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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Gaziantep Milletvekili Ahmet Güna-
bakan, Tunceli İlinde meydana gelen dep
rem ve Tunceli'nin yerel meseleleri; 

Afyon Milletvekili Hamdi Özsoy, Af
yon Milletvekili Mustafa Kızıloğlu'na ya
pılan saldırı; 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'-
nın, 3346 sayılı, Kamu iktisadî Teşebbüs
leri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifini geri aldığına ilişkin önergesi okun
du; teklifin geri verildiği bildirildi. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
323 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönde
rilmesine ilişkin Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi okundu; söz 
konusu kanun hükmünde kararnamenin, 
Başkanlıkça Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edileceği bildirildi. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis
yonunda açık bulunan üyeliğe Anavatan 
Partisi Grubunca aday gösterilen Uşak 
Milletvekili Mehmet Topaç seçildi. 

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 Teklifinin (2/97) (S. Sa
yısı : 228); 

Görüşülmesi, teklifin maddelerinin 
komisyonca geri alındığı ve halen Başkan
lığa gelmediği; 

Konya Milletvekili Haydar Koyun
cu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 sayılı Ka
dastro Kanununun 26 net Maddesinin 
5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Geçici 
Dört Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun 
(2/78) (S. Sayısı : 250); Görüşülmesi de, 
komisyon, Genel Kurulda hazır bulunma
dığı, için ertelendiler. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının (1/556) (S. 
Sayısı : 244); 

Yapılan açık oylama sunucunda; 
Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve 

Erler ile Askerî Okul Öğrencilerine Tayın 
Bedeli Verilmesi Hakkında (1/555) (S. Sa
yısı : 245) ile, 

Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Dpvir ve El
den Çıkarılması; Diğer Devletler Adına 
Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması 
ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair (1/557) (S. Sayısı : 246); 

Kanun tasarılarının da, görüşmeler
den sonra; 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Mu
hasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 
Müşavirlik Kanunu Tasarısının (1/553) (S. 
Sayısı: 249) tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak, 39 uncu maddesine kadar 
kabul edildi. 

1.6.1989 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.42'de 
son verildi. 

Kâtip Uye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aklaş 
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II. — GELEN 

1 . 6 . 1989 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalı ve 40 arkadaşının; Sigara, Tütün' 
ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkan
lıklarından Koruma Kanunu Teklifi 
(2/189) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 29.5.1989) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in; 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/190) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.5.1989) • 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 37 arkadaşının; Belediyelerin ve Be
lediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin 
Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/191) (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 31.5.1989) 

4. — Trabzon Milletvekili Necmet
tin Karaduman'ın; 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi (2/192) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1989) 

Raporlar 
1. — 827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanu

nunun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı Millî 
Korunma Suçlarının Affına, Millî Korun
ma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesapları
nın Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhda
sına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve 
3294 Sayılı Kanunların Bazı Maddeleri
nin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

KÂĞITLAR 

Perşembe 

(1/563) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1989) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarım-
cıoğlu'nun 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Adalet komisyonları raporları (2/83) (S. 
Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 1.6.1989) 

3. — 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İc
rasına Dair Kanunun 41 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
12.4.1989 Tarih ve 3530 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapo
ru (İ/561) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1989) (GÜNDEME) 

ISuth Soru Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Ömer 

TürkçakaTın, Kocaeli Sağlık Meslek Li
sesi Müdür Yardımcısı hakkındaki iddia
lara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.5.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin'in, televizyonda yayınlanan ödüllü ya
rışma programlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/707) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 31.5.1989) 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Çınarlı Köyünde
ki ilkokul binasının karakol binası olarak 
kullanıldığı ve bu köydeki vatandaşların 
zorla çalıştırıldıkları iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi : 
31.5.1989) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
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belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı 
ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1989) 

5. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Or-
tabağ Bucağında 15.10.1988 tarihinde 
meydana gelen olaya ve olayla ilgili ola
rak Uludere Jandarma Bölük Komutanı
nın tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/710) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 31.5.1989) 

1 . 6 . 1989 O : 1 

6. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'm, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan 
"Özal'la İsviçre'de görüştüm" başlıklı ha
bere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/711) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.5.1989) 

7. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nm, Muhâmmed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Akta; 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Araş'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, içtüzüğün 59 uncu maddesine gö
re, geçen tutanak hakkında konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — 59 uncu maddeye gö
re, söz isteyen kişinin kendi beyanı olacak, 
hatırladığım kadarıyla; ama, isterseniz 
okuyalım. 

"Bir milletvekili veya bakan, kendi
sine ait olup geçen birleşim tutanağında 

IV. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Gü
neş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'm "Çalışanlar 
Günü " olarak değerlendirilmesi için sendikakrca ya
pılan başvurulara karşı tahrik edici beyanlarda bu
lunduğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana gele
bilecek olayları önlemek amacıyla önceden gerekli ted
birleri almadığı ve olayların önlenmesi için. güven
lik güçlerince çağdışı yöntemler uygulanmasına göz 
yumduğu ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 
228, 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddia
larıyla içişleri Bakam Abdülkadir Aksu hakkında 

yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkın
da söz isterse..." diyor. 

Binaenaleyh, zatı âlinizin bir beyanı 
olacak, o da tutanağa yanlış geçecek ya da 
yanlış anlaşılacak... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana 
ait bir beyan var; kendisine atfolunan 
beyanla... 

BAŞKAN — Değil Sayın Genç. Bu 
itibarla, söz veremeyeceğim; üzülerek ifa
de ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir 
milletvekiliyle ilgili beyan var; lütfen, Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Gündemin, "Özel Gündemde Yer 

Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/1) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 
18.5.1989 tarihli 90 inci Birleşiminde alı
nan karar gereğince, İstanbul Milletveki
li Hasan Fehmi Güneş ve 50 arkadaşının, 
1 Mayısın "Çalışanlar Günü" olarak de
ğerlendirilmesi için sendikalarca yapılan 
başvurulara karşı tahrik edici beyanlarda 
bulunduğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde mey
dana gelebilecek olayları önlemek amacıy
la önceden gerekli tedbirleri almadığı ve 
olayların önlenmesi için güvenlik güçle-

— GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTİRMASİ 

— 157 — 
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rince çağdışı yöntemler uygulanmasına 
göz yumduğu ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 mcı 
maddelerine uyduğu iddialarıyla İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyannca hir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önerge
yi verenlerden ilk imza sahibine veya onun 
göstereceği bir diğer imza sahibine; şahıs
lar adına iki üyeye ve son olarak da hak
kında soruşturma istenilmiş bulunan İçiş
leri Bakanına söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Danışma Kuru
lunca alınan karar gereğince, önerge sa
hibi ve ilgili bakan için 20'şer dakika, şa
hıslar için de 15'er dakikadır. 

Meclis soruşturması önergesi, Genel 
Kurulun 16.5.1989 tarihli 88 inci Birleşi
minde okunmuş ve bastırılarak sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Bu soruşturma önergesini tekrar oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1 Mayıs günü 100 yılı aşkın bir süre
dir pek çok ülkede "Çalışanlar Günü" 
olarak kabul edilmektedir. Evrensel boyut 
kazanmış olan 1 Mayıs toplantılarında, 
emekçi haklarında ve sendikal özgürlük-
lerdeki kazan'ımlarla işçi dünyasının so
runları konuşulmakta, çağdaş, barışçı ye
ni çözümler üretilmektedir. Toplantılara 
katılan siyaset adamları ve kurumları da 
emekten yana görüşlerini, dayanışma 
programlarını sunmakta, emekçilerin da
ha mutlu yaşam düzeyine kavuşmasını 
amaçlayan katkılar yapmaktadır. 

1 Mayıs 1989 gününün Türkiye'de de 
evrensel anlamıyla değerlendirilmesini is
teyen sendikalar resmî makamlara başvur
muşlardır. Bu saygıdeğer başvuru resmî 
muhataplarıhca anlaşılmaz ve onaylan
maz bir dille reddedilmiştir. 

Haftalardır geçim sıkıntısı ve hayat 
pahalılığı yüzünden yasalar çerçevesinde 
hak arayışlarını sürdüren işçilerin kitlesel 
tedirginliklerine Başbakanın ve diğer yet
kililerin "1 Mayısın kutlanmasına izin 
vermeyiz, kimseyi yürütmeyiz, yürütmek 
isteyenler korksun" gibi meydan okuyu
cu ve kışkırtıcı beyanları da eklenmiş, böy
lece mevcut gerilim artmıştır. 

1 Mayısın çağdaş anlamıyla kutlan
ması isteminin bu görevin doğal sahibi ve 
sorumlusu olan sendikalara verilmemesi 
sorumsuz grupların konuya el atmasına 
yol açmıştır, İktidarın yarattığı olumsuz
luklar yüzünden 1 Mayıs gününü sorun
lu geçeceği çok önceden anlaşılmıştır. 

Buna rağmen o gün doğabilecek 
olayların çağdaş yöntem ve donanımla ön
lemeyi sağlayacak hazırlıkların yapılma
dığı görülmüştür. 1 Mayıs günü İstanbul'
da bazı grupların da kalkıştığı izinsiz top
lantı ve gösteri yürüyüşleri iç güvenlik 
güçlerince son derece sert, acımasız ve 
hoşgörüsüz biçimde cop, İsrail sopası ve 
ateşli silah kullanılarak, bir anlamda res
mî terör uygulanılarak önlenmeye yelte-
nilmiş bu arada çok sayıda ipsan halkın 
gözü önünde dövülmüş, yaralanmış, bir 
kişi de öldürülmüştür. Olay toplumumuz
da korku, tepki, iç güvenlik güçlerine karşı 
güvensizlik yaratmıştır. Ayrıca dış dünya
da da ulusumuz, demokrasimiz ve çağdaş
lık düzeyimizle ilgili haksız yayın, tartış
ma ve değerlendirmelere yol açmıştır. 

Bu tutumun ulusal bir zarara neden 
olduğu açıktır. 

Ulusça edindiğimiz acı deneyimler 
bu konularda duyarlı ve sorumlu davran
mamızı gerektirmektedir. Toplumsal ba
rışımızı bozmak, demokrasimize el atmak, 
çağdaşlaşmamızı geriletmek isteyenlerin 
benzer programlar uyguladığını biliyoruz. 

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlanma
sı, sorumluların saptanması, bu nedenle 
zorunludur. Bu anlayışla bu konuda Mec-
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lis soruşturması açılmalıdır. Yüce Mecli
sin yapacağı soruşturmayla aydınlanması 
gereken başlıca noktalar şunlardır : 

1. 1 Mayıs'in "Çalışanlar Günü" 
olarak değerlendirilmesini isteyen sendi
kaların başvurusu karşısında Başbakan, 
içişleri Bakanı, il ve emniyet yetkililerinin 
sözlerinin tahrik edici etkilerinin olup ol
madığının saptanması gerekmektedir. 

2. Ani olay niteliği taşımayan, 
"Geliyorum" diyerek oluşan, yurt ölçü
sünde beklenen 1 Mayıs olayları için ön
ceden önleyici hazırlıkların hükümet, İçli
leri Bakanlığı ve iller düzeyinde yapılma
sı gerekirdi. Bu arada toplu olaylarda kul
lanılacak Özel eğitilmiş birliklerin, özel do
nanımın ve planlamanın tamamlanması 
zorunlu idi. Bu zorunluluğun yerine geti
rilip getirilmediğinin araştırılması gerekir. 

3. Toplu olaylarda ateşli silah kul
lanılması terk edilmiş çağdışı bir yöntem
dir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
16 ve Ek 6 ncı maddesiyle ilgili nizamna
menin 17 nci maddesi de aynı doğrultuda 
düzenlenmiştir. Buna rağmen olaylarda 
göstericiler silah kullanmadığı halde iç gü
venlik güçlerinin hedef gözeterek ve nişan 
alarak ateşli silah kullandığı görülmüştür. 
ilaveten özel eğitim görmemiş birimlerin 
de görevlendirildiği gözlenmiştir. Bu ko
nulardaki sorumluların belirlenmesi tüm 
iç güvenlik örgütünün suçlanmaması için 
zorunludur. 

4. Başbakan, olayların ülkemizin 
siyasal istikrarını bozmak isteyen 
"mihraklar" tarafından düzenlendiğini 
söylemektedir. Gerçekten olayların ülke
mizi tekrar terör ortamına sürükleyerek 
demokrasimize el atmak isteyen bir prog
ramın kalkışması olup olmadığının anla
şılmasında, bu sinsi emelin sahibi olan iç 
ya da dış, resmî ya da gayriresmî, legal ya 
da illegal güçlerin bilinmesinde ulusumu
zun yaşamsal yararı vardır. 

5. 1977 1 Mayısında sendikaların 
düzenlediği Taksim Alanındaki toplantı
nın disiplin içinde sürdürüldüğü anda ka
sıtlı ya da sorumsuz güçler tarafından ateş 
açılarak başlatılan panik sonucunda çok 
sayıda insanın ölümüne neden olduğu bi
linmektedir. Bu yılki olaylarda da benzer 
bir planın uygulanmak istenip istenmedi
ğinin, olaylarda kışkırtıcı ajanların etkili 
olup olmadığının açığa çıkarılması yarar
lı olacaktır. 

Ülkemizi ve demokrasimizi gelecek 
tehlikelerden korumak ve esirgemek için 
tüm siyasî partilerin sorumluluk anlaytşı 
içinde katkıda bulunacağı bir Meclis so
ruşturmasında yarar görmekteyiz. 

Açıklanan nedenlerle içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun Türk Ceza Kanu
nunun 228, 230 ve 240 inci maddelerine 
uyan cezaî sorumluluğu ve ayrıca Bakan
lık görevinden alınmasını gerektiren siyasî 
sorumluluğu söz konusu olduğundan 
Anayasamızın 100 üncü maddesi uyarın
ca Meclis soruşturması açılmasını di
liyoruz. ' 

Gereğinin Anayasanın anılan mad
desine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve iz
leyen maddelerine göre yapılmasını arz 
ederiz. 4.5.1989 

Hasan Fehmi Güneş 
(İstanbul) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — İlk söz, önerge sahibi ya 

da onun göstereceği bir kişiye verilecektir. 
Sayın Güneş, zatı âliniz mi konuşa

caksınız? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güneş, süreniz 20 dakikadır. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 



T.B.M.M. B : 96 

1 Mayıs 1989 günü, İstanbul'da yaşanan 
olaylar; halkımızın toplumsal barış umu
dunu kırmış, kamu düzeni özlemini yara
lamış, iç güvenlik güçlerine olan inancını 
sarsmış, uluslararası itibarını da önemli 
ölçüde Zedelemiştir. 

