarak 
geçmesin diye, ben, "Grup adına konu
şuyorsunuz" dedim; o kadar. Denetleme
dim... 

Teklif sahibi olduğunu da biliyorum 
ve raporu da okumuş bir arkadaşınız ola
rak açıklıyorum. Lütfediniz... 

Benim burada herhangi bir artdü-
şüncem, maksadım olamaz Sayın Ana-
dol'a karşı; kırk yıllık arkadaşım. 
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Buyurun, devam edin efendim. 
(ANAP sıralanndan gürültüler) 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 
Başkan, neyin nesi? Kürsüden aşağı indi. 
Bu olmaz... Lütfen efendim... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, 
o takdir Başkanlık Divanına ait. 

Anlaşılmayan bir mesele... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Buyurun efendim, Buyurun Sayın 
Anadol. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 
Başkan, siz her zaman böyle yapıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.. 
Müsaade ederseniz, Sayın Daldal, 

anlaşılmayan bir konuyu Grup Başkanve-
kili ifade etti. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Hatip 
kürsüden indi, yerine oturdu... Olmaz Sa
yın Başkan! 

BAŞKAN — "Kişisel görüşlerimi" 
tabirini kullanan her arkadaşıma, bende
niz ve bütün başkanvekillerimiz "Grup 
adına konuşuyorsunuz" şeklinde bir uya
rıyla zapta geçiriyoruz ki, grup adına ko
nuştuğunun oraya tespit edilmesi için. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Bu 
açıklamalarınızı, sayın hatip kürsüdeyken 
yapamaz mıydınız? 

BAŞKAN — Yaptım efendim işte. 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Kürsü

den indirdiniz. 
BAŞKAN — İndirmedim ben. 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — İndi, 

gidip yerine oturdu; siz tekrar kürsüye çı
karmak istiyorsunuz; olmaz bu!. 

BAŞKAN — Hayır, indirmedim; 
yanlış anlaşıldığı için indi. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) - Etme
yin Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Evet efendim, yanlış an
laşıldığı için indi, yoksa ben kimseyi in
dirmedim. Hayatımda ben kimseyi kür
süden indirmiş değilim; aksine, çok bol 
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konuşma hakkı veren bir arkadaşınızım. 
Sayın Daldal, insaf ediniz... Yani, etme
yiniz efendim... Şurada, benden daha faz
la, konuşma süresi beş dakikayı aşan ye 
fazla söz hakkı doğuran ikinci arkadaşım 
var mı? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Devam ediniz efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 

Efendim, Grup Başkanvekilim Sayın Hik
met Çetin'in verdiği yetkiyle SHP Gru
bu adına konuşuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 

— Sayın Başkan, iki kez söz veremezsiniz. 
Sayın Anadol da, "Yetkiyle konuşuyo
rum" diyemez, "İçtüzüğe göre konuşu
yorum" diyebilirler. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Evet, Grup Başkanvekilim Hikmet Çe
tin efendim... İmzalı yazısı var. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın 
Anadol... Buyurun efendim... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kah
ramanmaraş) — Burası 23 Nisan mı? Bu
rası Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— 23 Nisan bitti efendim. Sıra, gündemin 
başka maddesine geldi. 

öğrenci affı sözkonusu olduğunda 
SHP, DYP gibi muhalefet partileri, ikti
darda bulunan ANAP, hep birlikte ortak 
bir noktada buluştuk; ülkenin ve toplu
mun çıkarları doğrultusunda karar verdik; 
Yüce Meclisten bir yasa çıkardık. Neden?.. 
Programlarımız ayrı, düşüncelerimiz ay
rı, konumlarımız ayrı; iki parti muhale
fet partisi, diğeri iktidar partisi olmasına 
rağmen bir noktada buluşabildik. 

12 Eylülün gerekçeleri sık sık anlatı
lırken; 12 Eylül hiçbir zaman haklı bir ey
lem değildir elbette; ama Parlamento hak
sız yere eleştirildi, belki küçük bir kırıntı 

vardı, partilerin belirli noktalarda muta
bakat sağlayamadığı söylenildi. İşte bu 
Parlamento, belirli konularda mutabakat 
sağlayabileceğini, az da olsa, öğrenci affı 
gibi bir konuda ortaya koyabilmiştir. Şim
di bu konu komisyonda reddedildiği için, 
özellikle iktidar Partisine mensup arkadaş
larımın konuya bu açıdan yaklaşmalarını 
istifham ediyorum. 

Arkadaşlar, gecekondu sorunu, konut 
sorununun ayrılmaz bir parçasıdır. Tür
kiye'nin, gelmiş geçmiş tüm iktidarlar sü
resince konut sorununu çözümleyebildiği 
de söylenemez. Hele gecekondu sorunu, 
toplumun kanayan yarasıdıç. Bu sorunu 
çözümlemek iktidarların görevidir. Toplu
mu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabil
mek ve hem de bu ülkenin insanlarını, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evren
sel Bildirgesinde, 1924, 1961, 1982 Anaya
salarında belirtilen, insanımıza layık gö
rülen bir yaşam biçimine kavuşturabilmek 
için mutlaka çözümlenmesi gereken bir 
konudur gecekondu sorunu. O nedenle, 
Yüce Meclisin bu konuda bir mutabakat 
sağlaması, bence çok gereklidir. 

Arkadaşlar, bu kanun teklifi, Hazi
ne arazisi üzerine yapılan konutlarla ilgi
li değildir. Nedir?.. Özel mülkiyete konu 
olan, bir başka şahsın mülkiyetinde, tapu
sunda bulunan arsa üzerine bir başka ki
şinin yaptığı konutla ilgilidir. Olaya böy
le baktığımızda, birbiri ile çelişen ve uyum 
haline getirme durumunda olduğumuz üç 
çıkar, üç menfaati görüyoruz: 

1. Tapulu arsanın, arazinin maliki
nin menfaati, çıkarı; tapu sahibinin men
faati. 

2. Bu arsa ve arazi üzerinde ev yap
mış, o evde evlenmiş, çoluk çocuk sahibi 
olmuş, nüfusunu büyütmüş, otuz otuzbeş 
senedir bu konutta oturan insanların çı
karı. 
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3. Bu insanların; tapu sahibi ile o ta
pulu arazi üzerinde konut yapan insanın 
çıkarlarını birleştirerek, toplumun huzu
runu sağlama görevi olan devletin çıkarı. 

İ$te bu üç çıkarı biz, parlamenter 
mutabakat sağlayarak, partilerin mutaba
katını sağlayarak çözümlediğimiz an, ge
cekondu sorunu büyük ölçüde -tam olma
sa bile- çözümlenecektir. 

Yine, polemik yaratmak için söylemi
yorum; bir 1984 yılı belediye seçimi geçir
dik. Benim seçim bölgem olan İzmir'de ve 
ayrıca büyük kentlerde (İstanbul, Anka
ra, Adana, Mersin, Kocaeli) ve diğer ge
cekondu bölgelerinde, Anavatan Partisi, 
seçime girerken, büyük miktarda oy alma
larına sebep olan ve gerçekten toplum ta
rafından çekici bulunan bu sorunun çö
zümleneceği vaadiyle karsı karsıya kaldı. 
Yıllardır sosyaldemokratlara oy veren seç
menler, oylarını ANAP adaylarına verdi
ler. Neden?... Çünkü onlara ANAP, bu so
runu çözümleyeceğini söylüyordu. Hatta, 
İzmir'den anımsıyorum; o zaman üç kü
çük belediye (Karşıyaka, Merkez ve Bor
nova) metropol içindeydi; dört belediye 
başkanı "İmzamız namusumuzdur" di
ye seçim afisi bastırdılar, duvarlara yapış
tırıldı bu afişler ve dağıtıldı. Aradan za
man geçti, su son seçimlerde, biz; yani, 67 
ilin çok büyük çoğunluğunu kazanan 
SHP, parti olarak ve adaylarımız hep bir
likte, bu sorunu çözeceğimizi söyledik. 
Belki, enflasyondan, hayat pahalılığından 
etkilenen, İktidara kızan yurttaşlarımız bi
ze rey verdi; ama, kazanmamıza etken 
olan nedenlerden bir tanesi de, bu soru
nu çözeceğimiz yolunda vatandaşa verdi
ğimiz vaatlerdir. Şimdi, olayı böyle değer
lendirdiğimiz vakit, bu sorun mutlaka çö
zümlenmek durumundadır. 

Arkadaşlar, hatırlarsınız bundan yir
mi otuz sene önce, ilkokulda, tarih, coğ
rafya, yurttaşlık bilgisi dersleri sırasında 

Türkiye tarif edilirdi ve "Türkiye, yüzde 
80'i çiftçi olan, yüzde 80'i köylerde otu
ran, yüzde 20'si de kentlerde, şehirlerde' 
oturan insanlardan oluşan bir ülkedir" 
denirdi. Günümüzde öyle mi?... 
1950'lerden sonra hızla büyüyen, kapita
list ilişkileri genişleyen, sermayesi geniş
leyen, dolayısıyla, çarpık da olsa sanayi

leşmeye doğru giden, özellikle İstanbul, 
Ankara, İzmir, sonradan Adana, Bursa, 
Mersin; İzmit gibi şehirler buna ilave ol
du; ilave oluyor. İllerden, Kırıkkale, İsken
derun gibi büyük ilçelere hızla, kırsal ke
simden akın başladı ve buraya gelen in
sanlar kolaykolay gelmediler. Toprağından 
kopmak, yurdundan kopmak, evini, esini 
dostunu bırakmak kolay iş değil arkadaş
lar; takdir edersiniz... Büyük kentlere gel
diler... "İstanbul'un tası toprağı altındır" 
lafı hâlâ hafızalardadır. İste, İstanbul'a, 
böylece, kuzeyden, güneyden, doğudan, 
güneydoğudan, orta anadoludan insanlar 
koptu gitti; diğer kentler de böyle. Ve kus 
uçmaz, kervan geçmez yerlerde, hukuktan 
da haberleri olmadığı için, bazı aracıların, 
bazı haksız çıkar sağlayan insanların da al
datmasına kanarak, "Mülk sahibi olduk" 
diye para verdiler. Aslında, aldıkları, ta
pu da değildi. Kendilerine bir yer göster
diler; tarlalar şöyle bir çizildi, sürüldü. 
"Size burası düştü" dediler ve oraya ev 
yapmaya başladılar; başını sokacak bir yer. 
Atasözü halindedir, "Dünyada mekân ah
rette iman" Bizim halkımız konutu kut
sal sayar; çoluğuyla çocuğuyla içine gire
ceği, aile mahremiyetini içine sokacağı bir 
yuvayı hasretle bekler. Ev, konut, halkımız 
için çok önemlidir. 