O gün, İstanbul'da, iç güvenlik güç
leri, izinsiz yürüyüş yapan topluluklara 
karşı copla, sopayla, silahla şiddet kullan
mış, 1 kişi tabancayla öldürülmüş, yakla
şık 50 kişi yaralanmıştır. Bu uygulama, 
izinsiz yürüyüşü dağıtma ve yatıştırma sı
nırını aşan, yasalara aykırı, düşmanca bir 
saldırı düzeyinde yürütülmüştür. 

Takip eden günlerde, çıkan gazetele
rin başlıkları ve resimleri insanlık ve uy
garlık adına üzücü ve kahredici sahneler 
sergiliyordu. Aynı günün geç saatlerinde, 
Batı ülkelerindeki tüm yayın organları, bi
rinci haber olarak İstanbul'daki olayları 
veriyor, televizyonlar bu olaylann kanlı gö
rüntülerini yayınlıyor; bu yayınlar bizi 
aşağılayarak, Avrupa Topluluğuna üyelik 
istemimizi tartışarak, bizi Güney Kore'
yle, Filipinler'le aynı düzeyde göstererek 
sürdürülüyordu. 

O gün İstanbul'da yaşanan olaylar, 
sıradan bir güvenlik sorunu boyutlarını 
aşmıştır değerli milletvekilleri. Olaylar, 
ulusumuzun çağdaşlık ve uygarlık sorunu 
boyutuna ulaşmıştır. Bugün konuşmak 
durumunda olduğumuz konunun asıl çer
çevesi budur. Yoksa çağdaşlaşmamıza dü
şürülen haksız leke, toplumsal barış ve öz
lemimize bulaştırılan kan, güvenlik duy
gumuzu sarsan terör kışkırtıcılığı niteliğin
deki resmî şiddet, bu çerçevenin ancak ay
rıntılarıdır. 

Bu, önlenemez ani bir olay değildi 
değerli milletvekilleri, beklenen bir olay
dı. Resmî açıklamalarla gerginleştirilen or
tamın inatlaşmasından kaynaklanan tep
kinin sonucuydu; geleceğini haber vermiş
ti. Bu nedenle, karşılanabilirdi. Ayrıca, 
önlenemez büyüklükte de değildi; cılızdı, 
yatıştırılabilir bir gösteriydi. Yetkililerin 

1 . 6 . 1989 O : 1 

elinde ise yeterli güç vardı, donanım var
dı, araç vardı. Buna rağmen bilinen bo
yuta gelmesi niye önlenememişti ya da .ni
ye önlenmemişti? Olmayan neydi; neydi 
noksan kalan? 

Sayın milletvekilleri, 1 Mayısta, İs
tanbul'da, önce, demokrasi ve özgürlük 
kavramlarını içine sindirmiş, yüreği insan 
sevgisiyle dolu, aklını ve duygularını ilkel 
güdülerden arındırmış devlet otoritesi an
layışı yoktu. Sorun yaratmadan çözüm bu
lan, inatlaşmadan inandıran, zor kullan
madan şiddet önleyen, kendisiyle de top
lumuyla da banşık olan, barışçı olan ger
çek yönetici yoktu. Tüm dünyadaki yumu
şama sürecini algılayamamıştı o günkü 
yetkililer. Ulusumuz şiddet ve terör tuza
ğına düşmenin bedelini demokrasiyle öde
menin acılarını henüz unutmamışken ay
nı tuzağa yeniden düşmeme dikkatini gös
terecek ileri görüşlülük yoktu İstanbul'da 
o gün. Ayrıca, hoşgörü yoktu, kendine gü
ven yoktu; en acısı, sevgi yoktu değerli mil
letvekilleri. Yüce Tanrının insanlara ver
diği en soylu duygu sevgidir; o gün İstan
bul'da sevgi yoksunluğu egemendi. "Sevgi 
yoksa zorbalık vardır." özdeyişi o gün İs
tanbul'da bütün ilkelliğiyle sergilendi, sür
dürüldü. (SHP sıralarından alkışlar) 

1 Mayıs gününü emekçi günü olarak 
kutlamak için başvuran işçi sendikaları, 
izin verilmemesi üzerine programlarını ip
tal edip devreden çekilmişlerdi. Geçtiği
miz dönemlerden edindiğimiz acı tecrü
belerle biliyoruz ki, yasal hak arama ve şi
kâyet etme yolları tıkandığında yasaları 
zorlayan yöntemler gündeme gelmektedir, 
taraftar bulmaktadır. Yasal örgütlenme ya
saklanırsa, illegal örgütlenme hızlanır, 
yaygınlaşır. Bunları bildiğimiz halde, 1 
Mayıs günü, bir kez daha saptandı ki, bu 
kurallara uyulmamıştır. İşçi sendikaları
nın izin istemleri, şık ve zarif olmayan, ak
sine, tehditkâr, sert, kışkırtıcı ifadelerle ge
ri çevrilince, sorumsuz, disiplinsiz, yapı
ları gereği kışkırtmaya elverişli ve suç iş-
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lemeye yatkın grupların harakete geçme
sine yol açılmış ve yasadışı ifade aracı ola
rak da, izinsiz gösteri yürüyüşü kalkışma
sına izin verilmiştir. Bir başka anlatımla, 
1 Mayısta konunun gerçek sahibi ve so
rumlusu olan sendikalara izin vermemek, 
gösteri yapılmamasını değil, yasadışı, kış
kırtmaya açık, suç işlemeye yatkın, sorum
suz ve denetimsiz gösteri yapılmasını sağ
lamıştır. Acaba istenen bu muydu? (SHP 
sıralarından alkışlar) Gerçekten istenen bu 
muydu acaba? Azgın ve kontrolsüz grup
lara meydan açılsın, onların tahrik ettiği 
yasadışı topluluklarda yaratılacak panik
le 1 Mayıs 1977 tekrarlansın mı isteniyor
du? Öncelikle cevap bulmamız gereken so
ru budur. 

Yüce ..M^eçlisin değerli üyeleri, bu 
noktada ısrarla yineleyerek bilginize sun
mak istiyorum ki, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti, kaynağı ve gerekçesi ne olursa ol
sun, yasadışı tüm girişimleri reddetmek
te, yanlış ve tehlikeli bulmaktadır. Yasa
ların çerçevesini aşan tüm eylem ve zor
lamalara karşıdır. 1 Mayıs günü yapılan 
izinsiz yürüyüşe de, o yürüyüşte taşınan 
yabancı flama, bayrak ve yazılara da, söy
lenen sloganlara da bu dikkatle ve bu du
yarlılıkla baktık. Ancak, bu tutumumuz, 
olayları bu noktaya getiren kışkırtıcı yö
netim kusurlarını görmemize ehgel değil
dir ve olmamalıdır. (SHP sıralarından al
kışlar) Anayasal bir hak olan gösteri öz
gürlüğünün yasaklanmasının olayları bu 
noktaya zorladığını görmemezlikten gele
meyiz. Özgürlüklerin yanlış kullanılma
sından korkarak yasaklamak mantığı, de
mokrasinin özüne yabancıdır, demokrasi
ye aykırıdır. Kötüye kullanma ihtimalini, 
korku ve öcü haline büründürüp, özgür
lüklerden vazgeçemeyiz. Bu yolu açarsak, 
tüm özgürlüklerimizi elden çıkarma teh
likesine düşebiliriz. Bu yaklaşım, sadece, 
otoriter, baskıcı, şiddet ve korkuyu, yöne
tim aracı olarak kullanan demokrasi düş

manı rejimlerin gerekçesi olabilir; bizde 
olamaz. 

Değerli milletvekilleri, demokrasimi
zi geliştirmek, kalıcı kılmak istiyorsak, 
hem özgürlükleri kuşandıracağız hem de 
kötüye kullanılmasını önleyeceğiz. Özgür
lüklerin kötüye kullanılmamasının güven
cesi, yasaklar ve yasaklamalar olamaz; bu 
güvence yine özgürlüktür; katılımcı, ço
ğulcu ve barışık toplumun iç dinamizmi, 
sağduyusu ve sivil özgürlüğüdür. Yasal bir 
özgürlük olan toplantı ve gösteri yürüyüş 
hakkının kullanılmasını, kötüye kullanıla
cak varsayımıyla yasaklamak ya da yasak
latmak, hem bu hakkın kullanılmasını en
gellemiş hem de yasadışı yollara yol açmış
tır. Sayın içişleri Bakanının sorumluluğu 
işte bu yanlış kararla başlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1977'nin 1 Ma-
yısındaki olayların, bu yılkı yasaklama ge
rekçesi olarak ileri sürülmesi, inandıncı da 
değildir artık; çünkü, anılan olaydan sonra 
(1978 yılında, 1979 yılında, 1980 yılında) 
izinli 1 Mayıs gösterileri yapılmış ve cid
dî bir yasal sorunla da karşılaşılmamışttr. 

Sayın milletvekilleri, olayın bundan 
sonraki bölümleri ise herhangi bir gösteri 
yürüyüşü niteliğindedir. Saat 10.30 civa
rında İstiklal Caddesinde yaklaşık 2 bin 
kişilik bir grubun, Taksim Meydanına yö
nelik izinsiz yürüyüşüyle başlayan bu aşa
ma, olaylı ve kanlı halde gelişmiş, yara
lanmalarla ve ölümle sonuçlanmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gü
neş... Müsaade eder misiniz?.. 

Sayın milletvekilleri, ayakta olan ar
kadaşlar lütfen yerlerine otursunlar; ko
nuşmaları takip edemiyorum. Arkadaşla
rın oturmasını bekliyorum. 

Devam edin Sayın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Olaya, önyargısız ve sorumluluk 
duygusuyla bakmaya devam edelim : İs-
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tiklal Caddesindeki yaklaşık 2 bin kişilik 
topluluk, polisin saldırısıyla dağıtıldıktan 
sonra, Tarlabaşı, Şişhane ve Kasımpaşa 
yönünde yaklaşık 400-500 kişilik yeni bir 
topluluk oluşturarak yürüyüşe geçmiştir. 
Yine bu sıralarda, aynı büyüklükte bir 
başka topluluğun Mecidiyeköy, Abide-i 
Hürriyet Meydanı doğrultusunda hareket 
ettiği görülmüştür. Söylemek istediğim şu
dur : Göstericilerin büyüklüğü sadece bu 
kadardır. Ayrıca, göstericilerin silahlı ol
madığını, silah kullanmadığını, yetkilile
rin açıklamalarından öğreniyoruz. Göste
riciler, ancak polisin saldırı ve meydan da
yağından sonra taş ve sopa kullanmışlar
dır. Buna karşılık İstanbul'da alarm edi
len polis sayısı 14 bindir; bekçi sayısı 4 bin
dir; asker sayısı 18 bindir; yeterli sayıda 
istihbarat elemanı günlerdir bu konuda 
bilgi toplamaktadır. İç güvenlik güçlerinin 
elinde onbinlerce ateşli silah, binlerce kal
kan, yüzlerce telsiz ve taşıt aracı, 15 pan
zer, 5 helikopter ve yeterli sayıda gaz, ka
uçuk mermi ve su sıkma aracı bulunmak
tadır. Denge bu... İç güvenlik güçlerinin 
en önemli üstünlüğü ise,ı kuşkusuz, yasal 
yetkileridir ve aldıkları eğitimdir. Daha 
polis okullarında ve uygulamalarda, izin
siz toplantı, gösteri yürüyüşlerinin ateşli 
silah kullanılmadan nasıl dağıtılacağını, 
çevik kuvvetler tarafından hat düzeni, ka
ma düzeni, çapraz düzen gibi taktiklerle, 
kalkan ve bedenî güç kullanılarak nasıl da
ğıtılacağını, nasıl etrafının sarılarak blo
ke edileceğini, gösterilecek şiddet ve mu
kavemete orantılı olarak zor kullanma de
recesinin nasıl artırılacağını öğrenmiş bu
lunmaktadırlar. Bütün uygar ülkelerde, 
benzer olaylarda bu teknikler kullanılmak
tadır; ama o gün İstanbul'da gözlenen uy
gulama, buna ters yürütülmüştür; yasal sı
nırlar da, teknik sınırlar da aşılmıştır. 

Bu aşamada yapılan yanlışlıkların bir 
bölümü şunlardır : Olayları önlemek için 
yapılması gereken haber alma, duyarlı 
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alanları belirleyip kontrol etme, kuvveden 
ve donanımı kullanma planlan yapma, ye
dek güçleri uygun bölgelerde konumlan
dırma hazırlıkları ihmal edilmiş; bunun 
aksine, gözdağı verilerek, "Şişli'den, Me-
cidiyeköy'den, Taksini'den o gün kimse 
geçmesin, yürüyecekler korksun" gibi 
meydan okumalarla vakit geçirilmiş; kol
luk güçleri de meydan kavgasına göre, 
adam dövmeye göre, İsrail sopasıyla ke
mik kırmaya göre, saldırmaya göre, ateş 
etmeye göre eğitilmişlerdir. 

Uygulamada, toplu olaylara göre eği
tilmiş çevik kuvvet gibi birlikler görevlen
dirilmemiştir; aksine, böyle olaylarda ke
sinlikle kullanılmaması gereken, yasalara 
göre de kullanılmaması gereken, bekçi, si
vil giyimli istihbarat elemanları ile kara
kol ve trafik polisi gibi birimler görevlen
dirilerek, olayların kanlı hale gelmesine 
neden'olunmuştur. Kuvvetler başsız bıra
kılmıştır; küçük parçalara bölünmesine, 
paniğe kapılmasına, kendi başlarının ça
resine bakacak duruma düşmesine; bunun 
sonucu olarak, yasal sınırlar aşılarak, si
lah kullanılmasına yol açılmıştır. Daha ön
ceden ilan eçülen panzerler olaya sevk edil
memiştir, sevk edilememiştir. Helikopter
lerden yararlanamamıştır. Kalkan, göz ya
şartıcı gaz, tazyikli su, kauçuk mermi kul
lanılmamıştır. Sadece şiddet ve korku sa
lınarak, yaralayıcı ve öldürücü silahlar 
kullanılarak görev sınırlan çiğnenmiş, ya
ralama ve öldürme olaylarına zemin ha
zırlanmıştır. 