Buraya oturdu; hemşeri grupları gel
di, Gümüşhane'den geldiyse Gümüşhane-
liler mahallesi türedi, Yozgatlılar mahal
lesi oldu, Urfalılar, Malatyalılar doldu ve 
belediyeler buralara ister istemez altyapı 
hizmeti getirmek zorunda kaldılar; asfalt 
yol geldi, elektrik geldi, su geldi ve bura-
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larda mahalle olarak başlayan yerler, ko
caman semtler haline geldi. Şu anda ilçe 
haline getirilen bölgeler var; oralarda, otuz 
sene evvel, ağaçlar, otlar yardı, insan yok
tu. İstatistiklere göre, 2000 yılından son
raki sayımlarda Ankara, İstanbul, İzmir 
Adana nüfusu, Türkiye'nin yarı nüfusu
na eşit olacak. İşte, bu dev sorun çığ gibi 
büyüyor. Olaya, iktidar-muhalefet dengesi 
açısından bakmamız lazım; bizi buraya 
"Sorunlarını çözsün" diye gönderen hal
kımızın, toplumumuzun ve devletimizin 
çıkarı açısından bakmamız lazım. Böyle 
baktığımızda, ANAP iktidarı -o da öyle 
baktı, yani eleştirel bir görüş getirmiyo
rum- imar ıslah planları, yeminli bürolar 
vaat ederek çıkardığı yasayla, bundan ev
velki yerel serinlerde bir plan sundu. Ne 
oldu?... İmar ıslah planları sonucunda şu 
oldu: Bilmem hangi paşazadenin torunu 
-yani, onun mülkiyetini küçümsemek için 
söylemiyorum- yerinde kimin oturduğu
nu bilmiyor; yerini kaybetmiş adam. Elin
de bir tapu var; tapu da, değer verilmesi 
gereken bir belge... Tapulu yerine kimler 
ev yapmış, kimler oturuyor, adamın ha
beri yok. Yani, Mülkiyet hakkı asıl o za
man zedeleniyor. Bu imar ıslah planları
na göre, yeminli bürolar çalışınca, adam, 
tapulu arsası, arazisi üzerine kimler ev 
yapmış; Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüse
yin -her kimse- onu öğrenmiş oldu; sorun 
çözümlenmedi. Öğrenir öğrenmez, Ah
met'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e -
kaç kişiyse; 30 kişi, 40 kişi neyse- toplu da
valar açmaya, "İzale-i şüyu" davası de
nilen davalar açmaya başladı ve o tapulu 
arsa üzerinde ev yapan, orada otuz otuz-
beş senedir oturan ve o evi kendisinin ka
bul eden, o evde evlenen, çocuk, hatta to
run sahibi olan vatandaşlar, bir de baktı
lar ki, mahkemeden kendilerine gelen 
celpler sonucunda duruşmalar ilerliyor, 
evleri satılacak. Durumu bu noktaya gel
di; şimdi, buna çözüm bulmak zorunda
yız. 

Yargı ne için yapılıyor?.. Haklıyı hak
sızdan ayırmak için. Devletin menfaati, 
yargı organı marifetiyle, yargı sonunda 
haklıyı haksızdan ayırarak, toplumdaki 
huzursuzluğu önleyin^ huzuru sağlamak
tadır ve yargılama da bunun için yapılı
yor. İşte, bu sorun yıllarca çözümlenme
diği için, Veli Aksoy arkadaşımla beraber, 
kanun teklifim, çeşitli kurumlarla görüşe
rek (meslek odalarıyla, barolarla, orada 
sorunu olan tapu sahipleriyle, gecekondu 
sahipleriyle görüşerek) hazırladık. Ne ola
cak? Sizin. İktidar Partisi olarak zaten çı
kardığınız bu yasa maddesine ilavelerde 
bulunduk; onu değiştirmedik. Komisyon 
raporu gerçeği tam yansıtmıyor. Ne yap
tık?.. Bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde, tapu sahibiyle, ge
cekondu sahibi, konut sahibi buluşacak
lar. Anlaşabilirlerse mesele yok -çok kısa 
olarak özetliyorum; zaten kanun haliha
zırda böyle- anlaşamadılarsa, belediye sı
nırları içindeyse belediye, belediye sınır
ları dışındaysa valilik tarafından; üzerin
de ev olan bu arsa, kamulaştınlacak. Kay
nak da, bizim teklifimize göre, Toplu Ko
nut Fonu, devlet ve belediye kaynakların
dan sağlanacak. Ne olacak? Kamulaştır
ma ne demektir arkadaşlar?.. Tapu sahi
bine parasının defaten ödenmesi demek
tir. Eğer tapu sahibi, gayrimenkul sahibi, 
bu parayı az buluyorsa, İstimlak Kanunu 
hükümlerine göre, tezyidi bedel (bedel ar
tırma) davası açabilecektir. Yani, mülki
yet hakkı güvence altına alınmış oluyor; 
hatta, sadece kâğıt üzerinde sembolik ha
le gelen mülkiyet hakkı, somut biçimde ya
şama geçiriliyor ve hiç olmazsa, tapu sa
hibinin, parasına kavuşması sağlanıyor; 
bu bir. Mülkiyet hakkı zedelenmiyor. 

Peki, gecekondu sahibi ne olacak?.. 
İşte, mülkiyet, tapu sahibinden, arsa sa
hibinden belediyeye veya devlete, vilaye
te geçer geçmez, gecekondu sahibine dev
rediliyor. Artık o, evinin sahibi olacak. 
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Uykusuz geceler geçirmeyecek artık; "Be
ni ne zaman mahkeme kararı ile, çotu
ğumla çocuğumla evimden atacaklar, ic
ra marifetiyle kendimi sokakta bulaca
ğım" diye uykusuz geceler geçirmeyecek 
o vatandaş. Nasıl olacak?.. İki senesi öde
mesiz, geri kalan sekiz senesi taksitle ol
mak üzere, on senede on taksitle devlete 
bedelini ödeyecek; bedava da oturmuyor. 
İşte bu aç, sefil durumda olan insanların; 
bazısı işsiz, bazısı asgarî ücretle, ayda 100 
bin liraya, 110 bin liraya çalışan insanla
rın devlet tarafından bu kadar himaye gör
mesi de, herhalde 1924, 1961 ve 1982 Ana
yasalarına göre, devletin, vatandaşı hima
ye etmesi yolundaki aldığı önlemlerden bi
rine girmektedir. Vatandaş da bu şekilde 
konutuna sahip olacak, oradan atılmaya
cak, sosyal yarar gerçekleşecek, mülkiyet 
sahibi olacak, ev sahibi, konut sahibi ola
cak. Olay bu. 

"Efendim kaynak yok".. Değerli 
ANAP'lı milletvekili arkadaşlarım, bele
diyeler dün sizdeydi, bugün bize geçti. Siz 
kaybettiniz-kazandınız; o konulara girmek 
istemiyorum, başka türlü bakıyorum. Hiç, 
niye kaybettiniz falan, onlara girmiyorum, 
biraz partilerüstü bakmaya çalışıyorum. 
Belediyelerin sizden bize geçmesi, o sorun
ların ANAP'tan SHP'ye devri demektir 
arkadaşlar. Yani, bu sorunu bizim çözüm
lememiz, bu çözümleme görevi bizim açı
mızdan, muhalefette olmamız nedeniyle 
daha zor. Belediyeler sizdeyken arkasın
da hükümet vardı, devlet vardı, şimdi be
lediyeler bizde... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Şimdi 
de var, tabiî var. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— İnşallah, inşallah. Tabiî memnun olu
ruz. Yani bu tasarruf kararnamelerinin, 
diğer kısıtlayıcı önlemlerin İktidar tarafın
dan bir an evvel kaldırılmasından mem
nun ve müteşekkir oluruz. 

RAŞİT DALDAL (Niğde.) — Kaldı
rıldı. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Niyetim, çatışma, polemik falan değil... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) - Kaldı
rıldı onlar. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— İnşallah. Tabiî, teşekkür ederiz, kaldı
rın. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Belediyelerle ilgili ka
nun... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Tamam efendim, teşekkür ederiz. 

Şimdi, bu sorunu elbirliğiyle, iktidarı 
ile muhalefeti ile çözümlemek zorundayız. 
"Efendim, belediyenin imkânı yok, parası 
yok; ne olacak?." Burada, belediyelere yar
dımcı olacak akılcı bir önlem getirdik; Gü-
müşpala'daki arsa yerine, Karşıyaka Be
lediyesi, Çigli'de altyapısıyla birlikte arsa 
üretecek; altyapı hizmeti getirecek, kana
lizasyonunu, yolunu vesairesini yapacak, 
ondan sonra mal sahibine, "kardeşim, se
nin tapulu arsan üzerinde gecekondu var. 
Ben bu gecekondu sahibini himaye ediyo
rum; ama senin mülkiyet hakkına da say
gım var; sana da Çigli'de yer gösteriyo
rum, sana tapulu yer veriyorum" diyecek, 
"Altyapısı olan yer veriyorum" diyecek; 
"Kanalizasyonu olan, elektriği olan, su
yu olan, yer veriyorum.'' diyecek. Bu şe
kilde, hem tapu sahibinin hakkı himaye 
görürken hem de belediye yeni arsalar üre
terek, sağlıklı kentleşmenin yolunu açacak, 
sağlıksız kentleşme olmayacak, başkasının 
arsası üzerine, bir gece yarısı bina yapıl
mayacak. Belki tek bir proje üretecek, bir
takım koşullar arayacak ve toplumsal ya
rar ortaya çıkacak. 