Bilgili, basiretli ve tedbirli yönetici
ler gibi davranamamıştır. Yanlış yöntem 
ve yönlendirme ile polis suça itilmiş, bu 
yüzden polis örgütü kamuoyunda yıpra
tılmış, buna bağlı olarak, polis örgütüne 
vatandaşın göstermesi gereken saygı ve gü
ven sarsılmıştır. 

Yüzlerce kez ateş edildiği halde, top
luluğa karşı silah «kullanılmaması ikaz edil
memiş, olayların öldürme düzeyine gel-
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meşine âdeta zımnen müsaade edilmiştir. 
Daha sonra da, ateş edenler ve ettirenler 
konusundaki sorumluluk ortada bırakıl
mıştır. 

Bütün bunlar, gösterilerin 1977'nin 
1 Mayısındaki katliam haline dönüşmesi
ni sağlamak kastıyla ve provokasyon ama
cıyla davranıldığını iddia edenleri haklı çı
karacak yanlışlardır. (SHP sıralarından al
kışlar) Sonuç ise, değerli milletvekilleri, 
görmemezlikten gelemeyeceğimiz ağırlıkta 
suçtur ve suçlardır. Bu suçların sorumlu
su da, Anayasanın 112 nci maddesinde be
lirtildiği gibi, hem doğrudan, hem emrin-
dekilerin eylem ve işlemlerinden dolayı 
Sayın içişleri Bakanıdır ve sonra Tuzla 
katliamının da sorumlusu olan İstanbul 
Emniyet Müdürüdür. 

Sayın milletvekilleri, olay, yasaların 
noksansız uygulanması ya da yasa hâki
miyetinin korunması gerekçesiyle örtbas 
edilemez. Nitekim, 1 Mayıs tarihinden bir 
süre önce Cezeri Kasım Paşa Camiinin 
açılışında sergilenen, kamu düzenini de 
bozucu eylem namazında gösterilen gör
memezlikten gelme marifeti, İstanbul'daki 
görevlilerin kamu hâkimiyeti konusundaki 
özenlerinin derecesini ve niteliğinin de 
göstergesidir. Anılan olayda şiddet kulla
nılmaması doğru da olmuştur. Yanlış olan, 
anılan olayın tertipçilerinin takipsiz bıra
kılması ve daha sonraki toplu olaylarda da 
aynı hoşgörülü yaklaşımın gösterilmeme
si, aksine, düşmanca ve öfkeyle davranıl-
masıdır. 

"Biz Taksim Meydanına yabancı 
bayrak diktirmedik" demek de yeterli sa
vunma sayılmaz. Hamasi ve hayalî başa
rı övünmeleriyle kimse suçlarını gizleye-
mez, gizleyememiştir. Açık olan şudur... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, ANAP milletvekillerinin çoğu 
ayakta, olmaz ki bu kadar... Biraz saygı 
göstersinler. 

BAŞKAN — Efendim, ikaz ettik, za
man zaman da ediyoruz; lütfen... 

Evet, devam edin Sayın Güneş. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Ayıp, 

ayıp; burayı ANAP kongresine çevirdiniz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — Değerli milletvekillerinin, benim de 
bu kürsüde konuşma özgürlüğümün bu
lunduğunu, bunu iyi kullanabilmem için, 
hiç olmazsa benim dikkatimi dağıtmamak 
özenini, nezaketini göstermeleri gerektiği
ni takdir edeceklerini umuyorum. Ben de 
bir özgürlük kullanıyorum; lütfen bana 
yardımcı olun. Söylediklerim çok önemli 
şeyler olmayabilir; bir kişi öldürülmüş, çok 
önemli olmayabilir, elli kişi yaralanmış, 
çok önemli olmayabilir; ama bu kürsüde 
söz söyleme hürriyeti onların hepsinden 
önemli olabilir. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen de
vam edin. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, açık olan şu
dur : 14 bin polis, 18 bin asker, 4 bin bek
çi, panzer, helikopter, araç, yetki... Bütün 
bunlarla 2 bin kişilik bir izinsiz gösteriyi 
kan dökmeden, adam öldürmeden dağı
tamadılar, bunu sağlayamadılar. Bu, va
him bir durumdur. Beceriksizlikten öte, 
başarısızlıktan öte apaçık bir suçtur ve he
sabını sormak gerekir. Bu Meclis bunun 
hesabını sormalıdır. Bunu söylemeye ça
lışıyorum/ (SHP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, devlet nizamı için kardeş kat
line izin veren, beşyüz yıl önceki ortaçağ 
kurallarının arkasına gizlenmek de sade
ce çaresizliğinin göstergesi değildir, ayrı
ca bizi yönetmek durumunda olanların 
anlayışının ibret, ürküntü ve korku verici 
itirafıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Anayasanın dahi ihlalinde, işleri gel
diğinde, devlet düzeni için sakınca görme
yenlerin bu çelişkisi, sadece kendi tutar-
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sızlıklartnın değil, karşı karşıya olduğu
muz sorunun, uygarlık sorununun ciddi
yetini de göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar 
şunu ifade etmek istedim : Olayların ön
cesinde ve olaylar sırasında, içişleri Baka
nının ve emrindekilerin verdiği karar, uy
guladığı yöntem, izlediği tutum, olayların 
başlamasına, büyümesine, suç düzeyine 
ulaşmasına neden olmuştur. Diliyoruz ki, 
olayı savunmak için gereksiz bir gayretle, 
saptırma yoluna tevessül ve tenezzül 
edilmesin. 

Resmî bir rivayete göre, olaydan bir 
süre sonra, güya telefon eden ve güya vic
dan azabına dayanamayan meçhul bir ki
şi, Mehmet Ali Dalcı'yı kendisinin öldür
düğünü, tabancayı da, o civara bıraktığı
nı bildirmiş, polis de gitmiş, eliyle koymuş 
gibi tabancayı bulmuştur. Bir başka gün, 
yine güya vicdan azabı çeken bir kahve
hane yöneticisi polise başvurmuş, "Dal
cı'yı, göstericilerin arasındaki bir sivilin 
vurduğunu gördüm" demiştir. Bu hayalî 
senaryolarla, bu kurgu film taklitçiliğiyle 
kamuoyunu aldatmaya kalkışmak ayıptır. 
Böylesi küçük oyunlar, sorumlu insanla
ra yakışmaz. Kaldı ki, göstericilerin ara
sına karışmış sivil polisler olduğunu, bun
ların silah da kullandığını, o günkü gaze
telerin ilk sayfalarında görüyoruz; Milli-
yet'te var, Hürriyet'te var, Cumhuriyet, 
Gazete, Tercüman, Günaydın, Güneş ga
zetelerinin hepsinde var. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekille
ri; tüm özgürlüklerin, yasaklanmadan ve 
yasal sınırlar da aşılmadan kullanılması
nı istiyorsak, 1977'nin 1 Mayısındaki olay
lar bir daha yaşanmasın, o kışkırtmalar bir 
daha yapılmasın diyorsak, her izinsiz gös
teri yürüyüşünün arkasında yaralılar, ce
nazeler ve kan gölleri kalmamasını diliyor
sak, 1 Mayıs 1989 günü İstanbul'da ya
şanan olayları onaylamıyorsak, bu Mec

lis, Meclis soruşturmasını açmalı ve Yü
ce Meclise yakışan bir sorumlulukla so
nuçlandı rmah di r. 

Sözünü çok ettiğimiz, her sıkışıldı-
ğında sözü edilen, iç ve dış mihraklar, iki
de bir, gerçekten, istikrarımıza, demokra
simize, toplumsal barışımıza el atıyorlar
sa; onların üzerine gitmek, yolunu kes
mek, yakasından tutup çıkarmak ertelene
mez bir görevdir ve o görev sadece bize 
aittir. Bize yakışan, şikâyet etmek değil, 
çözüm ve çare üretmektir. Bu soruşturma 
bu görevimizi yapmamız için değerli bir 
fırsat olarak kullanılabilir. Diliyorum ki, 
Sayın Bakan, olayların gerçekten aydın
lanması ve demokrasimiz açısından ileri
de tekrarlanmaması için Meclis soruştur
ması açılmasında bizim görüşümüze des
tek vereceklerdir. 

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güneş. 

Şahsı adına söz alan sayın milletve
killerinin adlarını okuyorum : Balıkesir 
Milletvekili Sayın Mustafa Çorapçıoğlu ve 
Erzurum Milletvekili Sayın Mehmet 
Kahraman. 

Sayın Çorapçıoğlu, buyurun «fen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çorapçıoğlu konuşma süreniz 
15 dakikadır. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; hepinizi derin saygılarımla selam
lıyorum. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan 
Fehmi Güneş ve 50 arkadaşı tarafından 
verilmiş ve özetle 1 Mayıs 1989 tarihinde 
İstanbul'da vuku bulan olaylar nedeniy
le, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Ak
su hakkında Meclis soruşturması açıl-
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masına ilişkin önerge hakkında şahsî gö
rüşlerimi arz etmeye başlarken, bir iki hu
susu Yüce Heyetinizin takdirlerine sun
mak isterim. 

Birincisi, vuku bulan olaylardan, ge
rek millet ve gerekse o milletin fertleri ola
rak hepimizin son derece büyük üzüntü 
duyduğumuz muhakkaktır. Keşke bu olay
lar olmasaydı, keşke şu veya bu kötü ni
yetlilerden veyahut da ihmal ve saireden 
dolayı, halkla güvenlik kuvvetleri karşı 
karşıya gelmeseydi, keşke vatandaş kanı 
akmasaydı, keşke yaralanmalar, ölmeler 
olmasaydı ve keşke bugünkü şartlar içeri
sinde bunların bir daha tekerrür etmeye
ceği hakkında kesin bir kanaat sahibi ola-
bilsek. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki 
büyük teessürümüz ve hassasiyetimiz ne 
olursa olsun, meseleye, bir manada mil
letimizin ve devletimizin bekası mahiye
tindeki bir olay olarak bakmak ve bütün 
bu hassasiyetimizi bir duygusallığa dönüş
meden, meselelere serinkanlı yaklaşmak
ta bulabileceğimize öncelikle inandığımı 
ifade ederek sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Bîr diğer husus da, Anayasamızın 
100 üncü maddesine göre malumu âliniz, 
grupların, Meclis soruşturması önergele
ri hakkında müzakere yapmaları mümkün 
bulunmamaktadır. Diğer arkadaşım gibi, 
buraya şahsî görüş ve fikirlerimi arz etmek 
üzere çıkmış bulunmaktayım; ancak, he
pinizin, takdir buyuracağı gibi, bir parti
ye mensup milletvekillerinin o paıtinin ge
rek genel görüşlerinden, gerekse önerge 
konusu olaylar hakkındaki görüş ve kana
atlerinden ayrı bir görüş ve kanaat besle
mesi, pratik olarak mümkün bulunma
maktadır. O itibarla, bu olayların vuku
undan evvel ve sonra, gerek özünü teşkil 
eden istekler, gerekse olayların cereyan 
tarzı, bunların teşhisi ve önlenmesi bakı
mından, partimizin yetkililerince, yüce 

huzurlarınızda, grubumuzda, basın or
ganlarında vuku bulmuş olan beyanları
na arasıra başvuracak olursam, bunu, ma
lumu ilam etmek arzumdan değil; ama 
sözlerimin daha net anlaşılmasını, yeni 
moda tabirle, daha şeffaf anlaşılmasını te
mine matuf gayret olarak telakki etmeni
zi istirham edeceğim ve yine üçünü bir hu
sus olarak da, hadiselerin önünde veyahut 
içinde bulunduğu iddia edilen bir istek ve 
bir talep üzerinde, partimin de ifade edil
miş görüşlerine istinaden, şahsî kanaati
mi arz etmeye çalışacağım. 

Bu husus şudur... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT 

(Ankara) — içtüzük, şahsî kanaat ifade
sini öngörmektedir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Cevap vermekle vaktimizi ge
çirmeyelim diye takdirlerinize baştan sun
muştum Sayın Onu rai Şeref Bozkurt Be
yefendi; o itibarla, onu bilahara özel ola
rak görüşmek üzere, ben sözüme devam 
edeyim müsaade ederseniz. 

Değerli arkadaşlarım, idrak etmekte, 
içinde bulunmakta olduğumuz 20 nci 
Yüzyılın son çeyreğinde, çalışanların, se
nede bir günü bayram olarak kutlamama-
ları gerektiği hakkında bir düşüncenin var 
olabileceğini sanmıyorum, inanmak da is
temiyorum. Biz, bütün dünyada olduğu 
gibi, çalışanlarımızın ve işçilerimizin, se
nenin bir gününü bayram olarak kutlama
larının bir mahzuru olduğu kanaatinde 
değiliz. Bilakis, çalışmanın insan topluluk
larını toplum haline getirmedeki önemi
ne ve yüceliğine inanmak ve çalışanları
mızla işçilerimizin, bir taraftan rızklarını 
ararken, rızklarını bulmaya çalışırken, di
ğer taraftan da cemiyetimize sonsuz kat
kılarda bulunduğunun idraki içinde ola
rak, onların maddî ve manevî emekleri
nin karşılığını kendilerine vermekte bir 
mahzur bulmadığımızı ifade etmek iste
riz. Yani, demek isteriz ki, işçilerin de se
nede bir gün kutlayacakları bir bayramı 
olmalıdır; ama, bu bayram hangi gün ol-
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malıdır? Bunu da tartışmaya ve müzake
re etmeye açığız. Yüce milletimizin zih
ninde, evvelce vuku bulan yanlış olaylar
dan kaynaklanan birtakım istifhamlar gi
derilmişse, bu, Mayısın herhangi bir gü
nü de olabilir veyahut başka bir gün de 
olabilir; bunda katı bir tutum içinde ol
madığımızı ve şahsen de bu görüşü be
nimsediğimi, bilhassa huzurlarınızda ifa
de ederek, bir noktayı kesin bir sonuca 
bağlamak isterim. 

Değerli milletvekilleri, verilmiş bulu
nan önergenin tahlilinde, alakalıları itiba
riyle, üç kesim, üç taraf bulmaktayız : Bi
rincisi, hadiselerin başlamasına esas oldu
ğu iddia edilen, ama varit olup olmadığı 
ancak Yüce Heyetiniz el koyduğu takdir
de anlaşılabilecek olan bir hadise vardır. 
işçiler ve işçileri temsilen işçi sendikaları
mız, 1 Mayısı işçi bayramı olarak kutla
mak üzere resmen ve 2911 sayılı Kanun 
gereğince müracaat etmişlerdir. İdare 
-burada Sayın içişleri Bakanı tarafından 
ifade edildiğine göre- bir kısmında şeklî 
bir noksanlık, bir kısmında yer ve meydan 
bulunmaması ve buna benzer sebeplerle, 
sendikalarımızın bu taleplerini reddetmiş
tir. Sendikalarımız, çok olumlu bir tavır 
içerisinde, izin verilmediği için, gösteri 
yapmayacaklarını ifade ederek, kendi 
mensuplarına, izinsiz gösterilere katılma
ma tavsiyesinde bulunmuşlardır, işçiyi 
temsil eden ve işçinin senede bir gün bay
ram yapması için kamuoyu oluşturmaya 
çalışan sendikalarımızın, bu davranışını 
akılcı, basiretli ve ümit verici bir davra
nış olarak bulduğumuzu ve takdir eyledi
ğimizi ifade etmek istiyorum. 

Ortada, zannediyorum, Hükümeti
miz tarafından pek sıcak bakılmayan bir 
olay vardır. Bu olayda da, 2911 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa 
göre, önceden izin alınmak kaydıyla, ya
ni meşru olmak kaydıyla herhangi bir gös
teri yapıldığı veya yürüyüşe teşebbüs edil

diği, böyle bir demonstrasyona tevessül 
edildiği takdirde; bunun bir manada ra
hatsızlık verici olduğu hususunda peşin 
hüküm verilir. 

Muhterem arkadaşlarım, oysaki, top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı sa
dece demokratik ülkelerde vardır. Demok
ratik olmayan ülkelerde böyle bir hakkın 
varlığından bahsedilemez. Haklarının ve
rilmediğine inanan veyahut haklarının za
yi edildiği inancında olan milyonları, on
ların arzularını, bu arzu etrafında Yüce 
Meclise gelinceye kadar bir kamuoyu oluş
turmalarını, başka türlü, meşru zeminler
de tutamazsınız. Hükümetlere düşen gö
rev, kanun gereğince müracaatı yapılmış 
bulunan bu kabil toplantıları kolaylaştır
maktır. 

Biz, Doğru Yol Partililer olarak 
Türkiye sathında yüzlerce miting ve yü
rüyüş yaptık. Sadece, 1986 senesinde An
talya'da, o zamanki idarecilerin -maalesef-
basiretsizliği ve kraldan ziyade kralcı ol
maları dolayısıyla tahaddüs eden ve bizim 
mensuplarımızı, yani millet vekillerimizin 
coplanmasıyla sonuçlanan hadiseye karşı 
dahi haklılığımızı kaybetmemek için sü
kûnetle muamele ettik. Onun dışında, on-
binlerce kişinin katıldığı ve bu devletin ve 
bu milletin iyiliği için, aklımıza gelen her 
türlü meşru fikirleri söylediğimiz yüzler
ce toplantımızda, bir tek kişinin burnu ka
namamı ş, bir tek evin camı kırılmamış ve 
hiçbir suretle, devletin güvenlik kuvvetle
riyle karşı karşıya gelinmemiş ve buna 
azam! itina gösterilmiştir. 

Demek oluyor ki, bu tip gösteriler
den, bu tip meşruiyet içerisinde yapılmak 
istenen ve kamuoyu oluşturmaya matuf 
bulunan gösteri hareketlerinden hükümet
lerin ve idarelerin korkmaması; bilakis; 
onları meşru zeminlerde tutmayı temin et
mek için, onlara gereken kolaylığı göster
miş olmaları, demokratik hürriyetlerin 
kullanılması ve muhafazası bakımından 
şarttır. 
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Değerli milletvekilleri, bu yapılma
yınca acaba ne olmaktadır? Bu yapılma
yınca -bu, evvelce de tecrübe edilmiştir-
işçi kisvesinde görünmeyi, işçinin sırtına 
bir ahtapot gibi binerek, milletin evlatla
rı olduğu halde, onları millet nazarında 
kötü göstermek isteyen ve işçinin samimi
yetle aradığı gerçek bir bayramı; o günü 
bayram yapmak için değil; ama heY günü 
Türk Milletine zindan etmeyi kendine şi
ar edinmiş bulunan, bu milletin ve devle
tin bekasını hazmedemeyen güçlerin, ki
şilerin ve grupların arenası haline gelmek
ten maalesef kurtaramamaktayız. 

İşte, bunlara engel olmak için, işte 
bunlara mani olabilmek için, milletin bü
tün fertlerinin ve orada işçi kesiminin, de
mokratik^ nizam içinde sahibi olduğu ve 
kendisine meşru bir hak olarak tanınmış 
olduğu için de onu yüce {utmaya mecbur 
olduğu ve buna 1 Mayıs hareketlerinden 
önceki tavırlarıyla da ortaya koymuş bu
lunan işçi kesimine ve onun mümessilleri 
olan sendikalara bu hak tanınmalıydı. Bu 
hakkın tanınmamış olması, kanaatimizce, 
birtakım nahoş hadiselerin ve üzücü ha
diselerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Elbette ki, bu hakkı kullanan sendikala
rımız da, bu hakkın getirdiği imkânlar 
nispetinde sorumluluk duygusunu kendi 
vicdanlarında hissetmektedirler. Bunun 
işaretini, 1 Mayısta, biraz da sudan sebep
lerle talepleri toptan reddedilmiş olması
na rağmen, ağırbaşlılıklarını, vatansever
liklerini her yerde göstermiş olmakla ispat 
etmişlerdir. 

Bu önergenin muhtevasına iştirak et
meyebilirsiniz, bu önergenin tavrına işti
rak etmeyebilirsiniz, hatta bu önergede 
zikredilen sebepler dolayısıyla dersiniz ki, 
"Neden sadece Sayın içişleri Bakanı hak
kında bir soruşturma isteniyor da, aynı ko
nuda tahrik edici beyanlarıyla olaylara se
bebiyet verdiği iddia edilen Sayın Başba
kan hakkında soruşturma istenmiyor?" 

Meseleyi bu zaviyeden mütalaa etmeyiniz. 
Meseleye, Yüce Meclisin önüne getirilmiş 
ve Yüce Meclisin millet ve devlet mesele
lerine eğilmesini temin edecek bir fırsat 
gözüyle bakmanızı istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olayın ikinci 
yanı, devletin güvenlik kuvvetleridir. El
bette ki, devletin güvenlik kuvvetleri he
pimizindir, bir hükümetin değil devletin, 
milletin güvenlik kuvvetidir ve milletin 
hizmetindedir. Evet, görevleri, kanun ve 
nizam hâkimiyetini tesis, devletin gücü
nü ve güçlülüğünü elbette ki muhafaza et
mek ve de gerektiğinde göstermektir. An
cak, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
16 inci maddesinde de belirtildiği üzere, 
devletin kanun ve nizam hâkimiyetini te
sis etmek, devletin gücünü ve güçlülüğü
nü göstermek bakımından güvenlik kuv
vetleri mensuplarının silaha davranacak
tan haller, pek istisnaî haller olarak tadat 
edilmiştir. O kanunun esprisi, eline silah 
verdiğiniz kişi, olayların içindeyken -her 
an başında bulunup "Ateş et", "Etme" 
diye talimat veremeyeceğinize göre- han
gi olayın silah kullanmaya zorlayıcı, han
gi olayın ise o olayın vüsat ve şümulüyle 
orantılı, nispetli anlamdaki tedbirlerle ön
lenebileceği şiarının, eğitiminin ve vasfı
nın kendilerine kazandırılmasından geçer. 
Güvenlik kuvvetlerimizin bu konudaki 
eğitimlerine, yetiştirilmelerine, eğer Hü
kümetimizce dikkat edilmemişse, bakınız, 
bu önerge dolayısıyla o da araştırılmalıdır. 

Televizyonlardan görüyoruz, gazete
lerden okuyoruz; gün geçmiyor ki, dün
yanın muhtelif yerlerinde toplu gösteriler, 
izinli veya izinsiz nümayişler olmasın; 
ama, görüyoruz ki, orada polis, çağın ge
tirdiği birtakım yeni imkânları kullanarak, 
kan dökmeden bunları önlemeye, lokali-
ze etmeye muvaffak olabiliyor. Faraza -
aklıma geldiği için söylüyorum- kalkan 
kullanabiliyor, tazyikli su sıkıyor; ama, si
lah kullanmıyor. Mutlak bir zaruret ol-
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mayınca, hele hele kalabalıklara silahla 
ateş etmek, muhakkak -karşıdaki isterse 
eşkıya olsun- bir yerde vatandaş kanının 
dökülmesine sebep olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, sü
reniz doldu efendim; toparlamanızı rica 
ediyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Toparlıyorum efendim. 

Elbette ki, devlet güvenlik görevlisi
ne, kendisinin içine sokulduğu silahlı bir 
müsademede, silahlı bir çatışmada, "Sen 
ölünceye kadar bekle, ateş etme" diyemez
siniz; ama, eline silahı verdiğiniz kişiye, 
toplum olaylarının genel psikolojisi, önle
me çareleri, bunların teçhizatları ve gene
liyle eğitim ve terbiyesi verilmedikçe; ya
ni, bu vasıf kazanbhrılmadıkça -temenni 
etmiyoruz; ama- bu tip olayların devamın
dan endişe ettiğimizi açıklamak isteriz. 

Değerli milletvekilleri, önergenin, Sa
yın içişleri Bakanını Türk Ceza Kanunu
nun 228, 230 ve 240 inci maddeleriyle suç
lamış olması, benim kanaatime göre, şu 
anda herhangi bir anlam taşımamaktadır. 
Kanaatimizce, hukukun, genel prensibi 
olarak, beraeti zimmet asıldır. Şu anda 
kimsenin suçluluğu ortaya çıkmamıştır. 
Binaenaleyh, bu önergenin kabulü halin
de Sayın içişleri Bakanının suçlanması, 
şimdiden suçluymuş gibi muamele görme
si veya o intibaın altında kalması gibi bir 
endişeniz olmamalıdır. 

1 Mayısta cereyan etmiş olan hadi
seler, Yüce Meclisin bu tip olaylara el koy
ması gerektiğini sarahaten orta yere çıkar
mıştır. Milletvekili olarak, daha doğrusu 
Türk Milletinin bir ferdi olarak, bu mil
letin demokratik nizam içerisinde, demok
ratik huzur ve sükûn içerisinde, (zorla el
de edilmiş bir sükûn değil, bir Roma sü
kûnu ve huzuru değil) demokratik hürri
yetlerin kullanıldığı demokratik sükûn içe
risinde ebed müddet devamına bir parça 
faydamız olsun istiyorsak, lütfedin, bu 
olayların üzerine eğilmek imkânı çıkmış

ken, hep beraber eğilelim. 
Hepinize saygılar sunuyorum, teşek

kür ediyorum efendim. (DYP ve SHP, sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Çorapçıoğlu. 

Sayın Mehmet Kahraman, buyurun. 
MEHMET KAHRAMAN (Erzu

rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; İstanbul Milletvekili Sayın Hasan 
Fehmi Güneş ve arkadaşlarınca İçişleri 
Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu hakkında 
verilmiş olan Meclis soruşturması açılma
sına dair önerge üzerinde şahsım adına 
söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, muhalefetin gö
revi, Mecliste, iktidarı, özellikle muraka
be etmek, memleket haynna gördüğü ko
nuları kendi mantık ve felsefesi içerisinde 
Meclis gündemine ve kamuoyu önüne ge
tirmektir. Yoksa, akın karşısında tek ter
cih olan kârayı seçmek, methiyeler düz
mek, edebî üslup ve sanatlarla karaya be
yaz demek, gerçeği değiştirmeyecektir. 
Kördüğüm haline getirilmek istenen par-
tilerarası diyalog ve menfi olan tavır ve 
davranışlar, kimseye, hususen bu ülkeye 
fayda sağlamayacaktır. Rejimdeki işlerli
ği sağlayacak olan iktidar-muhalefet diya
logu, özellikle milletimizin ve ülkemizin 
yüksek menfaatlarında bir araya gelmeyi 
zarurî kılmaktadır. Millî menfaatlarımız, 
cumhuriyet rejiminin selameti gibi husus
larda müşterek tavır koymayı bir millî ve
cibe olarak telakki ediyorum. Yoksa, mu
halefetçe her olayı iktidar aleyhine istis
mar etmenin, devletin yüce varlığına yö
nelen hususlarda yanlış yapmanın mille
timize pahalıya fatura edildiğini geçmişte 
çok acı tecrübelerle yaşamış bulunuyoruz. 
Bu acı geçmiş, daha, tarih olacak kadar 
hafızalardan silinmiş değildir. Hal böyle 
iken, bir kısım milletvekilinin, üstelik o 
günlerin acı ıstırabını yaşamış ve bakan
lığı döneminde bir günde dört beş kişinin 



T.B.M.M. B : 96 1 . 6 . 1989 O : 1 

öldürüldüğü bir eski sayın bakanın İçiş
leri Bakanı hakkında Meclis soruşturma
sı istemelerinin, geçmişi yaşatmak, 1980 
öncesine dönmek isteyen illegal teşkilatlara 
cesaret vermiş olacağından cidden endişe 
duyarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu noktadan sonra, soruşturma 
önergesinin mesnetsizliğini izaha çalışaca
ğım. Bu önergede, 1 Mayıs günü İstan
bul'da meydana gelen kanunsuz olaylar 
konu edilmiştir. Hür dünya işçilerini ve 
Türk işçilerini ilgilendirmeyen 1 Mayıs 
günü, yakın geçmişten beri, solcu, komü
nist, bölücü olayların gündeme getirildi
ği bir tarih olmuş; bu kanunsuzluk günü, 
aşın solculuk simgesi haline gelmiştir; iş
çilerimizle, hür ve demokrat dünyayla hiç
bir alakası yoktur. 1 Mayıs gününün, millî 
geleneklerimizle de hiçbir ilgisi yoktur; fa
kat, 1 Mayıs gününün, yüreğimize inen 
açıyla, matemle, ıstırapla çok yakından il
gisi vardır. Kanlı 1 Mayıs Taksim olayla
rı, 1 Mayıs telaffuzuyla çağrışır kafaları
mızda. 1 Mayısta ölenlerin çocukları hâ
lâ, o buruk yaşantılarını telafi etmiş de
ğillerdir. 1 Mayıs, ne işçiye, ne köylüye, 
hiçbir vatandaşımıza bayram olmamış, 
ama matem olmuş; 1 Mayıs günü, hep, 
emniyet kuvvetlerinin teyakkuzda olduğu, 
meşruiyyetin aşıldığı, kanun hâkimiyeti
nin çiğnendiği, devlete rağmen, devletin 
aşıldığı bir gün olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devletin başta gelen görevlerinden birin
cisi, kanun hâkimiyetini temin ve tesis et
mektir. Vatandaşların başta gelen vatan
daşlık görevlerinden birisi ise, kanun ve 
nizama uymaktır. Herhangi bir vatandaş, 
üzerine tahmil olan bu vatandaşlık ve in
sanlık görevini ifa etmezse, yakasına dev
letin, yapışacağını bilmesi gerekir. Kanun
ları çiğnediğinde, devlet hâkimiyeti aşıl
dığında, devlet, meşru güçleri ile buna 
mani olmak zorundadır. Şayet önleme im
kânı olmazsa, kanun ve nizamlar vatan

daşlarca çiğnenirse, devlet, devlet olma 
özelliğini kaybeder, ülkeye suç ve suçlular 
üstünlüğü hâkim olur. 