Değerli arkadaşlar, bu şekilde; 
1. Tapu sahibinin hakkı himaye gördü; 

eğer aldığı parayı, kamulaştırma bedelini be
ğenmezse, bedel artırma davası açacak. 

2. Otuz otuzbeş senedir, inşa ettiği bi
nayı konut olarak elde ettiği için, gecekon-
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du sahibi de oldu, yeni bir konuma girdi, 
memnun oldu ve toplumsal yarar ortaya 
çıktı. 

3. .Belediyelerin yararı var. 
Gelelim yargıya... İşte bu önemli. Bir 

hukukçu olarak söylüyorum; yargı, hak
lıyı haksızdan ayırmak için, devletin 
önemli kurumlarından birisidir; hatta o 
kadar önemli ki, yargıya intikal eden bir 
konuda bu kürsüden konuşulamıyor bile... 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Dün konuşuldu ama. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Efendim, kim konuştuysa ondan sorun, 
konuyu dejenere etmeyelim; ben başka bir 
konudan bahsediyorum. Lütfen, değerli 
parlamenter arkadaşım... 

Şimdi, hâkimlere kızamayız, eğer biz 
bu Yasama Organından kötü yasa çıkarır
sak, hâkim kötü yasayı uygular; iyi yasa 
çıkarırsak, iyi yasayı uygular. Hâkim, tek 
başına,haklıyı haksızdan ayıracak merci 
değildir. Hâkim, diye, bizim çıkardığımız 
kanunu,yasama organının çıkardığı yasa
yı olduğu gibi uygulayan kişiye denir; ka
dılardan farkı odur; onlar bile mecelleyi 
uyguluyordu; ellerinde, onların da uygu
layacakları bir şey vardı. 

Şimdi, hâkimlerin elinde mevcut me
ri yasalar var. Adamın, otuz sene evvel 
alınmış tapulu arsası vardır, kim oturuyor
du üstünde bilmiyordu, kasasında duru
yordu o; hani, Lazın "Anahtarı bende-
dur" dediği gibi... Bavul denizin dibinde... 
İmar ıslah planlan uygulanmaya başladık
tan sonra, yeminli bürolar kurulduktan 
sonra durumunu öğrendi ve onlara dava 
açtı, muhakemeler, ilerledi... O kadar çok 
dava açılmış ki, tip dava dilekçeleri var, sa
dece davacının ismi değişiyor; matbu. 
Avukat basmış altına imzayı, yatırmış har
cını, açmış davayı... Ve ne oldu?.. Şimdi, 
mahkemelerden, tahliye kararları çıkma
ya başladı. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) 
— Sayın Başkan, 1 saat oldu. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— 1 saat falan olmadı; müdahale etme
yin lütfen. 

Şimdi, mahkeme kararları sonucun
da gayrimenkuller satışa çıktı. Bu duru
ma, kanun teklifinde imzası bulunan ar
kadaşım Veli Aksoy ile birlikte tanık ol
duk. Adam diyor ki; "Ben otuz senedir bu 
evde oturuyorum, evim satılıyor." Oğlu 
ise, "Evimi satanı ben öldürürüm, babam 
hapishanede bakar" diyor. "Aman, kanu
na aykırı bir şey yapamazsınız" dedik. 
Böyle dramatik konumlarla karşı karşıya 
kaldık. Karşıyaka Adliyesinde, bu yoldan, 
mahkeme kararıyla bir ev satılıyordu; 2 
bin kişi toplandı, miting meydanına çev
rildi arkadaşlar. Siyasî meydanlarda mi
ting olur, adliyenin önünde miting olmaz. 
Devletin yararını düşünün; hep "Devlet, 
devlet, devlet" diyoruz; devlet, haklıyı 
haksızdan ayırmak için yargı müessesesi
ni çalıştırıyor... Eğer kanun eskimişse, hu
kuk sosyolojisine göre sosyal gerçekliğe uy
muyorsa, çağın gerisinde kalmışsa, o ka
nunlar toplumun ilerlemesi için, yararı 
için, çıkarı için değil, toplumda anarşi ve 
kargaşanın egemen olması için vesile olur
lar; "Buna meydan vermeyin" diyoruz, 
arkadaşlar. 

Hep beraber, anarşiye, kargaşaya son 
vermek için bu kanun teklifini verdik biz, 
başka bir amacımız yok. Bunu parti açı
sından, muhalefet-iktidar açısından ele al
manın da bir anlamı yok. Neresi bunun 
mülkiyet hakkını zedeliyor?.. Demin söy
lediğim gibi, tapu sahibinin hakkını, istim
lak bedeli olarak peşin veriyoruz, beğen
miyorsa tazminat davası açıyor; onun ar; 
sası üzerine konut yapan insana da mül
kiyet hakkını veriyoruz; bununla, mülkiyet 
hakkını yaygınlaştırıyorüz. İllere de mül
kiyet hakkı, toplumda, çok kısıtlı, belirli 100 
kişinin, 500 kişinin elinde mi ol-
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sun?.. Milyonlar mülkiyete kavuşsun ar
kadaşlar; istemiyor muyuz bunu?.. 
(ANAP sıralarından "İstemiyoruz" ses
leri) İstemiyorsunuz... O zaman mülkiyete 
siz karşısınız işte; istemiyorsanız siz kar
şısınız mülkiyete. Ö zaman, sürekli bizim 
partimizi, seçim meydanlarında suçlama
yın lütfen. 

İşte, kanun teklifini bu amaçla hazır
ladık. Trampa hükümlerini yenilik olarak 
getirdik. Yarısı sizin çıkardığınız yasa 
maddeleri; sizin eseriniz. Ona ilaveler ge
tirdik, bozmadık, sizin yaptığınız 
"yanlıştır" demedik, "noksandır" dedik, 
noksanını tamamlamak için buraya getir
dik. O nedenle, sadece muhalefet millet
vekili olduğumuz için değil, sadece SHP 
Grubu adına konuştuğum için değil, lüt
fen, oylarımızı kullanırken, aynen öğren
ci affında olduğu gibi, toplumsal yararı 
düşünelim, toplumsal çıkarı düşünelim; 
yargı organının toplum katında kötü ol
maması için, daha iyi görünmesi için, ada
lete vatandaşın itimat etmesi için, elimizi 
vicdanımıza koyalım. Elbette koyuyoruz; 
"koymuyorsunuz" demiyorum; ama bu 
konu çok önemli. Her yasa teklifi önemli
dir; ama bu gecekondu sorunu, kanayan 
bir yaradır. 

Eğer gecekondu sorunu çözümlen
mezse ne olur?.. Bakın, 12 Eylül öncesin
de -diktanizi çekerim; terör, anarşi edebi
yatı yapıldı. "12 Eylül öncesine döneriz" 
diyoruz sık sık- çıkan olayların hangi ma
hallelerde işlendiği istatistikleri Adalet Ba
kanlığında var. Bahçelievler'deki olaylara 
bakın, -ki Bahçelievler adı çok geçer- Tuz-
luçayır'a bakın, Mamak'a bakın... İstan
bul'da Üsküdar'a bakın, Taksim'e bakın, 
Zeytinburnü'na ve diğer gecekondu böl
gelerine bakın... Suç oranı, gecekondular
da daha fazladır. Yani, bu sorunu çözüm
lemek zorundayız; iktidar olarak çözüm
lemek zorundayız, muhafelet olarak çö
zümlemek zorundayız. 
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Ö nedenle, komisyon raporunun ka
bul edilmemesini Yüce Meclisten diliyo
rum; toplumsal çıkar için diliyorum, dev
letimizin çıkarı için diliyorum, mülkiyet 
hakkının korunması için diliyorum ve ora
larda oturan milyonlarca gecekondu sahi
binin topluma kazandırılması için diliyo
rum. 

Parti Grubum ve şahsım adına hepi
nize saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Anadol. 

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

DYP GRUBU ADINA ALÂETTİN 
KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; "İzmir Milletvekili 
Kemal Anadol ile Veli Aksoy'un Gecekon
du Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulana
cak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Ka
nunu ve 2981 Numaralı İmar Affı Kanu
nunun 9 uncu Maddesinin (c) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" 
üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşleri
ni ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize say
gılar sunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu kanun 
teklifi, üzerinde öyle uzun uzadıya konu
şulacak bir teklif değil. 2981, 3290 ve ilgi
li diğer imar affı kanunlarının tatbikatın
da bulunmuş bir arkadaşınız olarak ifade 
etmem gerekir ki, 2981 sayılı İmar Affı 
Kanununda, bu kanun teklifinde biraz ön
ce yer aldığı ifade edilen tapulu arsalara 
yapılmış olan gecekonduların affı vardır 
burada. 1985 kasımından önce, tapulu 
arazilere, tapulu arsalara dahi yapılmış 
olan gecekondular, bu kanunla af kapsa- ** 
mına alınmıştır. Ancak, burada, bu tek
lifle, bana göre, bu konu üzerinde yeni ola
rak getirilen bir uygulama var. O da, 



T.B.M.M. B : 93 25. 5 . 1989 O : 1 

"Kamulaştırma bedeli yukarıda belirtilen 
şekilde gecekondu sahiplerinden tahsil edi
lip iade edilmek üzere, Toplu Konut Fo
nu, Valilik veya belediye kaynaklarından 
karşılanır" hükmüdür. Yoksa, 2981 sayılı 
İmar Affı Kanunu bünyesinde, tapulu ara
zilere yapılmış olan gecekonduların affı 
vardır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bu nok
tada bir önemli hadiseyi vurgulamak la
zım. Yalnız, biraz önce, çiçeği burnunda 
bir bakanımız burada bir beyanda bulun
dular; "Özal Hükümetinin, telekomüni
kasyonla ilgili, köylere su getirmek, yol 
yapmakla ilgili çalışmalarını tartışanlara 
löroslardaki akbabalar da güler" dediler. 
Sayın Bakanım bu konuda bizi mazur gör
sünler, zannediyorum, söyleyeceğim bu 
konuya akbabalar gülmez; ama, anlama
yanlar gülebilirler. 

Sayın Anadol da beni mazur görsün, 
bu kanun teklifinden önce, gönül isterdi 
ki, 2981 sayılı İmar Affı Kanununun ifa
de ettiği şekilde, gecekondu yapmış olan 
vatandaşlarımıza tapu tahsis belgeleri ye
rine, tapuları verilebilmiş olsaydı. Yine gö
nül isterdi ki, yine orada da ifade edildiği 
üzere, tapulu arsalar üzerine yapılmış olan 
gecekondular üzerinde de bir çalışma ol
saydı, mahkemeler marifetiyle vatandaş
larımız anlaştmlabÜmiş olsaydı ve bu mül
kiyet mevzuunda -çok başarılı oldukları
nı iddia ettikleri gibi- bir adım atabilmiş 
olsalardı. 

Bu kanun teklifi, yasalaşsa da yasa-
laşmasa da, biliyoruz ki, bundan evvel çı
karılmış olan bu imar affı kanunları yü
rürlükte olmasına rağmen, vatandaşa şu 
ana kadar yapılan, vaatten öteye gidileme
miş, tapu tahsis belgesi denilen bir kâğıt 
parçasından başka bir şey verilememiştir. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kurt. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ayhan Uysal; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA AYHAN 
UYSAL /(Çanakkale) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Ke
mal Anadol ve Veli Aksoy'un verdikleri 
kanun teklifi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üze
re huzurunuzda bulunuyor, bu vesileyle 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Anavatan Partisinin ülkemizde, özel
likle büyük kentlerde, kanayan yara hali
ni alan gecekondu sorununun çözümü için 
son derece başarılı uygulamaları yürürlü
ğe koyması dolayısıyla, gurur duyduğu
muzu, kıvanç duyduğumuzu sözlerimin 
başında açıkça ifade etmek istiyorum. Ka
mu arazisi üzerine veya başkasının arazi
si üzerine veyahut da hisseli parseller üze
rine, başını sokacak iki göz veya tek göz 
odasını yapıp, içinde, "Acaba gecekondum 
ne zaman yıkılacak?" diye yıllar yılı hu
zursuz oturanların derdine çok büyük öl
çüde Çare bulmuş bir İktidarın mensubu 
olmaktan gerçekten kıvanç duyuyoruz. 

Gecekondu dediğimiz mesele, kendi
sine ait olmayan arazide yapılan konutla
rı kapsar. Bir vatandaşımızın, kamu ara
zisine yaptığı konutun tapusunun kendi
sine verilmesi için çıkarılan mevzuat çer
çevesinde hiçbir problem bulunmamakta
dır. Bu konularda, belli bedel takdiri su
retiyle, imar planlarının da, imar planı 
tekniğine ihtiyaç göstermeksizin, imar ıs
lah planları hazırlanmak suretiyle parse
lasyonlarının yapılarak, müstakil tapula
rının verilmesine imkân hazırlayan mev
zuatı yürürlüğe koyduk. 

Yine benzer tarzda, kaçak yapılaşma
nın temel öğelerini teşkil eden hisseli ara
ziler üzerine yapılmış konutlarda da, özel
likle dar gelirli vatandaşımızın konut so
rununun halli için, aynı şekilde imar ıs
lah planlarıyla parselasyon yapımına im-
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kân hazırlayan mevzuatı da yürürlüğe 
koyduk. 

Bunun dışında problem nerede kalı
yor? Problem, bir noktada kalıyor; bir baş
ka şahsın arazisi üzerine konut yapan va
tandaşın, bu kaçak yapısına, yani gecekon
dusuna tapu verilmesinde kalıyor. Biz, bu
nu da çözmüş bulunuyoruz. Çıkardığımız 
İmar Affı Kanununda, bina sahibiyle ar
sa sahibinin bedel üzerinde anlaşarak, 
mülkiyet sorununun çözümüne imkân ha
zırladık; fakat, zaman içerisinde gördük 
ki, iki şahıs bedel takdiri konusunda an
laşamadığı için, bu hüküm fazlaca işler
lik kazanamadı. Gecekondu İmar AfTı Ka-
nunununda yapılan değişiklikle, buna da 
bir çözüm getirdik, dedik ki, "Bu durum
larda, bedelini bina sahibi ödemek kaydıy
la, valilikler veya belediyeler arsayı kamu-
laştırır ve böylece bina sahibine arsanın 
mülkiyeti verilir." Aslında bu, tapunun 
delinmemesi, tapunun sağlama alınması 
amacına yönelik bir hükümdür. Bu hü
kümle, pek çok gecekondunun sorunu da 
bugün çözülmüş bulunmaktadır. Sadece, 
çözülemeyen sorun şu noktada toplanıyor. 
Bir şahsın arsasına inşaat yapmışsınız, ta
punuzu almak için arsanın bedelini öde
mek durumundasınız; diyorsunuz ki, "Bu 
arsanın bedelini ödeyecek param yok, bu 
parayı devlet versin." Aslında biz, Ana
vatan Partisi olarak bu fikre de katılıyo
ruz. Nitekim, kanunda yaptığımız düzen
lemelerle, Toplu Konut Fonundan veya 
belediyelerce veya valiliklerce oluşturula
cak bir fon hesabından bunun bedelinin 
ödenerek, parası olmayan vatandaşlarımı
zın arsa sahibi olmasına imkân hazırladık. 
Ancak, ayrıldığımız nokta burada başlı
yor. Biz diyoruz ki, eğer fonun imkânları 
buna müsait değilse, belediyenin bütçesi 
müsait değilse, parası olmayan vatanda
şımızın yaptığı kaçak inşaatının, gecekon
dunun meşrulaştırılması için, arsa bede
lini belediye veya devlet versin şeklinde 
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mecbur tutulmasından yana değiliz. Ay
rıldığımız konu budur. 

Şu anda görüşülmekte olan teklifte 
öngörülen birinci özellik, idareleri, arsa 
bedelini ödemeye mecbur tutmasıdır. Biz 
buna zihniyet olarak şöyle karşıyız: Top
lu Konut Fonunun imkânları kısıtlıdır; bu 
imkânlarını yine dar gelirli vatandaşımı
zı konut sahibi yapmakta kullanmaktadır. 
Eğer imkânlar yeterli ise, zaten, bu kay
naklar kullanılarak, şu andaki teklifin ön
gördüğü mesele halledilecektir. 

Bir de, özellikle bir noktaya değinme
den geçemiyorum. Teklifte öngörülen bir 
hüküm var; sayın arkadaşlarımız, "Eğer 
belediyenin imkânları arsanın bedelini 
ödemeye yeterli değilse, biz buna çözüm 
getirdik" diyorlar. O çözüm de neymiş; 
bakınız, size buradan okumak istiyorum: 

"... belediye ve mücavir alan sınırla
rı içinde belediyelerce, dışında ise valilik
lerce kamulaştırılır. 

Kamulaştırılması kararlaştırılan ve 
sınırı belirlenen arsa veya araziler üzerin
de bulunan gecekonduların işgal ettiği 
alan dikkate alınarak 2942 sayılı Kanuna 
göre tespit edilen bedel, gecekondu sahip
lerinden, ilk iki yılı ödemesiz olmak üze
re eşit taksitler halinde on yıl içerisinde fa
iz tahakkuk ettirilmeden tahsil edilir. 

Kamulaştırma bedeli yukarıda belir
tilen şekilde gecekondu sahiplerinden tah
sil edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut 
Fonu, Valilik veya belediye kaynakların
dan karşılanır. 

Yukarıdaki işlemlerde acele kamulaş
tırma usulü yürütülür, gerekirse trampa 
hükümleri uygulanabilir" diyor. 
"Uygulanabilir" demek, bir inisiyatif ifa
de etmektedir. Sonra, "...Bu durumda 
2942 sayılı Yasanın 26/1'de belirtilen mal 
sahibinin kabulü koşulu aranmaz'' diyor. 
İşte, tapunun delindiği nokta budur. Di
yelim ki, bir vatandaşın yerine bina yap-
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missiniz, bunun bedelini kamulaştıracak; 
ama buna mukabil, takas imkânı da var
dır. Belediye, bedelini ödeyemediği takdir
de, size bir başka yer gösterecek, siz bele
diyenin gösterdiği yeri kabul etmeye mec
bursunuz. İşte, bizim katılmadığımız ko
nunun özü buradadır. 

Şimdi, burada sayın teklif sahipleri 
diyor ki "Anarşi, geçmişte gecekondu böl
gelerinde görüldü." Anarşinin gecekondu 
bölgelerinde fazlaca görülmüş olması, zan
nediyorum, gecekondu sahibinin arsa so
rununun çözülmemesinden kaynaklanma
maktadır; bu anarşinin sebeplerini başka 
yerde aramak lazımdır. Bu anarşinin se
beplerini, 1 Mayıs için işçilere, "Siz yü
rüyünüz, önünüzde de biz geliriz" diye
rek coşturanlarda... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Bırak şimdi canım! Meseleye öyle bakma 
lütfen. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ve
ya buna benzer tarzda, bu tür, anlaşılması 
mümkün olmayan hesaplarla getirilen ka
nun tekliflerinin kabul edilmemesi halin
de, anarşiye prim çıkarır tarzda konuşan
larda aramak gerekir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Demagoji yapma; biz meseleye öyle yak
laşmadık. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — İşte 
bu nedenle, gecekonduda yaşayan dar ge
lirli vatandaşımızın derdi, sizlerden çok, 
bizim derdimizdir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Beş senedir niye çözümlemedin birader? 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Biz
ler, bu dertlerle, sizlerden çok daha fazla 
ilgilenmekteyiz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Niye çözümlemediniz hâlâ? 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Yıl
lar yılı, geçmiş bir siyasî partinin devamı 
olduğunuzu iddia ettiniz; ama, o partinin 

dahi bugünkü tarzda gündeme getireme
diği sorunları ve geçmiş dönemde tek ba
şına iktidar olan diğer partilerin günde
me getiremediği sorunları biz çözmüşüz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Mahkemeler dosya dolu. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ge
cekondu derdini çözmüşüz; ama bugün, 
gecekonduların çözülmemiş bir tek derdi 
şudur... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Nasıl çözdünüz?!. Mahkemeler dosya do
lu. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Çözdüğünüz nedir? 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ka
mu arazisi üzerine yapılan gecekondula
rın tapu almalarına imkân hazırladık. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Kaç tapu verdiniz? 