1 Mayıs 1989 günü arifesindeki geliş
melere baktığımızda illegal örgütler, 1 
Mayıs günü bazı olayları sergilemek, do
kuz yıl öncesindeki senaryoları yeniden ül
ke gündemine getirmek istemişlerdir. 30 
Nisan 1989 tarihine kadar İstanbul İlimi
zin çeşitli semtlerinde gerçekleştirdikleri 
bildiri dağıtma, pankart asma, kanunsuz 
gösteri yapma gibi 69 adet eylem vardır. 
"\&sa dışı eylemlerle Taksim Alanında 
toplumsal olay yaratacağız, kan akıta
cağız" diyen bir avuç eli silahlı terörist 
grup, kanun hâkimiyetini tanımayarak, 1 
Mayıs günü için planladıkları eylemleri 
hayata geçirmek amacıyla hazırlıklar yap
mışlardır. 

İş ve işçi ile hiçbir alakası olmayan ve 
veşitli isimler altında boy gösteren terör ör
gütlerine mensup militan unsurlar tara
fından provoke edilen müessif toplumsal 
olayların, yine bu örgütler tarafından is
tismar edilmesi pek tabiîdir. Marksist-
Leninist ideolojiye uygun bir davranıştır. 

Bu masum iddiaların altında başlıca 
iki amaç yatmaktadır. 

1. İşçi, öğrenci kitlelerini kanunsuz 
eylemlere sokarak illegaüteyi ve örgütsel 
yapıyı genişletmek, kanun hâkimiyetini 
sarsmayı alışkanlık haline getirmek, yay
gınlaşan bir huzursuzluk ortamı yarat
mak, kitlelerin gözünde devlet ve rejime 
olan güveni sarsmak. 

2. Mevcut parlamenter demokratik 
sistemin özünde var olan demokratik hak 
ve özgürlükleri, ideolojileri doğrultusun
da istismar ederek, mevcut anayasal dü
zenin yerine, Marksist- Leninist bir ideo
lojiyi kurma yolunda eylemleri yaygınlaş
tırmak maksadıyla 1 Mayıs senaryosu tez
gâhlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, kanuna, huku
ka saygılı; devletine, hürriyetine, bayrağı
na bağlı vefakâr Türk işçisi, tamamen 
meşruiyet içinde kalmıştır; istek ve talep
lerini Toplusözleşme Grev ve Lokavt Ka
nununun çizdiği hukuk! çerçeve içerisin
de sürdürmüştür; meşru çizgiyi aşarak 
devlete baş kaldırmamıştır; ıstırap ve ta
leplerine rağmen, geçmişin acı tecrübesi
ni unutup illegal teşkilat ve grupların âle
ti olmamıştır. Vatanperver Türk işçisini bu 
asil davranışından dolayı takdir ve şükran
la huzurlarınızda yâd ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Kanunla, hukukla, işçiyle alakası ol
mayan bir grup ortaya çıkmış, "Ben, dev-, 
let, kanun tanımam. Yasaklara aldırmam; 
kanun hâkimiyetini hiçe sayarım" demiş 
ve yürümüş; yine, bir grup, "Devlet güç
lerini tanımam" demiş, tanımamış; yine, 
bu grup, devlet ve rejimi ortadan kaldırı
cı, ülkeyi bölücü sloganlar atmış, bu ko
nudaki pervasızlığını ortaya koymuştur. 
Bunlar da yetmemiş gibi, devletin meşru 
gücü olmaktan, kanun hâkimiyetini tesis
ten başka maksadı olmayan devletin poli
sine taş ve sopalarla, silahlarla saldırıda 
bulunulmuştur. Bu kadar gayri kanunili
ğe, devlet güçleri, ellerini bağlayıp da se
yirci mi kalsalardı? Kızıl bayraklarla sal
dıranlara polis mani olmayacaktı da ne ya
pacaktı? Kendisine taşla» sopayla saldıran, 
kurşun atan; işçiyle, işçi kuruluşlarıyla hiç 
alakası olmayan kışkırtıcılara karşı hedef 
olarak duracak mıydı? yani, polisin, sal
dırıya uğrama, sopa yeme hakkı var; ama 
Polis Vazife ve Selahiyetleri kanununun 
kendisine verdiği yetkiyi kullanma hakkı 
yok! Öyle mi? Polise, Polis Vazife ve Se
lahiyetleri Kanunu ile diğer kanunlar ile 
ne yetki verildiyse, güvenlik güçleri onu 
kullanırlar, kullanmalıdırlar. Aksi halde, 
kanunun emrini yerine getirmedikleri için 
mesul olurlar. Nitekim, polis, her şerefli 
devlet memuru gibi, orada memuriyet gö
revini ifa etmiştir. 

1 Mayıstaki olaylarla ilgili idarî tah
kikat da yapılıyor. Bu yetkiyi kanuna ay
kırı olarak kullananlar, aşanlar varsa, ge
reği yapılacaktır; ama, uygun davranışla
rı muaheze etmeyi, tecziye etmeyi de kim
se bizden beklemesin. Aksi halde, kanun
suzluk alır başını gider. Kanunsuzluğu ka
nun haline getiremeyiz. Sansasyonel tah
riklerle, abartılmış ve kulaktan dolma ha
vadislerle iş göremeyiz, anarşiye, kanun
suzluğa taviz veremeyiz. Zira, milletler ve 
devletler, kendi güçleriyle ayakta kalırlar, 
yoksa, kendilerini yıkmak isteyen, devlet, 
millet düşmanı anarşist militanların, ka
nunsuzların himmet ve hamiyetleriyle 
ayakta duramazlar. 

Açıkça ilan ediyoruz : Biz, devletin 
ciddiyetini koruruz. Ferdî temel hak ve 
hürriyetleri, hiçbir iktidarın tahayyül da
hi edemediği kadar sağladık ve sağla
yacağız. 

Kanun hâkimiyetinden taviz verme
yiz, anarşiyle, anarşistle pazarlık etmeyiz; 
onlan öpemeyiz, onları kucaklayanlayız. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 1 Mayıstaki tutumumuz, bu inan
cımızın gereğidir. Hiçbir meşruiyeti olma
yan kanunsuz bu hareket, karşısında, di
rayetli devlet ve kanun hâkimiyetini savu
nan güçlü bir hükümet iradesi bulmuştur, 
zamanla, "Yollar yürümekle aşınmaz" 
felsefesinin toleransından istifade ile yol 
alan anarşinin yolu, devlet güçlerince ke
silmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Suçlular adalete tevdi edil
miştir; üstelik, hiçbir işçi veya çalışan, bu 
harekete devlet tarafından itilmemiştir; bi
lakis, önlemek için her türlü ciddî tedbir 
alınmıştır. Ancak, yaptıkları siyaseti mu
halefet sıralarında yapanlar çok dikkatli ol
mak zorundadırlar; belli çevrelerin takın
dığı tavrı, muhalefet olsun diye taktna-
mazlar; devletin güçlerine hücum edip, 
devletin polisin* küçülterek, anarşi yara
tanları meşru gösteremezler, onlara ce-
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saret veremezler, onları lütfen acındıra-
~ mazlar; hele, geçmişin anarşi ıstırabını «ya

şamış eski siyasiler veya liderler, sırf Sa
yın özal Hükümetine muhalefet olsun ka
bilinden susamazlar; yumuşak demeçler
le, "Ne İsa'dan, ne Musa'dan yana" tav
rını takınamazlar. Bu, gayet ciddf ve 
ehemmiyetli ülke meselesinde, herkes, 
devletten yana tavır koymak durum ve zo
rundadır. 

Unutulmamalıdır ki, 1980 öncesi 
parlamenter rejimi askıya aldıran olaylar 
zinciri, işte böyle başlamıştır. Daha mı 
ders alınmadı da, demokrasi kavgasını 
ağızlarından düşürmeyen demokratlar, bu 
devlet ve ülke düşmanı hadiselere karşı yu
muşak bakıyorlar? 

1 Mayıs günü ajanslara demeçler 
yağdıran, birilerine mesajlar ulaştıran çev
re ve kişilerin, ikinci gün 4 erimizin bölü
cü eşkıya tarafından şehit edilmesine kar
şı suskunluk içinde bulunmuş olmalarını 
kabul edemiyorum. Kamuoyuna, özellik
le bu durumu Yüce Meclisin huzurların
da arz ediyorum. En azından, bir kişinin 
ölümünde koparılan kıyamet gibi kıyame
tin dört mislinin, ertesi gün 4 erimizin şe-
hadeti duyulduğu zaman da koparılması 
gerekirdi; ancak, aynı çevrelerin suskun
luk içerisinde bulunmasını şahsen affede
miyorum. Her gün, şehit olan erlerimizin 
haberlerini işitince, 1 Mayısta ölen bir va
tandaşımız için feveran edenler neredeler, 
niçin susuyorlar, kimden yanalar diye dü
şünüyorum. 

Aile ocağından kopup sınırda nöbet 
bekleyen o şanlı askerler, bu vatanın ev
ladı değiller miydi? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - İyi 
yağ yakıyorsun yahu. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — ... Üstelik, kanunsuzluk mucidi de- ^ 
ğil, bayrak ve kanunun şerefli bekçile
riydiler. 
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KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Zamanında deden kesti onları, 
deden! 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Silah kullanma hususuna gelince : 
Polis ve jandarmanın silah kullanma yet
kisi, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu
nun 16 ncı ve ek 6 ncı maddelerinde be
lirtilmiştir. Polis, bu yetkisini kullanırken, 
kanun! şartların oluşması şartını arar, yok
sa emir-komuta zincirini işleterek bekle
yemez. Ateş altında bulunan, kendisine 
saldırılan polisin, gidip üstüne danışıp, 
amirine sorup, gelip silahını kullanmak 
için ne imkânı vardır, ne zamanı vardır, 
ne de zemin müsaittir. Bizde böyledir, Batı 
polisinde de bu gerçek böyledir. Polis, bu 
ülkenin ve kanunların şerefli bir bekçisi
dir. Onun canına yönelen tehlike, aslında 
devletin ta kendisine yönelmiştir. Polis, 
kendisine çevrilen silahı cevapsız bırakma
sının faturasını kendi canı ile öder. Dola
yısıyla, 1 Mayıs gününde polisin bu yet
kisini bizzat kullanıldığı anlaşılmaktadır, 
Sayın İçişleri Bakanı ile bir ilgisi mevcut 
değildir. 

Eğer polisin bir kusuru olmuşsa -
bunu devletin ilgili mercileri 
incelemektedir- şayet kusur bulunursa, hiç 
affetmeyiz; herkes bundan emin olabilir. 
Mahkemelerde yargılanan, mahkûm olan 
bir sürü polisin durumları buna örnektir. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, bir 
dakika efendim... 

15 dakikalık süreniz dolmuştur, to
parlamanızı rica ediyorum. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) -*-.Nedense, burada hep polisten ve 
devlet güçlerinden hesap sorulmaktadır. 
Acaba, bu kanunsuzluğa vesile olan, ka
nun, ahkâm tanımaz insanlar neden suç
lanmaz, neden "Vurun abalıya" hesabıyla 
hep devlet güçleri üzerine gidilir?.. 

1 Mayısta, ölüm sebebi henüz belir
lenmemiş bir vatandaşımız hayatını kay-



T.B.M.M. B : 96 1 . 6 . 1989 O : 1 

betmiş, birkısım insanımız da yaralanmış
tır; ancak, suç ve suçlular Türk adliyesin
ce ortaya çıkarılacaktır. Hür adalet ve 
cumhuriyetimizin savcıları vardır, görev
lerinin başındadır. Nitekim, 340 kişi hak
kında soruşturma açılmış, bunlardan 65 
kişi tutuklanmıştır. 

Buna rağmen, selahiyetimizi aşarak, 
devletin polisine, jandarmasına verip ve-
riştiremeyiz. Devletin polis ve jandarma
sı öldüğünde, üzerimize ölü toprağı serpil
miş, kulaklarımız duymaz halde olamayız. 
Devlet güçleri suçlanır, tahkir edilir, ba
zen de küçümsenir; devlet güçlerinin ce
saretini kırmak için her türlü çareye baş
vurursak, bu, ancak, bölücü ve yıkıcı 
anarşistlerin işine yarar. 

Sayın milletvekilleri* sözlerimin so
nuna geldim. 

Bu önergenin mesnetsiz olduğunu 
belirttikten sonra, kanunsuzluğa papuç bı
rakmayacağımızı, devletin askeri, polisi, 
jandarmasının arkasında tam destek oldu
ğumuzu altını çizerek belirtmek istiyorum. 
Bunun yanında, kanun sınırlarını aşan her 
görevliden da Hükümetimizce hesap so
rulacağını tekrarlıyorum bir kere daha. 