AYHAN UYSAL (Devamla),— His
seli araziler üzerine yapılan yapıların ta
pularını almalarına imkân hazırladık. 

BAŞKAN — Sayın Uysal... Sayın 
Uysal... 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Şu 
anda gecekonduların çözülemeyen bir tek 
sorunu... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir daki
ka efendim... 

AYHAN UYSAL (Devamla) — 
...Şahsın arazisine yapılan gecekondunun 
bedelinin ödenememesi halinde ortaya çı
kan bir sorun vardır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal... 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Evet, 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Uysal, rapor üze

rinde, lütfen, Genel Kurula hitap ediniz; 
şahısları ele almayınız lütfen. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, rapor üzerinde konuşuyorum, 
hiç bir şahsın isminden bahsetmedim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız da, lüt
fen, sükûnetle dinlesinler efendim. 
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Buyurun Sayın Uysal. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Hiç

bir şahsın isminden bahsetmedim; ama 
gecekondularda 12 Eylül öncesinde görü
len anarşisin, âdeta, konut sorununa bağ
lanır tarzda konuşulması, zannediyorum 
benim kadar, zatı âlinizi de rahatsız etmiş 
olması gerekir. 

Muhterem milletvekilleri, Anavatan 
Partisi, başkasının arazisine yapılan bina
nın arsa bedelinin ödenememesi durum
ları hariç olmak üzere, gecekondu soru
nunun tümüne çözüm getirmiştir; tümü
nün, İmar Affı Kanunu çerçevesinde ta
pu almalarına imkân hazırlayan yasal dü
zenlemeyi gerçekleştirmiştir. Ama, bugün 
dar gelirli vatandaşlarımıza, bedeli düşük 
de olsa, bir faiz tahsil edilerek geri öde
meleri kaydıyla konut kredisi vermek için, 
konut yapımına destek olmak amacıyla 
kullanılan kaynakların* faizsiz olarak ge
cekonduların ara? bedelinin ödenmesine 
tahsis edilmesi hususuna taraflar olmadı
ğımızı açık olarak beyan ediyor.. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Hayal! ihracatçılara niye veriyorsunuz? 

AYHAN UYSAL (Devamla) — ... 
Tüm gayri meşru kazançların takip altın
da olduğunu ifade ederek sözlerime son 
verirken, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Uysal. 

Rapor üzerinde başka söz isteyen var 
mı efendim? 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; İzmir Millet
vekili Sayın Kemal Anadol arkadaşımla 
birlikte, 2981 sayılı Yasanın 3290 ve 3366 
numaralı kanunlarla değiştirilen 9 uncu 
maddesinin (c) bendini değiştirmek ama

cıyla yeni bir yasa teklifi hazırladık ve bu
nun şu anda Meclise gelmesini sağladık; 
bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyo-2 

rum. 
Değerli arkadaşlarım, bu yasa tekli

fi, gerçekten bir soruna parmak basıyor. 
Çıkarılmış olan 2981 sayılı Yasayla, hisse
li veya hissesiz Hazine arazileri üzerinde, 
Hazine arazileri dışında hisseli veya his
sesiz yapılmış olan gecekonduların sorun
larının,'büyük bir ölçüde olmasa bile, çö
zümlendiğini görüyoruz. 

Biraz önce Doğru Yol Partisi sözcü
sü arkadaşım "Tapu tahsis belgesi veril
di, tapu verilmedi" dedi. Gerçekten de, 
çok az miktarda tapu verilmesine karşın, 
büyük ölçüde vatandaşın eline tapu tah
sis belgesinin verildiğini görüyoruz. 

Bu kanun teklifinin, gerçekten birkaç 
can alıcı noktası var. Birincisi, vatandaşın, 
yani arsa sahibinin sorununu çözüyoruz. 
İkincisi, sahibi olan arsa üzerine konut 
yapmış olan vatandaşın, yeni değil, otuz 
kırk yıl önce yapılmış olan evinin sorunu
nu çözüyoruz. 

Ayrıca, belediyelere kolaylık getiriyo
ruz. Eğer valiliklerin ve belediyelerin pa
ra ödemeleri mümkün değilse, burada ve
ya bir başka yerde belediyenin veya vali
liğin -tabiî ki belediyenin- arsa gösterme
si suretiyle, hem arsa sahibinin hem de ar
sa üzerindeki konutun sorununu çözüm
lemiş oluyoruz; yani trampayı getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaş "Pa
ram yok, devlet versin" demiyor. Olaya bu 
anlayışla yaklaşamayız. Vatandaş, "Ben 
para ödeyeyim; ama, ben burayı otuz kırk 
yıl önce yaptım ve kandırıldım. Otuz kırk 
yıl önce bu arsa için para da ödedim" di
yor. Otuz kırk yıl sonra uygulanan ıslah 
planlan neticesinde, düzenlemeler ne
ticesinde o arsanın sahibi bir başka va
tandaş çıkıyor ve dolayısıyla gecekondu 
sahibi vatandaş, "Parayı ödeyeyim" 
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diyor, arsa sahibi de parasını almak isti
yor. 

Vatandaşın parası nasıl ödenecek? 
Vatandaşın parası, Toplu Konut Fonun
da imkân varsa, belediyede imkân varsa, 
valiliğin imkânı varsa ödenecek; eğer yok
sa, belediye, arsa sahibine, trampa için, bir 
başka yerde uygun bir yer gösterecek. 

Şimdi, "idareye para ödettirilmek 
isteniyor" deniliyor. Tabiî ki, idare para 
ödeyecek. Nasıl, hayalî ihracatçıya, kaçak
çıya, vurguncuya para ödeniyorsa, bir va
tandaşın otuz kırk yıl önce yaptığı konu
tunun arsa sahibine para ödenmesini de 
yasal bulmak zorundasınız. Öbürünü biz 
yasal bulmuyoruz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Bayatladı artık, bayatladı o iş. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Şimdi, 
"Hayalî ihracat" denince niçin alınıyor
sunuz? Niçin laf atıyorsunuz? (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

- HİLMİ BİÇER (Sinop) — Alınmı
yoruz. 

SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK 
(Muğla) — Alınmadık, sen hayal gördün. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Laf at
manıza hiç gerek yok. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Evet, hayalî ihracat... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Başkan, niye hiç müdahale etmiyorsunuz? 

VELİ AKSOY (Devamla) — Geçen 
konuşmamda da burada... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Ona 
Başkanın müsamahası var galiba. 

Sayın Başkan işine geldiği gibi hare
ket ediyor, gruba göre hareket ediyor. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Bir da
kika... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, değerli arkadaşım Sayın Uy
sal (ANAP sözcüsü) burada konuşurken 
"Arkadaşlar anarşinin sebebi olarak gece
konduyu gösterdi" dedi. Biz, böyle bir 
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yaklaşım içerisinde değiliz; ama, sizin yak
laşımınızı da kınıyoruz. 1 Mayısta işçile
re "Siz yürüyün, biz arkanızdan geliyo
ruz" diyenler... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Neden gitmedin arkasından? 

VELİ AKSOY (Devamla) — ...Evet, 
bizleriz, SHP'liler... Bütün Avrupa'da 1 
Mayıs kutlanıyor, Amerika'da kutlanıyor. 
"Küçük Amerika olacağız" diyorsunuz; 
ama, Amerika'da kutlanan 1 Mayısı içi
nize sindiremiyorsunuz. (ANAP sıraların
dan "Ne ilgisi var?" sesleri, gürültüler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Gece
konduyla ilgisi ne 1 Mayısın? 

VELİ AKSOY (Devamla) — Evet, 
biz anarşinin sebebini... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Laf!.. Biraz önce Sayın Uysal konu
şurken siz niçin konuşmuyordunuz? 

YASİN BOZKURT (Kars) — Ne la
fı? Başkanla beraber yaptığınız doğru mu
dur? Saptırıyorsunuz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, neden müdahale etmiyorsu
nuz? 

VELİ AKSOY (Devamla) — Değerli 
arkadaşım, evet, biz anarşinin sebebini 
anarşinin kendisini sosyal adaletsizlikte 
buluyoruz, ekonomik ve sosyal sorunların 
içerisinde buluyoruz, gelir dağılımının 
adaletsizliğinde buluyoruz, antidemokra
tik yasaların içerisinde buluyoruz. 

Onun için, eğer AT'a girecekseniz, 
öyle bir başvurunuz varsa -ki var- o za
man, bu ülkede, düşünceyi suç sayan, ör
gütlenmeyi suç sayan yasaları da bu Mec
lis kaldırmak zorundadır değerli arkadaş
larım* 

Şimdi, 2981 sayılı Yasanın, niçin, na
sıl çıkarıldığını artık çok iyi anladık, çok 
iyi biliyoruz. Bu Mecliste, Boğazdaki ya
pılaşmaya belli oranda izin verildi. O ya
sa bu Meclisten çıktı. Bu Mecliste çıka-
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rılmış olan 2981 sayılı Yasayla, İstanbul'
da (Boğazda) yapılan kaçak villalar da af
fedildi; ama, otuz kırk sene önce bilerek 
veya bilmeyerek bir başka vatandaşın ar
sası üzerinde gecekondu yapmış olan in
sanların ve aynı zamanda arsa sahipleri
nin de sorunlarını çözmek zorundayız. 
Hazırlanmış olan bu yasa teklifi, bu so
runun çözümü için getirilmiştir. Kabul 
edeceğinize inanıyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ak soy. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok. 

Çok değerli arkadaşlanm, sayın üye
ler, gündemdeki kanun teklif veya tasarı
lar üzerinde sayın üyeler görüşlerini ifa
de ediyorlar, bazı arkadaşlarımız yazılı ba
zı arkadaşlarımız da irticalen konuşuyor. 
Bu konuşmalarda, her arkadaşımız -bir 
diğer arkadaşımı kastetmiyorum- meseleye 
girerken, gerekçeyi de ileri sürmek için ba
zı konulara değiniyorlar. 