Amacımız, ülkeyi 1980 öncesi gibi 
kan gölüne çevirmek isteyenlere fırsat ver
memektir. Sokağa çıkamayan, komşusu
na varamayan vatandaşlarımıza o ıstıra
bı bir daha yaşatmayacağız. Cadde ve so
kaklarda "Neredesin ey benim yüce dev
letim?" diye haykırıp, devletini arayan va
tandaşlarımıza o çileli günleri yaşatma
yacağız. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — İyi 
yağ çekiyorsun ha... 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Kahvehaneleri, okulları, camileri 
bölünen bir Türkiye istemiyoruz. Kalem 
yerine silah tutuştuınjlan ellere bu zemini 
hazırlatmayacağız. Günlük politikalarla, 
can değil, gün kurtaran, sorunları ertele
yen bir politikanın'uygulayıcısı olmayaca-

— 1 

ğız. Polis ve asker rencide edilirken, kur
tarılmış bölgeler ihdas edilirken, susan, ac
ze düşen iktidarlar ve bakanlardan olma
yacağız. Muhalefetten de, yine, 1980 ön
cesinin, adı demokrasi olan, diyalogların 
koptuğu, liderlerin birbiriyle küstüğü, bi
rinin "ak" dediğine diğerinin "kara" de-, 
meşinin maharet sayıldığı tutumu sergi
lenmemesini; demagoji ustalığından pu
an kazanılacağının umulmamasını arzu ve 
temenni ediyor, hepinizi saygı ile selamlı
yorum. (ANAP sıralarından sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kahraman. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 
— Sayın Başkan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 

— Sayın hatip konuşması sırasında, "Ba
kanlığım döneminde her gün 4 kişinin 
öldüğünü" belirterek, beni kastedip, ismi
mi de vererek, "İllegal teşkilatlara cesa
ret verici mesajlar verdiğimi" ileri sürdü; 
daha sonra da, bir operasyondan bahisle, 
"Biz teröristleri öpmeyeceğiz" şeklinde 
sataşmada bulundu• İçtüzüğümüzün 70 
inci maddesine göre söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuştuk
tan sonra o konuyu tezekkür edeceğim 
efendim. 

İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Ak
su, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA
DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; SHP 
İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Fehmi 
Güneş ve 50 arkadaşı tarafından, 4.3.1989 
tarihinde hakkımda verilen 1 Mayıs 1989 
günü İstanbul'da meydana gelen olaylar
la ilgili olarak, Meclis soruşturması açıl
ması talebini havi önerge üzerinde açık
lama yapmak üzere huzurlarınızda bu-



T.B.M.M. B : 96 1 . 6 . 1989 O : 1 

Umuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisimi
zin değerli üyelerine saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu önergeyi vererek, söz konusu 
olaylarla ilgili gerekli açıklamayı bu kür
süden yapma imkânını bana tanımış ol
malarından dolayı duyduğum memnuni
yeti ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şahsıma yöneltilen önergede, yüz yılı aş
kın süredir evrensel boyut kazanan 1 Ma
yıslardan bahsedilmektedir. Nedir evren
sel boyut kazanan 1 Mayıslar? Gelin hep 
birlikte kısaca inceleyelim. Bu arada şu
nu da hemen belirteyim ki, biz, işçilerin 
bayram yapmasına karşı değiliz ve bu kür
süden bunu da ifade ettik. 24 Temmuzda 
veya başka bir günde, işçi bayramı yapı
labilir; biz bundan yanayız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Dün
yanın dışında mı yaşıyoruz? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Dünya ile ilgi
li olayları şimdi size arz edeceğim 
efendim. 

1850 yıllarından itibaren, Amerika 
Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Al
manya gibi ülkelerde sanayi hızla gelişmiş 
ve buna paralel olarak, çalışan sayısı da 
hızla artmıştır. 

1860'tan itibaren, günde 10 saatten 
fazla çalıştırılan işçiler, 8 saatlik iş günü 
isteyerek, teşkilatlanmaya başlamışlardır. 

1 Mayıs 1866 tarihinde Amerika Bir
leşik Devletlerinin New-York, Philadephia, 
Chicago şehirlerinde eyleme geçmeyi ka
rarlaştırmışlardır. İşte, ilk olarak 1866 yı
lında Amerika Birleşik Devletlerinde ya
pılan bu eylemler neticesinde, eylemciler 
ile güvenlik kuvvetleri çatışmalar ve çok 
sayıda eylemci ölmüş, sendikacılar tutuk
lanmıştır. 

Olayların bu şekilde gelişmesiyle, 
Amerika Birleşik Devletleri İşçi Federas

yonu, 1888 yılında, 8 saatlik iş günü ka
bul edilinceye kadar, her yılın 1 Mayısın
da grev yapılması kararını almıştır; Batı 
Avrupa'daki bazı işçi sendikaları da, bu 
karara katılacaklarını beyan etmişlerdir. 

Daha sonra (1920, 1926, 1930, 1950 
ve 1960'lı yıllarda) İngiltere, Almanya, 
Fransa, Yunanistan, İspanya, Orta ve La
tin Amerika ülkelerinde birçok olaylara 
sahne olan 1 Mayıslar yaşanmış ve top
lumların huzurunu bozmak için, genellik
le 1 May'ısın-ideolojik istismara konu edil
diği görülmüştür. 

Ülkemize gelince : Ülkemizde, 1 Ma
yıs, ilk olarak 1909 yılında Üsküp'te 120 
Bulgar ve Sırp, 10 kadar Türk'ün kızıl 
bayraklarla yürümesiyle kutlanmıştır. 

Daha sonra, 1910'da Selanik'te; 
1911'de Üsküp, Selanik, İstanbul, Kuma-
nova, Veles ve Edirne'de; 1912'de Selanik 
ve İstanbul'da, çoğunluğunu o dönemler
de kendilerince kurtuluş savaşı veren azın
lıkların oluşturduğu kişilerce 1 Mayıs kut
lamaları yapılmıştır. 1913 ve 1914 yılların
da bildiri dağıtmakla iktifa edilmiştir. Bu 
dönemde ortaya konulan eylemlerin, Os
manlı işçi sınıflarının mücadelesi olduğu
nu söylemek ve kabul etmek de mümkün 
değildir. 

1920'de Tarabzûn ve civarı 
-dikkatlerinizi çekiyorum, Türkiye Kurtu
luş Savaşı, Millî Mücadele Savaşını yaşa
makta iken- Lenin'e övgülerle dolu 1 Ma
yıs gösterilerine sahne olmuştur. Yine, 
Millî Mücadele yıllarında 1 Mayıs 1921'de 
-bu da calibi dikkattir- İstanbul'da Tür
kiye Sosyalist Fırkası öncülüğünde bazı in
sanlar mavi gömlek, kırmızı boyunbagı ve 
kırmızı rozetlerle dolaşarak, 1 Mayısı kut
ladılar. Türkiye Sosyalist Fırkası Mer
kezine. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Doğ
ru öğretmemişler sana. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — ... Ve bindik
leri otomobillerine kızıl bayraklar çektiler. 
İşgal kuvvetleri bunlara mani olmadı, 
bunlar da işgal kuvvetlerini protesto et
mediler. 

1 Mayıs 1922'de Ermeni Sosyalist 
Demokrat Fırkası öncülüğünde İstanbul'
da Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası, 
Türkiye İşçi Derneği, Beynelmilel İşçiler 
İttihadı ve Türkiye Sosyalist Fırkası işti
rakiyle, 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. 

1 Mayıs 192J'te, İstanbul ve Anka
ra'da 1 Mayıs kutlamalarının yapılması
nı takip eden günlerde, Türkiye İşçi Sos
yalist Fırkası yöneticileri tutuklandılar. 

1 Mayıs 1924'te kutlamalara izin ve
rilmedi. 

1925'te, her türlü gösteri, Takriri Sü
kûn Kanunuyla yasaklandı. 

1935 yılında Ulusal Bayramlar ve Ta
tiller Haklynda Kanunun 2 net maddesi 
(C) fıkracıyla, î Mayıs, Bahar Bayramı 
olarak belirlendi. Unutmayalım ki, bu dö
nemde, genç Cumhuriyetimizin başında 
Büyük önder Atatürk vardı ve 1 Mayıs
lara böyle bakıyordu. 

1 Mayıs, vatandaşlarımız tarafından, 
1980 yılına lçadar Bahar Bayramı olarak 
kutlandı; ancak, 1976 yılından itibaren, 1 
Mayıs Bahar Bayramı, gerek öz ve gerek
se biçim bakımından değişikliğe uğratıl
mak istendi. 1977 yılında İstanbul'da bir 
güç gösterisi şeklinde tertiplenen 1 Mayıs 
gösterileri, 34 vatandaşımızın ölümü ve 
çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuç
landı. 1976-1977 yıllarında 1 Mayıs gös
terilerinde ortak hareket eden legal ve il
legal odaklar, 1978, 1979, 1980 yıllarında, 
değişik yerleşim merkezlerinde, ayrı ayrı 
gösteriler düzenlemek suretiyle, ideolojik 
görüşleri doğrultusunda kitleleri etkileye

rek, taraftar zeminlerini genişletmeye ça
lıştılar. Bu gösteriler sırasında da üzüle
rek gördük ki, komünist önderlerden 
Marks, Engels, Lenin, Stalin ile bazı te
rör liderlerinin portreleri ve kızıl bayrak
lar teşhir edildi. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu 
bölümünde, 1 Mayıs 1989 öncesi İstan
bul'da ve Türkiye genelinde oluşturulan 
ortam hakkında da kısaca açıklamalarda 
bulunmak istiyorum. İllegal örgütler, te
rör örgütleri, izahını yapmaya çalıştığım 
amaçları doğrultusunda, yasaklanan ma
sum kutlamalar maskesiyle, kitleleri 1 Ma
yıs günü alanlara toplamak gayesiyle yo
ğun bir kampanya başlatmışlardır. Belir
lenen hedefler doğrultusunda, bazı dergi
ler tarafından, "Basın açıklaması" adı al
tında bir deklarasyon yayımlanmıştır. Bu 
deklarasyonda, başta işçiler olmak üzere, 
çeşitli kitlelere ihtilalci çağrılar yapılmak
ta, 1 Mayıs alanının mücadele tarihinin 
bir parçası olduğu vurgulanmakta; yine, 
Sosyalist Parti tarafından yayımlanan bil
dirilerde, sanayinin çeşitli kollarında ça
lışan işçiler, 12 Eylüle saldırılarak, emper
yalist ve işbirlikçi hâkim sınıflardan bah
sedilerek, genel greve davet edilmektedir. 
Ayrıca, illegal örgütler tarafından yayım
lanan bildiri ve pankartlarla, anayasal re
jimimizin ortadan kaldırılması ve ülke bü
tünlüğümüzü parçalayıcı mahiyette tema
lar işlenerek, kitleler 1 Mayıs'ta alanlara 
çagnlmıştır. İllegal, Türkiye Devrimci Ko
münist Partisi, "Devrimciler, gençler, ko
münistler ve emekçi kadınlar'' hitaplarıy-
la, genel grev çağrısıyla, kitleleri, 1 Ma
yısta meydanlara davet etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, hak tanımaz re
jimlerin uşaklığını ve sözcülüğünü yapan 
bu örgütlerden, Türkiye Komünist Parti
si Bolşevik Marksist-Leninist adlı örgütün 
1 Mayıs sebebiyle dağıttığı bildiriden, sağ
duyulu her vatandaşımızın kanını durdu
racak bir bölümünü bilgilerinize sunmak 
istiyorum. 
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FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Bu 
bildiriye inanıyor musun? (ANAP sırala
rından, "Sus, sus" sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Dağıtılan bil
diriden bahsediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır, hayır... Bildiri... 
Lütfen müdahale etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Cumhuriyete 
en galiz ifadelerle saldırdıktan sonra, ay
nen şöyle denilmektedir : "1974'te Kıb
rıs'ı işgal altına alan ve işgal ettiği bölge
de kendine bağlı kukla bir devlet kuran 
Türkiye, emperyalizme bağımlı hâkim sı
nıfların faşist devletidir. Özal'ın gitmesiy
le, Demirel'in, İnönü'nün veya bir başka 
emperyalist uşağın gelmesiyle çözülecek 
hiçbir sorun yoktur." 

Sayın milletvekilleri, misallerle anlat
maya çalıştığım bu propaganda ve ajitas-
yon çalışmaları, çok az sayıda da olsa, bir-
ktsım öğrenci ve işçiyi olayların içerisine 
çekmeyi sağlayabilmiştir. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 
Başkan, o bildiri imzalı mı? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun. İmzalı ya da değil; takdir Meclisin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Nisan ortala
rından itibaren, bir grup öğrenci, sözde, 
1 Mayıs İşçi Bayramını desteklemek ama
cıyla yemek boykotu, yürüyüş, forum dü
zenleme gibi eylemlere tevessül etmişler
dir; düzenledikleri toplantılarda, kitleyi 
tahrik edici, rejimimizi yerici sloganlar 
atarak, öğrenci-işçi dayanışmasını sağla
mak üzere çeşitli bildiriler dağıtmışlar ve 
değişik sloganları ihtiva eden pankartlar 
asmışlardır. Bu olaylardan sonra, 37 kişi, 
suç delilleriyle birlikte yakalanarak adlî 
mercilere tevdi edilmişlerdir. 

Söz konusu mihraklar yurt dışında 
da boş durmamışlar, gerek yurt dışındaki 
vatandaşlarımıza ve gerekse yurt içindeki 
çeşitli kurum ve kuruluşlara bildiri ve bro
şürler göndermek suretiyle, "1 Mayısta 
eylem" çağrısı yapmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasamızın geçici 15 inci maddesine gö
re, Anayasaya aykırılığı iddia edilmeyeceği 
açıkça belirtilen 2429 saydı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda 
yapılan değişiklikle 1 Mayıs Bahar Bay
ramı kaldırılmış olmasına ratğmen, İstan
bul İlinde, Sosyalist Parti, bazı sendika 
temsilcileri, biri dergi sahibi üç grup ta
rafından, 1 Mayıs günü 7 ayn yerde 1 Ma? 
yıs İşçi Bayramını kudamak üzere valili
ğe başvuruda bulunulmuştur. Bu başvu
ruları değerlendirmek üzere, İstanbul Va
liliğine, ilgili güvenlik kuruluş temsilcile
rinin iştirakiyle yapılan toplantıda, bu de
ğerlendirmeleri dikkate alan valilik, söz 
konusu toplantıların 5442 sayılı Kanunun 
11 (C) ve 2911 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi gereğince yasaklanmasını kararlaştır
mış ve durum ilgililere tebliğ edilmiştir. 
Bu tebligata, müracaatçılar tarafından, ne 
valiliğe ne de idarî yargıya hiçbir itiraz ol
mamış ve bu kuruluşlarca, karar aleyhi
ne herhangi bir teşebbüse girişilmemiştir. 

Buna karşılık, valiliğe izin için mü
racaat lüzumuna dahi gerek duymayan 
bazı gruplar ise, 1 Mayısı kutlayacakları
nı açıkça ve çok önceden ilan etmişlerdir. 
Kanunî müracaatları reddedilen kuruluş
lar, yetkili merciin bu kararına uydukları 
halde, sorumsuz grupların idaresinin ke
sin tavrı basın yayın organları aracılığıy
la kamuoyuna duyurulmasına rağmen, 
toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili ola
rak Yüce Meclisimizden sadır kanunî dü
zenlemeleri hiçe sayarak, 1 Mayısı kendi 
amaçları doğrultusunda istismar edecek
leri kesin olarak anlaşılmıştır. 
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Bu gelişmeleri göz önüne alan İstan
bul Valiliği, 1 Mayısta vuku bulacak muh
temel olaylara karşı gerekli önleme ve mü
dahale planı hazırlatıp yürürlüğe koymuş
tur. Tedbirlerle ilgili olarak, valilik ve il
gili güvenlik birimlerinin iştirakiyle top
lantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda 
EM ASYA adı verilen vukuu muhtemel 
olayları önleme ve müdahale planı, alınan 
istihbarî bilgiler, polisin davranış biçimi, 
personel ve araç imkânları, asker ve polis 
işbirliği ve kuvvet yardımı konulan görü
şülerek karara bağlanmıştır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Öldür
mek de dahil mi? 

BAŞKAN — Hayır, dahil değil. 
Müsaade buyurun lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Devamla) — Olayları önle
me bakımından, sorumluluk sahaları, Be
yoğlu, İstanbul ve Kadıköy olarak üç ana 
bölgeye; bu bölgeler de 19 tali bölgeye ay
rılmış, özellikle de iki hassas bölge tespit 
edilmiştir. 

Ayrıca, polisin kitleye hitap ve dav
ranış şekilleri -olay vukuunda öncelik çe
vik kuvvet birimlerinde olmak üzere- olay
lara ne şekilde müdahale edileceği, ayrın
tılarıyla belirtilmiştir. 

1 Mayıs 1989 günü saat 05.00'ten iti
baren, güvenlik kuvvetleri, planda öngö
rüldüğü şekilde gerekli tertibatı alarak ça
lışmaya başlamıştır. 

Valilikçe, kanunî gerekçeleriyle, gün
ler öncesinden kesin ve net olarak hiçbir 
toplantı için izin verilmediği açıklanmış ol
masına rağmen, o gün saat 07.20'den 
14.20'ye kadar geçen süre içerisinde, 24 
ayrı yerde, sayıları 50 ile 3 bin kişi civa
rında değişen gruplar toplanarak, kanun
suz yürüyüşe tevessül etmişler, yer yer, po
lise, taşlı, sopalı ve silahlı saldırıda bulun
muşlardır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — O ya
lan işte. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, İstanbul'da 1 Mayıs günü cere
yan eden olaylardan kısaca bölümler arz 
edeceğim. Ona geçmeden evvel şunu ifa
de edeyim ki, biraz önce de belirttiğim gi
bi, İstanbul'da 1 Mayıs günü olay bir yer
de olmamıştır; polis İstanbul'un üç ayn 
bölgesinde 19 yerde tertibat, önlem almış
tır. Polis güçleri bu bölgelere yayılmıştır. 
Bunun yanında, mahallî karakollar, tra
fik ve bekçiler de ihtiyat kuvvet olarak ta
li bölgelerde bekletilmiştir, ancak, biraz 
sonra da izah edeceğim gibi, aynı gün sa
at 07.20 ile 14.20 arasında 24 ayrı yerde 
kanunsuz gösteri yürüyüşleri, toplantılar 
meydana gelmiştir; polise, taşla, sopayla, 
silahla saldırılar olmuştur. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kaç ta
ne güvenlik görevlisi silahla yaralandı? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Söyleyeceğim, 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Çift
çi.» 

Lütfen... Lütfen... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 

söylüyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Devamla) — Söyleyeceğim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 

söylüyorsun. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Çift

çi... 
Lütfen... Lütfen... Konuşma yeri kür

sü. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 

söylüyor. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etme

yin. (SHP sıralanndan gürültüler) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Devamla) — Söyleyeceğim. 
176 — 
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Dinleyin, dinlemesini öğrenin. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sonunu bekle canım. 
Lütfen... 
Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, 1 Mayıs günü İstanbul'da vuku 
bulan bu olaylardan kısaca misaller arz 
edeceğim. 

Aynı gün saat... (ANAP ve SHP sı
ralarından karşılıklı laf atmalar, ayağa 
kalkmalar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın' 
efendim. 

Değerli milletvekilleri; Sayın Çiftçi, 
Sayın Binici, lütfen oturun efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — (Eliy
le hatibi işaret ederek) Sen, katil damgası 
taşıyorsun. (ANAP sıralarından gürültü-
ler) 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, otur lüt
fen... Oturun efendim. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Katil senin babandır. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yelim arkadaşlar, lütfen oturun beyefen
diler. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaş
lar; burada, müzakereler gayet olgunluk 
içerisinde devam ediyor. Konuşma yeri 
kürsüdür. Lütfen, kimse kimsenin sözü
nü kesmesin. Hatibin sözünü beğenmemiş 
olabiliriz; ama cevap yeri burasıdır. Ba
kın, diğer sözcüler güzel güzel konuştu, 
şimdi sıra Sayın Bakanda. Müsaade bu
yurun... Bakanın konuşmasını beğenme
miş olabilirsiniz; ama demokrasi, fikirle
re müsamaha ile oluyor, başka türlü müm
kün değil. 

Çok rica ediyorum... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Oraya 

çıkıp da hakaret etmesi mi lazım? 
BAŞKAN — Hayır, öyle bir şey yok. 

Ne dendi size? Bir şey denmedi ki... 

— 177 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Yalan mı Sayın Başkan?.. Hakaret et
ti, şu siyahlı arkadaş hakaret etti. 

BAŞKAN — Sayın Yetene, rica edi
yorum... Lütfen oturun... (ANAP ve SHP 
sıralarından gürültültr) Çok rica ediyo
rum... Lütfen oturalım arkadaşlar. 

Sayın Bakan, 5 dakikanız kalmıştır. 
Sanıyorum notlarınız çok uzun; süreyi 
dikkate alarak bir gözden geçirin ve ko
nuşmanızı tamamlayın efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1 Mayıs günü, İstan
bul'da vuku bulan olaylardan misaller ve
rerek açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Saat 07.20 sıralarında, ilk toplanma 
teşebbüsleri Çağlayan Kavşağında görül
müştür. Saat 08.20'de, Merter Camii ya
nında toplanan 300 kişilik gruptan yaka
lanan 20 kişinin üzerinde, bir sürü pan
kart, afiş, bildiri bulunmuştur. Saat 
09.20'de, Zeytinburnunda toplanan 500 
veya 600 kişilik topluluk dağıtılmış, küçük 
gruplara bölünerek polisi bir süre oyala
yan bu toplulukta elebaşı durumunda olan 
9 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin üzerin
de 4 adet molotofkokteyli bulunmuştur. 
Saat 10.35 sıralarında, İstiklal Caddesi Ye-
şilçam Sokakta toplanan, sayılan takriben 
2 bin kişiye ulaşan topluluk, tüm ikaza 
rağmen, dağılmayarak, Taksim istikame
tine doğru yürüyüşe geçmiş, Çevik Kuv
vetin müdahalesiyle dağıtılmışlardır. Yi
ne, saat 10.35'te, aynı anda 3 bin kişilik 
bir grup, Tarlabaşından Taksim'e doğru 
pankartlarla yürümüştür. Yine aynı saat
te, Mecidiyeköy'de yapılmak istenen gös
teri yürüyüşü, zor kullanılarak dağıtılmış
tır. Saat 10.45 sıralarında, daha önce da
ğıtılan gruplar, Galatasaray ışıklarında 
tahminen 3 bin kişilik bir grup oluştur
muşlar ve Taksim istikametine yürümek 
istemişlerdir, Çevik Kuvvet birliklerine, 
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taş ve sopalarla saldırmışlardır. Bunlar da, 
Çevik Kuvvetin müdahalesiyle dağıtılmış
lardır. Saat 10.55'te, Şişhane çok katlı oto
park civarında 100-150 kişilik bir grubun, 
güvenlik kuvvetlerine taşlı, sopalı ve silahlı 
saldırıda bulunduğu görülmüş; takviye 
kuvvetlerin müdahalesiyle, 10 sanık yaka
lanmış, diğer mütecavizler kaçmışlardır. 

Zamanımın kısalığı bakımından, 
olayların bir kısmını geçerek, önemli olan 
bir olayı arz etmeye çalışacağım. Saat 
11.55 sıralarında, Taksim ara sokakların
dan Tepebaşı istikametine çıkan bir grup 
ile Tarlabaşında parçalanarak dağıtılan bir 
grup birleşerek, takriben 200-300 kişilik 
bir grup oluşturmuştur. Bu grup, taş ve 
sopalarla, önce polis otolarını tahrip etmiş, 
daha sonra da Şişhane'den Kasımpaşa is
tikametine dönen grup içerisindeki bazı 
kişilerin, kendilerini takip eden az sayıdaki 
güvenlik güçlerine silahla ateş etlikleri gö
rülmüştür. Görevlilerce bu topluluk silahla 
havaya ateş edilerek dağıtılmaya çalışılmış
tır. Bazı çevrelerce iddia edildiği gibi, po
lis, hedef gözeterek topluluğa yaylım ate
şi açmamıştır. Yaylım ateşi açılmış olsay
dı, topluluktan çok sayıda kişinin öleceği 
ya da yaralanacağı açıktır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
Gelecek sefere inşallah! 

BAŞKAN — Sayın Canver, çoktan 
beri görünmüyordunuz... Lütfen... Lüt
fen... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Çeşitli yayın 
organlarında çıkan resimlerde bazı görev
lilerin tabancalarını topluluk istikametine 
doğrultmaları, ilk bakışta o görevlilerin 
ateş ettikleri intibaını vermektedir. Ancak, 
güvenlik kuvvetleri, olayın büyümesinin 
önüne geçmek, saldırganları korkutmak ve 
kendine yönelmiş saldırıları durdurabil
mek için topluluğa silah tevcih etmişler
dir. Polislere silahla karşı koyan şahısların 
da içinde bulunduğu 7-8 kişinin, olay ye

rinde bulunan bir minibüsü silah zoruyla 
gasp ederek, şoförünü attıktan sonra Ka
sımpaşa istikametine kaçtıkları, şoförün 
yazılı başvurusu üzerine öğrenilmiştir. Bu 
olayın vuku bulduğu mahalde bulunan 7 
vatandaşımız -burayı dikkatle dinleyelim 
lütfen- polise başvurarak, Şişhahe-
Kasımpaşa istikametine giden 50-60 kişi
lik grup içinden, biri kız olmak üzere, bir
den fazla kişinin polisin üzerine ve çevre
ye ateş açarak kaçtıklarını gördüklerini, 
yazılı ifadeleriyle beyan ve teyit etmişler
dir; hatta, bu vatandaşlarımızdan bir ta
nesi, Şişhane'deki olayda yaralanan ve bi-
lahara kaldırıldığı hastanede vefat eden 
Mehmet Akif Dalcı'nın güvenlik kuvvet
leriyle taşlı, sopalı ve silahlı çatışmaya gi
rip, Kasımpaşa istikametine doğru kaçan 
grup içindeki bir kişinin açmış olduğu ta
banca ateşi sonucu yaralanarak yere düş
tüğünü gördüğünü beyan etmiştir. Bu be
yan üzerine, olaylar sırasında çekilen vi
deo filmleri ve fotoğraflar şahidegösteril-
miştir. Şahit, fotoğraflardan ve video film
lerinden, Mehmet Akif Dala'ya ateş eden 
kişiyi açıkça teşhis etmiştir.Kimlik tespiti 
çalışmaları sürdürülen bu kişi, Uluslara
rası basın ajansları, hesabına çalışan bir 
kameraman tarafından çekilen filmde, 
elinde silahı ile net olarak tespit edilmiş
tir. Aynı filmin tetkikinde, üzerlerine ateş 
açılan güvenlik kuvvetleri mensuplarının 
hareketleri de net olarak görülmüştür. Ba
sında topluluğun üzerine ateş açtığı iddia 
edilen ve elinde silahı ile fotoğrafı yayım
lanan trafik polisinin yarım metre kadar 
ön tarafına düşen mermilerin çıkardığı toz 
bulutu ve polisin sağa-sola kaçarak ken
dini korumak için vaziyet aldığı ve toplu
luğun üzerine ateş etmediği açıkça görül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, silahlı fotoğraf
ları gazetelerde yayımlanan polislerin bu
lunduğu yer ile maktul Mehmet Akif Dal
cı'nın bulunduğu yer arasındaki mesafe-
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nin, yapılan incelemede, kuş uçuşu olarak 
166 metre olduğu ve polis memurları ile 
maktulün bulunduğu yerler arasında se
viye itibariyle yüzde 30 ila yüzde 35 ara
sında bir meyil olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca, polisin elindeki silahların bu me
safeden tesirli olmayacağı balistik bir ger
çektir, Kaldı ki, kurşun, maktule giriş ve 
çıkış yapmıştır. Yine fotoğrafların ve vi
deo filmlerinin incelenmesinden, polisle
rin silahlarını açı itibariyle yerden yukarı 
doğru tevcih ettikleri görülmektedir. 