Tahammülün, demokrasinin başlıca 
şartı olduğunu, bir kez daha, eski bir ar
kadaşınız olarak ifade etmek isterim; o za
man, Parlamento, gücünü büsbütün artı 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'tn, 
Türkiye Muharip Gaziler Derneğine devredilmiş 
olan Türkiye Kuvayı Milliye Mücahit ve Gazileri 
Derneğine ait malların, adı geçen Derneğe iadesi
ne dair mahkeme kararlarının infaz edilip edilme
diğine ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Ba
kam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/615) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan 
Turgut Özal tarafından yazılı olarak ce-

racak ve en çözümsüz gibi görünen konu
lar çözüme ulaşacaktır. 

Teşekkür ederim. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Si

zin için de geçerli Sayın Başkan. 
' BAŞKAN — Rapor üzerinde haşka 

konuşmak isteyen var mı efendim? Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı

lara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 
Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Numaralı Kanunun 9 uncu Mad
desinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifinin «reddine dair ko
misyon raporunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporu kabul edilmiştir; teklif reddedilmiş
tir. 

Bugün için gündemde görüşülecek 
başka bir konu bulunmamaktadır. 

Denetim konularını sırasıyla görüş
mek için, 30 Mayıs 1989 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati: 18.07 

vaplandırılmaşı için gereğini arzederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Şendağ 
Adana 

Soru: Genel Merkezi Adana'da bu
lunan (Türkiye Kuvayı Milliye Mücahit 
ve Gazileri Derneği) 16.6.1983 tarih ve 
2847 Sayılı Kanuna istinaden, Adana Va
liliğince 4.1.1985 tarihinde (Türkiye Mu
harip Gaziler Derneği)ne iltihak ettirilmiş 
ve menkul, gayrimenkul malları ile nakit 
mevcudu bir komisyona tespit ettirilerek 
bu Derneğe devredilmiş, gerekli tapu iş
lemleri de yaptırılmıştır. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Türkiye Kuvayı Milliye Mücahit ve 
Gazileri Derneği, Adana İdare Mahkeme
sinde iptal davası açmış ve bu Mahkeme
nin 198.4/469 Esas, 1985/815 karar sayılı 
kararı ile, 2847 sayılı Kanunun kapsamı
na girmediği tespit edilen bu dernek hak
kındaki dava konusu Valilik işlemi, hukukî 
isabet taşımadığı gerekçesiyle iptal edil
miştir. 

Adana Asliye Birinci Hukuk Mahke
mesinin 26.5.1986 tarih, 1987/1025 Esas ve 
1988/548 Karar sayılı kararı ile, tapuda 
(Türkiye Muharip Gaziler Derneği) adı
na kaydettirilmiş bulunan ve ayrı ayrı zik
redilen gayrimenkullerin bu dernek üze
rinden silinerek, davacı (Türkiye Kuvayı 
Milliye Mücahit ve Gazileri Derneği) adı
na yeniden ve tashihen tesciline, listesi 
mevcut malları ile naktinin davalıdan alı
nıp davacıya verilmesine karar verilmiştir. 

Keza, Adana Asliye İkinci Hukuk 
Mahkemesinin 20.6.1988 tarihli 1986/751 
Esas ve 1988/560 Karar Sayılı kararında, 
taşınmaz mallar için tapuda yaptırılan in
tikal muamelelerinin iptalleri ile, bu taşın
mazların davacı (Türkiye Kuvayı Milliye 
Mücahit ve Gazileri Derneği) adına tes
cilleri hükme bağlanmış ve bu hüküm Yar
gıtay 1. Hukuk Dairesinin 29.12.1988 ta
rih ve 1988/12136 Esas, 1988/15064 Karar 
sayılı ilâmı ile onanmıştır. 

Adana Valiliğinin 28.4.1986 tarihli 
onayı ile, İdare Mahkemesi kararına uyu
larak, tekrar faaliyete geçmesi uygun gö
rülmüş olan (Türkiye Kuvayı Milliye Mü
cahit ve Gazileri Derneği) ne ait Mahke
me kararları gereğince, bütün gayrimen-
kullerinin tapu kayıtları tashih ettirilmiş 
ve tekrar tescilleri yaptırılmış mıdır? 

Derneğin gayrimenkul ve menkul 
malları ile naktinin (Türkiye Muharip Ga
ziler Derneği)'nden alınarak iadesi temin 
edilmiş midir? 

Bu işlemler kesinleşmiş Mahkeme ka
rarlarına rağmen ikmal edilmemişse sebe
bi nedir? İkmali için gereği ne suretle ve 
ne zaman yapılacaktır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 143537 24.5.1989 
Şube: Sen. FaaL Top. Ol. (E) 
Konu: Adana Milletvekili Orhan Şendağ'-
ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 20.4.1989 gün ve Kan. 
Kar. Md. 7/615-2608 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 26.4.1989 gün ve 
K.K.Md. 07/106-876/02556 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ta
rafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen 
ve Başbakanımızca tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen yazılı soru önerge
sinde öne sürülen hususlarla ilgili olarak 
hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

18 Haziran 1983 tarih ve 18081 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü
ğe giren 2847 sayılı "Türkiye Emekli Su
baylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malu
lü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Mu
harip Gaziler Dernekleri Hakkında 
Kanun" hükmüne göre; daha önce kurul
muş bulunan askerlikle ilgili derneklerin, 
durumlarına uyan yukarıda bahsedilen 
Kanunla kurulması öngörülen dernekler
den birine iltihak ve mal varlığını da inti
kal ettirmesi gerektiğinden, keyfiyet ilgili 
dernekler meyanında 8.7.1983 günü 
"Türkiye Kuvvay-ı Milliye Mücahit ve 
Gaziler Derneği"ne de tebliğ edilerek, 
"Türkiye Muharip Gaziler Derneğine" il
tihak ve mal varlığının intikali istenmiş
tir. 

— 48 — 
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Dernek yetkilileri, yürütmenin dur
durulması için Adana Bölge İdare Mah
kemesine ve Ankara 4. İdare Mahkeme
sine dava açmış, Adana Bölge İdare Mah
kemesince "Hukukî isabet taşımayan da
va konusu işlemin iptaline", Ankara 4. 
İdare Mahkemesince de "Yürütmenin 
durdurulması isteminin reddine" karar 
vermişse de, davacı dernek tarafından aynı 
mahkemeye, verilen kararın iptali konu
sunda tekrar dava açılmış, mahkemece bu 
defa "Yasal dayanağı bulunmayan dava 
konusu işlemin iptaline" karar verilmiş
tir. Bunun üzerine, idare olarak karar 
temyiz edilmiş, Danıştay 10. Dairesince 

' 'Ankara 4 Nolu İdare Mahkemesince ve
rilen iptal kararı yerinde bulunmadığın
dan bozulmasına" karar verilmiş, verilen 
karar gereğince sözkonusu derneğin, 
"Türkiye Muharip Gaziler Derneği" 
Adana Şubesine iltihak ve mal varlığının 
da intikali sağlanmıştır. 

Hukukî varlığı bulunmayan bir der
neğe, mal varlığı iadesi yapılması müm
kün olmadığından bu konuda idarece ya
pılacak herhangi bir işlem bulunmamak
tadır. 

Arzederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

25 . 5 . 1989 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekilli Hasan Feh
mi Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'ın 
«Çalışanlar Günü» olarak değerlendiril
mesi için sendiıkalarca yapılan 'başvurula
ra karşı tahrik edici beyanlarda bulundu
ğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana ge
lebilecek olayları önlemek amacıyla ön
ceden gerekli tedbirleri almadığı ve olay
ların önlenmesi için güvenlik güçlerince 
çağdışı yöntemler uygulanmasına göz 
yumduğu ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğu iddialarıyla İçişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/1) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 1.6.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

3. — 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) 

4. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

5. -r- Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 



6. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

7. — Antalya Milletvekili İbrahim 
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) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları 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) 

9. — 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) 

10. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

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

12. — 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) 

13. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

14. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine 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, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

15. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 



sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve <bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 ikici içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/52) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
UlutÜrfc ve 16 aırikadasıının, trafik kaza-
larınım nedenlerini ve trafik kazalarının 
Önlenebilmesii için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişte önergesi (10/53) 

17. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 linçi maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

18. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık sık zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

19. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve, 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

,. 20. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın

ca 'bir genel görüişme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

21. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına) ilişkin önergesi 
(10/56)' 

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

23. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal 'güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

25. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşularını ve bu ihalelerin son du
rumlarım; tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 



araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

26. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bdr Meclis araştırması açılma
sına Şişkin Önergesi 1(10/61) 

27. — Gaziantep Milletvekili Ab"-
dullkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularım tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi 00/62) 

28. — Balıkesir Milletvekili t. ön
der Kırîı 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, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

29. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerimi gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-
Mklerimim nedenlerimi tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve1 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 

sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişikin önergesi (10/65) 

31. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorumlarını, hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre halklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişikin önergesi (10/66) 

32. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada 
öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek 
amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konu
da uygulanacak politikayı tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskim'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde baza okul binalarınım askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişiklin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'im, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında' dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) <1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Kes'kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 



tabi tutulan öğretmenlere 'ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

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

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

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçeklöştkıilenı lastik ayakkabı, 
bot, çjizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.124987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kıişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

^ — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku

fi) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.: 

marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedb'irleı1 alındığına ilişkin Kültür! 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Seflvi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (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 Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuİara'nm, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği İddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldınm'ın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
Vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardac bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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



16. — Hatay Milletvekili öne* Mis-
ki'nıin, ABD file yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geriletirime nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili $inasi 
Altınçr'in, içlilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük (Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

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

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miraip'in, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

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

21. — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, diin 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 
Arfflfağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlıklarınca kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Babanından sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milietvekii Ahmet 
Neidim'in, Sakarya î i organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
MüMoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sıistjamiine ilişkin Miiî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü SOKU önergesi (6/68) 

25. — ZonguMak Milletvekili Gü
neş MüMoğlu'nun, rotasyona tabi öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 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 Mis-
ki'hin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediiyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
iifkün İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alıaettin 
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 Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü som önergesi (6/97) (1) 



32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'num, kamu kesiminde çalışan 
'işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın lilk taksidlinin baza kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

. 33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yıknaz'ın, çifte pasaportlu okluğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

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

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kankmaz'ın, 1983 yıJCında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin [Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılanda inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ue 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 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan 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) 

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

42. — Muğla Milletvekili 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 iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınhkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önerges* 
(6/86). 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişüere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 



İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesr 
(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 sorv 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (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 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet--
meşine Yozgat İlinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan 
Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üye
liğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru" önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
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 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
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ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına^ ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

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

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

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

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

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Sinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe

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 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

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

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

74. — Tunceli .Milletvekili 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

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

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

77. — Kütahya Milletvekili 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. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi <6/23."N 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin, yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının 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 TBMM çalış-
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malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(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. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına, ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 
olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-



tandaşlan mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/127) . 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, 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 Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar 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 Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına 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 Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'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 Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
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 Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
loru önergesi (6/257) (1) 

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

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İh' 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 Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı 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 Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına ' 
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Uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından 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 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — tçel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü 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-
KOBIRLIK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili i. ön
der Kırh'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına 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 Milletvekili Meh- . 
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(D 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına üişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 
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118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

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

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
Bnergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırıîmayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekilli Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan 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 ka
nal yayınlarının Zonguldak îl Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

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

134. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili ibrahim 
GürdaÜ'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
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) 
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140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nulara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözdü 
soru önergesi (6/169) 

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

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(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) 
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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 İlçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178). 

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

151. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi 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 îlçe Hastanesi İle bu İl
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 Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözdü 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 İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

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

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından 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 Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

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

163. — İzmir 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 Milletvekili 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 Sökmenoğlu'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 Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına iişfcin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya ili 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, yıllık 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 Fabrikası
nın çevre kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — içel Milletvekili M. Iste-
mihart Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» 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 İlçesi 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 
sözlü soru önergesi (6/206) 
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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 
Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurfun, ülkemize sığman peşmergeHer-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

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

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

183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gören, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini 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 İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Güllbirük'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 İlçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
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 İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(93 üncü Birleşim) 



projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

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

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve Istaübull'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'ın, Niğde Merkez ilçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Ulüağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışîla İlçesinde ya
pılması düşünülen îmrahor Göıletine iliş
kin Bayındırlık ve îskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı 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 îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

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

200. — Hatay Mülfttveküi Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına 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 Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Vardım 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 önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'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 Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ıkmalli yapan Petrol Ofisi bayi-
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l-erine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, (koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının 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. — Hakkari Milletvekili Cumhur' 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 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 İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/33.4) (1) 

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

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

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İh' Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatım durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı 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 BMeşlmindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe 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 Süley
man Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

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

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

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka-
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
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220. — tzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254)-

223. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

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

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

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

227. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

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

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü son. 
önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 



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

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlü'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rı Şubesince öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye üişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(D 

240. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Karanna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

241. — 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) 
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242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar* 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — 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) 

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüsü Dide Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Balkanından söz
lü soru önergesi ı(6/350) (1) 

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

248. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Samsun > Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 



249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
mm, gece bekçilerine de" silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına dlişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

25i. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
•kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sor1 

önergesi (6/352) (1) 

252. — 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) 

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

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

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

256. — 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-
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İlk ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

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

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Üi Seniırkent İlçesinde 
Tekel hizmet ıbinası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Seflirkent Ovası sulama pro
jesine İlişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

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

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na teüyükşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

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

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun pe 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 
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264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — 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) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskm'in, Hakkâri Ui Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı 'kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum BetediyesMn 1984 yılı 
Nisan ayımdan bugüne kadar İller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Btibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
İddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekili Haydar 
.Baylaz'ın, Sivas "İH Gürün tlçesi Çaybo-

yu Mahallesinde1 inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü1 soru önergesi {6/298) 

272. — İsparta Mületvekili İbrahim 
GürdaTın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

273. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karalkaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. ^- 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) 

275. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Ralıkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kullanımını Destekleme Fonundan 
yararlanabilmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Jaşbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, İsparta - Eğirdir İlçesi En-



- 1 4 -

düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği* 
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

281. — İstanbul Milletvek'ii Mustafa 
SarıgüTün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

282. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

283. — 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) 

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

285. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

286. — 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) 

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

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

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

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

291. — 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) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 
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293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383> (1) 

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

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

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkam iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/326) (1> 

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

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alman vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır MiUetvdkili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların

dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in,* elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabi! Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (i) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı-
'lara yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfm -denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

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

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'm, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun İline bağlı Asara-
ağaç, KutlııSkent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1.) 

306. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi Ü6/395) 0 ) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Ziya PostiLcı'nm, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerine kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi {6/405) (1) 



— 26 -

308. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinün 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — 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) 

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

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

312. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
KotiTin, İstanbul Analkent Belediyesince' 
25.3.1983 tarihimden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için. yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

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

314. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalfcan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA\lıa çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüklerince aTbüm düzenlendiği id
diasına (ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının aniblemi ile 

ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru 'önergesi (6/328) 

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

317. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasıi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

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

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, doğal ®az ithal ile ilgili söz-
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/4Ö2) (1) 

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

321. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Hi köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
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elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Oürseler'in, Bezm-d Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü sorr 
önergesi (6/408) (1) 

324. — tçel Mffiet vekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
İ7mim geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların kornerlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli M Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevi bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin îçişJjeri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

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

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta
nırdın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakkoğtu'nun, Fiskobirükçe 1988 yılında 

gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayii 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 
• 330. — Mardin Milletvekili Mehmet 

Adnan Ekmen'in,* Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya illişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

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

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kıîıç'm, 19.7,1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut 
- Alınak'ın, MİT l e ilgili bazı iddialara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

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

335.*— 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) 

336, — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 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) 
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537. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
(bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalli olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzüncan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum îli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 

•gelen olayın sorumlularıma ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
li'kbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabiilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

342. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve

rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba* 
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343, — İzmir Milletvekili Fuat Kü-
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) 

344, — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345, — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba -
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

346, — 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) 

347, — 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) . 

348, — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

349, — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em-
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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) 

350. — Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar^ın, Manisa ili Selendi ilçesine 
bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

352. — Ankara Mületvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yahşinin fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, 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) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili İbra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 

yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) <1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

357. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
«birine Fakülte Dekamnca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletveküi Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

360. — 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) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

362. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy?un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 



— 30 — 

ile ilgili davayı inlemek isteyen vatan-. 
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

363. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözllü soru 
önergesi (6/447) (1) 

365. — 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) 

366. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözdü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — 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) 

37Q. — Erzurum Milletvekilli İsmail 
Köse'nin, Devlet eskü 'Bakanı Yusuf Boz-
ikurt Özal'ın yurt dıışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) <1) 

371. — İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

372. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(D 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrendi yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel-
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lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

377. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine Miskin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

378. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

379. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

382. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mehmet 

Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27,5.1988 
TarlMi 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi île Maddeye Bir 
Fılkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve M İ Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarini: 2.3.1989) 

2. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Ço
cuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü 
Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

3. — İzmir Milletvekilleri K, Kemal 
Anadol ile Veli Atosoy'un Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulana
cak Bazı işlemler ve 6785 Sayılı İmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında 24.2.1984 Tarihli ve 2981 
Numaralı Kanunun 9 uncu Maddesinin 
(c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapo
ru (2/117) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

• + — ^ > m < ^ * - * - «•» 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 240) 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy ve 21 Arka
daşının, 23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 10 uncu Yıl
dönümü Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezalarm Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 

Raporu (2/54) 

, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü münasebetleriyle bazı suç ve 
cezaların affına dair Kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Musa Gökbel 
Muğla 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kâmil Atesoğulları 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Af. Erdoğan Yetenç 
Manfea 

Etem Cankurtaran 
içel 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

M. Adnan Ekmen 
Mardan 

Arif Sağ 
Ankara 

Mahmut Almak 
Kars 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Erol Köse 
Kocaeli 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Cüneyt Cânver 
Adana 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
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G E R E K Ç E 

Emperyalist işgalcilere karşı Ulusal Bağımsızlık savaşı veren halkımızın önderi 
Atatürk, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM anlamlı gününü her yıl coşkuyla kutlamak 
üzere çocuklara armağan etmiştir. 

1978 yılından beri Uluslararası bir nitelik kazandırılan ve bütün dünya çocukları
nın davet edilip, coşkuyla ve neşeyle kutlanan bu bayram, dünyada sadece ülkemiz 
tarafından organize edilmektedir. 

Atatürk 19 Mayısı gençliğe, 23 Nisanı çocuklara armağan etmekle, gençliğe ve 
çocuklara verdiği önemi ülkemiz açısından onur verici bir olaydır. 

10. yılını kutlayacağımız bu değerli ve anlamlı günde, tutuklu ve hükümlü bulu
nan çocuklar ile çocuklu annelerin bir genel afla sevindirilmesini talep ediyoruz. 

6 Haziran 1945 Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan, atom bombalarından can 
veren çocukların ruhu için bir günlüğüne yani 23 Nisan Çocuk Bayramında, bütün 
dünyada silahların susturulması çağrısının da uygun olacağı görüşündeyiz. 

MALATYA MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AKSOY VE 21 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

23 Nisan Çocuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü Münasebetiyle Bazı Suç ve 
Cezaların Affına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Suçun nevine bakılmaksızın; tutuklu veya hükümlü bulunan ve 
reşit olmayan çocuklarla, reşit olmayan çocukları bulunan anneler bütün hukukî neti
celeriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 240) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 19 . 4 . 1989 

Esas No.: 2/54 
Karar No. : 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy ve 21 arkadaşının; «23 Nisan Çocuk Şenlik
lerinin 10 uncu Yıldönümü Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Affına Dair Kanun 
Teklifi» Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Teklif, suçun nevine bakılmaksızın tutuklu veya hükümlü bulunan ve reşit olma
yan çocuklarla reşit olmayan çocukları bulunan annelerin, bütün hukukî neticeleri ile 
birlikte affedilmesini öngörmektedir. 

Anayasanın birçok maddesinde Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü
ğünü bozan, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşüren, temel hak 
ve hürriyetleri yok eden, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya 
sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlayan dil, ırk, din, mez
hep ayırımı yaratan, herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet 
düzenini kurmaya yönelmiş fiilleri işleyenlerle, ormanları yakmak, ormanı yoketmek 
veya daraltmak amacıyla işlenen suçların af kapsamına alınmayacakları belirtilmiştir. 

Teklifte, af kapsamına alınan suçlar belirtilmemiş «suçun nev'ine bakılmaksızın» 
şeklinde genel bir ifade kullanılmıştır. Bu durum, Anayasa tarafından af dışı tutulan 
suç faillerinin de aftan faydalanmalarına sebep olacağı gibi, eşitsizliklere de sebebiyet 
verecektir. Ayrıca affın millî birlik ve bütünlüğün sağlanmasındaki faydalarını da ber
taraf edecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu teklif Komisyonumuzca müsbet mü
talaa edilememiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oyçokluğu ile karar veril
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 240) 
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkam 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankaıra 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Üye 
Ahmet Ersin 

izmir 
Reddine Muhalifim. 

Üya 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Reddine Muhalifim. 

BaşKanveMli 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Reddine Muhalifim. 

Üye 
Aytekin Kotil 

istanbul 
Reddine Muhalifim. 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

* 

..•..ı »>••« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 240) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı: 241) 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ile Veli Ak-
soy'un Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uy
gulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
2 4 . 2 . 1 9 8 4 Tarihli ve 2981 Numaralı Kanunun 
9 uncu Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1 /117) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz» Iştenler ve 6785 sa
yılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Numaralı Kanunun 9 uncu Maddesıinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz edeniz. 
Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol Veli Aksoy 
İzmir İzmir 

G E R E K Ç E 

Kentleşme sorunlarının yoğunlaştığı istanbul, Ankara, tzmıir gilhi büyük şehirleri
mizde oturan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve belediye hizmetlerini kolay
laştırmak için çıkartılan yasaların amacıma ulaştıkları söylenemez. 

Gerek 775 sayılı Gecekondu Yasasında ve gerekse buna eklenen maddelerde, çı
kartılan imar affı yasalarında amaçlanan sosyal denge kurulamamıştır. 

Yurttaşlarımızın 30 - 40 yıl önce yerleştikleri araziler giderek arsaya dönüşmüş 
yeni yerleşim 'bölgeleri oluşmuştur. Örneğin izmir'in Gümüşpala, Yamanlar gi'bi ma
hallerinde yurttaşların otuz yıl önce konut yaptıkları bölgelere yol, su, elektrik gibi alt
yapı hizmetleri getirilmiş arsalar bu süre içinde değer kazanmıştır. Bugün çok hisse-
siz veya hisseli tapularla mahkemeye başvuran arsa malikleri aldıkları kararlarla, yurt
taşların 30 • 40 yıldır dturduMarı konutlardan tabiyelerini istemektedirler. Bugünkü 
rayiç bedellerle istenen meblağı dar gelirli yurttaşların ödemesi mümkün değildir. Bu 
dunumla yargı kararlaını tok hakki1 teslim edecek ve toplumsal adaleti sağlayacak yerde 
yeni huzursuzluklara ve sosyal patlamalara yol açacak niteliğe bürünmüştür. 
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Yurttaşlarım yargıya olan saygılarını da koruyabilmek iiçlin bu yasa önerisini ver
mek zorunda kaldık. 

Önerimizle hem taşınmaz maliklerinin hakkı korunacak, hem de 30 - 40 yıldan 
beri konutunda oturan yurttaşlarımız sakağa bırakamayacaklardır. Ayrıca tapu sahibi 
olarak huzur içinde konutlarında oturan yurttaşlarımız taksitle kamulaşma bedelleri
ni ödeme olanağına kavuşacaklardır. 

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ K. KEMAL ANADOL İLE VELİ AKSOY'UN 
TEKLİFİ 

Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Razı İşlemler ve 6785 Sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 24.2.1984 Tarihli ve 2981 
Numaralı Kanunun 9 uncu Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE '1. — 2981 numaralı Kanunun 3290 ve 3366 numarali kanunlarla değiş
tirilen 9 uncu maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Başkasının arsa ve'ya arazisi üzerine yapıillmış gecekondular hakkında aşağıda
ki hükümler uygulanır: 

Arsa veya arazi sahibi ile gecekondusu bulunan kişiieriin anılaşmaları veya gece
kondu sahibinin bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay ıiçinde belediye veya 
valiliğe başvurusu halinde, varsa imar İslah planı, yoksa binanın konumu dikkate alına
rak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edi
lir. 

Arsa veya-arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin anlaşamadıkla
rının belediye ve valiliklerce tespiti halinde; belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
belediyelerce, dışımda ise valiliklerce ıkajmuîlaştrılır. 

Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sınırı belirlenen arsa veya araziler üzerinde bu
lunan gecekondularım lişfgal ettliği alan dikkate almaralk 2942 sayılı Kanuna göre tespit 
edilen bedel gecekondu sahiplerinden ilk iki yılı ödemesiz olmak üzere eşit taksitler 
halinde on yıl içerisinde faiz ıtahakkuk ettirilmeden tahsil edilir. 

Kamulaştırma bedeli yukarıda belirtilen şekilde gecekondu sahiplerinden tahsil edi
lip iade ©dilmek üzere, Toplu Konut Fonu, Valilik veya belediye kaynaklarından kar
şılanır. 

Yukarıdalkıi işlemlerde acele kamulaştırma usulü yürütülür, gerekirse trampa hü
kümleri uygulanabilir. Bu durumda 2942 sayılı Yasanın 26/1'de belirtilen mal sahibi
nin kabulü koşulu arammaz. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından sonra gecekondu sahibinden tah
sil edıiljecek olan arşa bedelime; imar İslah planıma göre yapılacak parselasyon planı 
sonucu oluşacak parsellerin miktarına kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendine göre 
belMenen düzenleme ortaUdık payı oranı da eMeniir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kamum hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 16 . 5 . 1989 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 2/117 
Karar No. : 17 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz İzmir Milletvekilleri K. Kemal Anadol ile Veli Aksoy'un; Gece
kondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi hakkında 24.2.1984 tarihli 2981 numaralı 
Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifini, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahiplerinin hazır bulunduğu 3 Mayıs 
1989 tarihli 10 uncu birleşiminde inceleyip görüşmüştür. 

Kanun teklifiyle; 
Arsa veya arazi sahibi ile gecekondusu bulunan kişilerin anlaşmaları veya gece

kondu sahibinin başvurusu halinde ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine de
vir, temlik ve adına tescil edilmesi için 6 aylık yeni başvuru süresi getirilmekte; arsa 
veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin anlaşamadıklarının tes
piti halinde, belediyeler ve valiliklerce kamulaştırma yapılacağı; kamulaştırma bedeli
nin toplu konut fonu, valilik veya belediye kaynaklarından karşılandıktan sonra ilk 2 
yılı ödemesiz olmak üzere eşit taksitler halinde on yıl içerisinde faiz tahakkuk ettiril
meden gecekondu sahiplerinden tahsil edileceği; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 
26 ncı maddesi hükmüne göre, gerekli hallerde trampa hükümlerinin uygulanacağı, 
ancak mal sahibinin kabulü şartının aranmayacağı ve kamulaştırma işlemlerinin «acele 
kamulaştırma» usulüne göre yürütüleceği, 

Hususları hükme bağlanmak istenilmektedir. 
(Halen yürürlükte bulunan 2981 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başkasının arsa 

ve arazisi üzerine yapılmış gecekondu sahipleri ile arsa veya arazi sahibinin anlaşması 
esasını getirmiştir. Anlaşma sağlanamaması halinde ise, üzerinde bir yerleşme alam ya 
da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan ve bu nedenle ıslah imar planına 
konu plan arsa ve arazilerin, belediye mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu sı
nırlar dışında ise valiliklerce 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılma
sı, böylece arsa ve arazi sahibine kamulaştırma bedelinin hemen ödenmesi, kamulaştır
ma bedellerinin gerektiğinde Toplu Konut Fonu, belediye ve valilik kaynaklarından 
sağlanabilmesi ve ıslah imar planı ve parselasyon planı yapılarak gecekondu sahiple
rinin tapularını almasını hükme bağlamıştır. 

Maddenin bu şekilde düzenlenmesindeki amaç; Anayasa ve Medenî Kanunda be
lirlenen mülkiyet hakkını korumak, aynı zamanda gecekondu sahiplerine de, arsa ve
ya arazi sahibinin mülkiyet hakkini yok etmeden, tapu alma imkânı tanımak; yoğun 
gecekondulaşma bulunan alanlarda yapılması öngörülen işlemlerle, bu alanlardaki ge-

Türieiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 241) 



— 4 — 

cekonduların yıkılmasından doğacak maddî ve manevî kayıpları engellemekdir. Ayrı
ca, yoğun gecekondulaşma bulunan bu tür arazilerde ıslah imar planı yapılmak sure
tiyle kentle bütünleşen, düzenli ve sağlıklı yerleşme alanları oluşturulması amaçlanmış
tır. 

Teklifin kanunlaşması halinde, 2981 sayılı Kanunun dengeli, düzenli, sağlıklı ve 
kent bütünüyle uyumlu planlı yeni alanlar oluşturmak suretiyle çözüme kavuşturmak' 
isteği gecekondu sorunu daha karmaşık hale gelecek idare, boyutu belirsiz, bir kamu
laştırma yükümlülüğü altına girecek ve mülkiyet hakkı da zedelenecektir. 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden dolayı, söz konusu Kanun teklifi Ko
misyonumuzca olumlu mütalaa edilmemiş ve maddelerine geçilmeden oyçokluğu ile 
reddedilmiştir. 

tşbu rapor Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla 
arz olunur. 

Başkan 
Isılay Saygın 

izmir 
Üye 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Reddine muhalifim. 
Üye 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 
Üye 

Mustafa Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Üye. 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 

Üye 
Süleyman Şükrü Zeybek 

Muğla 

Kâtip 
Avni Akkan 

Trabzon 
Üye 

Eşref Erdem 
Ankara 

Reddine muhalifim. 
Üye 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Reddine muhalifim. 
Üye 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
Reddine muhaEfim. 

Üye 
Ahmet Uncu 

Kahramanmaraş 
Reddine muhalifim. 

Üye 
Kaya Opan 

Sivas 
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