Netice itibariyle, kriminal laboratu-
var incelemelerinde, polislerin açtığı ateş 
sonucu bu topluluktan kimsenin yaralan
madığı ve ölmediği gerçeği ortaya çıkmak
tadır. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — O iş
çi intihar etti öyleyse! 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — 1 Mayıs 1989 
günü İstanbul ili genelinde vuku bulan çe
şitli kanunsuz gösteri ve güvenlik kuvvet
lerine saldırı olaylarında 31 gösterici ve 18 
muhtelif rütbede güvenlik görevlisi, çeşitli 
yerlerinden, taş, sopa ve silahla yaralan
mıştır. Olaylar sırasında 10 polis otosu ha
sar görmüş, 1 Polis otosu da kurşunlan
mıştır. Beyoğlu bölgesinde bir vatandaşı
mızın işyeri göstericiler tarafından tahrip 
edilmiş ve 1 minibüs silahlı göstericiler ta
rafından kaçırılarak tahrip edilmiştir. 

Kanun dışı gösterilere katılarak ya
kalanıp adlî mercilere tevdi edilen 284 ki
şiden 86'sı tutuklanmış, 198 kişi hakkın
da dava açılmakla birlikte, tutuksuz ola
rak yargılanmak üzere serbest bırakılmış
lardır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri takdir 
ederler ki, bağımsız ve adil Türk adaleti
ne tevdi edilmiş olan bir dava üzerinde po
lemiğe girmek hatalıdır, sakıncalıdır. He
pimiz inanıyoruz ki, Türk adaleti gerekli 
irdelemeyi yapacak ve en doğru kararı ve
recektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eylemle propaganda kavramını ilke edi
nenlerin benzer gösterilerde dikkat ettik
leri en önemli hususlardan birisi de, çir
kin gayeleri için kendilerinden de kurban 
verebilmeleridir. Tamamen kendi hatala
rı sonucu ölen veya kendileri tarafından 
öldürülen bu kurbanları bayrak yapmak 
suretiyle, kamuoyunu kendi lehlerine çe-
virebilme konusunda sistemli ve metotlu 
davranışlarda bulunurlar. İstanbul'daki 
son 1 Mayıs olaylarında da buna benzer 
ortamlar yaratılmak istendiği anlaşılmak
tadır. 

Meydanlarda gösteri yapılmasına 
izin verilseydi, aynı sahneler yaşanmaya
cak mıydı? Şüphesiz, benzer olaylar tek
rarlanabilirdi. Çünkü, biliyoruz ki, kitle 
mitingleri, bu sorumsuz unsurlarca yeterli 
sansasyonu yaratmamaktadır. Kanun! sı
nırlar dahilindeki mitinglere katılan ma
sum kitleler arasında terör havası estire
rek kan dökmek, bu fanatiklerin temel il
kelerindendir. Yine biliyoruz ki, terör, kan 
içerek beslenir, malzemesi ise masum işçi 
ve öğrenci kitleleridir. Nitekim, müteakip 
günlerde, 1 Mayıs 1989 olayları bahane 
edilerek, devleti ve güvenlik güçlerini yıp-. 
ratmayı amaçlayan eylemler sürdürülmüş
tür. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın 
başından beri arz etmeye çalıştığım ideo
lojik nitelikli olaylarla, polisimiz yıllardan 
beri karşı karşıyadır. Polis, sizin koyduğu
nuz kanunları uygulamıştır. İç güvenliği1 

mizi, hepimizin güvenliğini polis sağlamı
yor mu? Polisi pasifize ederek, onun şah
sında kanun hâkimiyetini yok etmek, şer 
güçlerinin önde gelen amacıdır. 

Israrla söylüyorum, geliniz, polisin de 
toplumun bir parçası olduğunu, onun da 
duygulan olduğunu göz önüne almadan, 
onun da insan olarak hata yapabileceğini 
düşünmeden, hak etmediği bir şekilde, 
bütün bir polis camiasını suçlamayalım. 
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(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Geliniz, polisimize sahip çıkarak, şer 
güçlerin oynadığı oyuna alet olmayalım. 
(ANAP sıralarından "Bravo Bakan" ses
leri, alkışlar) 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 1 Ma
yıs 1989 günü İstanbul ve diğer şehirler
de memnuniyetle gördük ki, işçilerimiz bu 
kanunsuz gösterilere katılmadılar hem de 
bütün kışkırtmalara rağmen katılmadılar. 
Yüzbinlerce işçi, sokaklara dökülsün diye 
aylarca kışkırtılmaya çalışılmış, buna rağ
men, içi memleket sevgisiyle dolu işçile
rimiz ve onların kanunî temsilcileri olan 
sendikalarımız bu tahriklere kapılmamış
lardır. Huzurlarınızda, bu şuurlu davra
nışlarından dolayı kendilerine şükranları
mı sunuyorum. 

1 Mayıs 1989 gösterilerine katılanla
rın kimliği açıklıkla ortaya çıkmıştır. Bun
lar, kendilerinin dediği gibi, geniş halk kit
leleri veya temsilcileri değil, bir avuç za
vallıdır, bir avuç devlet ve demokrasi düş
manıdır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu ya
na, devleti yıkma ve yerine, arzuladıkları 
rejimi getirme tuzakları her seferinde bo
zulmuş ve bu güruh her seferinde, karşı
sında Yüce Türk Milletini bulmuştur. 

Yüce Parlamentonun çatısı altında 
bulunan aziz Türk Milletinin temsilcileri 
değerli milletvekilleri, konuşmamın başın
dan beri çeşitli tuzaklardan ve çeşitli özel
liklerden bahsettim bu güruha nasıl tavır 
alacağız, gelin onu tartışalım. 

Bunlar masum gençler, bu tuzaklar 
masum hareketler midir; tasvip mi ede
lim, hoş p u görelim veya yaptıklarını gör-
memezlikten mi gelelim, hatta ve hatta 
önlerine düşüp yürüyelim mi, sırtlarını sı
vazlayıp destekleyelim mi, yoksa partiler 
yelpazesinin solunda kalan partileri bile 
"sosyal faşistlikle" suçlayan bu rejim düş

manlarına karşı, kanunî sınırlar içerisin
de tavır mı alalım? 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Hep
sini öldürelim! 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Devamla) — Demokrasinin 
nimetlerinden faydalanarak, demokrasi
nin verdiği hak ve hürriyetleri kötüye kul
lanarak, demokrasinin çatısını yıkmaya 
çalışan bu devlet düşmanları amaçlarına 
ulaşırlarsa, yıkılan bu çatının altında he
pimiz kalmaz mıyız? 

Gerçi, şehit kanlarıyla kurulmuş olan 
Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya onlar de
ğil, onların dış desteklerinin bile gücü yet
mez ve ilelebet de yetmeyecektir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Geliniz, parti menfaatlerimizin üstü
ne çıkalım, geliniz devlet düşmanlarına 
karşı birlik olalım, geliniz demokrasi düş
manlarına ortak tavır alalım ve geliniz, 
cumhuriyetimizin kuruluş tarihinden iti
baren Yüce Atatürk ve O'nun koyduğu 
esaslara, millî değerlerimize sahip çıkarak, 
1 Mayısları kan gölüne çevirmeyelim. Ge
liniz, canı pahasına görev yapan, kanun 
hâkimiyetini sağlamaya çalışan güvenlik 
görevlilerimize ve özellikle o gün yarala
nan 18 polisimize de sahip çıkalım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Geliniz, el ele verip Türkiyemizi 
parlak geleceklere taşıyalım. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Meclis Soruşturması önergesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Size oylamadan sonra 
söz vereceğim müsaade ederseniz. İçtü
zük, "Aynı birleşimde..." diyor. 
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İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hak
kında Meclis soruşturması açılıp açılma
ması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Meclis soruşturması açılmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Meclis soruştur
ması açılması kabul edilmemiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi 
Güneş, Sayın Kahraman'm, "anarşistle
ri öptüğü" iddiasıyla kendisine sataştığı
nı ifade etmiştir. Nitekim, Başkanlığımız
ca da, bu, makul bir talep olarak karşılan
mıştır. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Güneş, zatı âlinize yakışan üs
lupla, mümkün olduğu kadar, yeni bir sa
taşma vesilesi yaratmadan, lütfen konuya 
değinmenizi rica ediyorum. (ANAP sıra
larından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

Arkadaşlar, bu kutlamaları dışarıda 
yapalım lütfen... Sayın Bakan... Buna ge
rek yok esasen. (SHP sıralarından gürül
tüler) Lütfen müsaade buyurun... Olur 
böyle, politikanın cilveleri bunlar. 

Buyurun efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
yın Kahraman bana sataşırken, iki konu
da özellikle ağırlıklı oldu. Biri, konuşma
mın illegal teşkilatlara cesaret verme ama
cı taşıdığını sezdiğini... 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Bize iş çıktı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — İkincisi, bir olayda, i teröristlerle pa
zarlık ettiğimi, onları öptüğümü ve kanu
na karşı gelenleri savunduğumu söyledi. 
Bu arada, Bakanlık dönemimde her gün 
4 kişinin öldürülmüş olduğunu da ileri sü
rerek, o konuda da açıklama yapma zo
runluluğu çıkardı. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, be
nim görev yaptığım dönemde terör olay-
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iarı ciddî boyutlardaydı; çok önemli boyut
lardaydı. Tanrı bir daha, bu milleti, bu 
memleketi o tür olaylarla karşı karşıya bı
rakmasın. Ancak, şunu, kendi kişisel en
dişelerimi de aşmış olarak, mümkün ol
duğu kadar sorumluluk duygusu taşıyarak 
söylemek istiyorum ki, o günleri doğru 
tahlil etmezsek, o günlerin arkasındakini 
doğru anlamazsak, yine aynı durumlara 
düşmemiz tehlikesiyle karşı karşıya gele
biliriz. Terör olayı, uluslararası bir olay
dır. Eğer, toplumumuzun başına böyle bir 
çorap örülmesi programı yapılmış ise, biz 
de bunun uluslararası boyutunu anlaya
mamış isek; nasıl gelişiyor, nasıl büyüyor, 
nasıl örgütleniyor, çatışmalar nasıl başla
tılıyor, nasıl besleniyor, nasıl ulusal bir bö
lünme haline getiriliyor, bunu öğrenemez-
sek, o günlerle ilgili birbirimizi suçlamak
tan başka bir şey yapamayız. 

Değerli arkadaşlarım, o günleri ön
lemek, ne o gün ne bugün, bir kişinin, bir 
bakanın gücü yetecek bir olay değildi. Ül
ke m, ize böyle bir program uygulanmıştı, 
o terör de onun bir parçasıydı. Onunla, 
o günlerde cumhuriyet hükümetlerinin 
hepsinde görev almış insanlar canlarıyla 
başlarıyla çalıştılar, olayı, tehlikeyi savuş
turmak istediler. Sayın Kahraman belki de 
o günlerde yine idarede görevli bir arka-
daşımızdı; belki de kaymakamdı. Nasıl 
olur da, o olayın boyutunu tümüyle bil
mesi gereken insanın, onun kusurunu bir 
kişiye yükleyerek, partide, kürsüde acaba 
söz üstünlüğü sağlayabilir miyim gibi bir 
küçük hesabın peşine düşebilir? 

Değerli arkadaşlarım, yine günde 4 
kişi, 5 kişi 10 kişi öldürülmesin diye, 1 Ma
yıs 1989 günü İstanbul'daki olayların üze
rine böyle gidilmesin diyoruz. Böyle gider
sek, şiddetten şiddet doğar, yeni bölünme
ler başlar, illegal örgütler ortaya çıkar. 
Sonra baş edemez noktaya geliriz. Onu 
önleyelim diyoruz, ona karşı çıkalım diyo-
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ruz. Demek istediğimiz bu. O gün baştan 
önlem alınamadığı için bu hale geldi. 

Sayın Bakanı dinledim. Sayın Baka
nın 1 Mayıs 1989 olaylarıyla hiç ilgilen
mediğini gördüm. Bana yazıklar olsun ki, 
söylediklerimin hiçbirisini anlatamamı
şım. Çok başka şeyler söyledi. (SHP sıra
larından alkışlar) Ha : Bir kişinin öldürül
mesine, bir ufak yasa dışı olayın fışkırma
sına yeterli duyarlılığı gösteremezsek, 
olaylar büyür, Bir bakan olaylara böyle 
bakmamalıdır. Bakarsa, günde dört kişi
nin, on kişinin, onbeş kişinin öldürüldü
ğü noktalara geliriz ve demokrasimizi kay
betmemizin gerekçesi olarak kullanılır o. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Şaym 
Başkan, sataşmayla ilgili cevap hakkını 
kullansın. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Sataşmayla ilgili konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Zatı âliniz komiser değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, süreniz 
de doldu, bitirmenizi rica edeyim efendim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bakan 
1 saat konuştu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır!.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, bunları ko
nuşmak zorundayız. Beni susturarak bir 
şey önleyemezsiniz ki... Bunları öğrenmek 
zorundayız. Sayın Kahraman bile öğrene
memiş... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sizin 
cevap hakkınız yok ki. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Var, nasıl yok?.. 

BAŞKAN — Siz grup başkanvekili-
siniz; lütfen, bari siz söz atmayın. 

Sayın Güneş, lütfen toparlayın efen
dim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, konuşmam

da şunu söyledim : "Bu noktada ısrarla 
yineleyerek bilginize sunmak isterim ki, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti, kaynağı ve 
gerekçesi ne olursa olsun, yasa dışı tüm gi
rişimleri reddetmekte, yanlış ve tehlikeli 
bulmakta, yasaların çerçevesini aşan tüm 
eylem ve zorlamalara karşı çıkmaktadır'' 
dedim. Şimdi Sayın Kahraman çıktı, 
"Güneş'in konuşması illegal teşkilatlara 
cesaret veriyor'' dedi. Gözünüzü seveyim, 
insaflı olalım... 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Hiç öyle bir cümle kullanmadım. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Efendim, not ettim, şimdi bakacak
sınız buraya. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, öyle 
anlamış olabilir efendim. Siz nasıl onun 
sözlerini yanlış anlamışsanız... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Efendim, kullanmadınızsa özür di
lerim; ama, bakacağız... 

EROL AĞAGİL (Ankara ) — Kul
landı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, Sayın 
Kahraman da yanlış anlamış olabilir, Sa
yın Güneş de, Sayın Kahramanın konuş
masını değişik anlamış olabilir. (Gürültü
ler) Müsaade buyurun, herkes tavzih edi
yor işte, onu halletmeye çalışıyoruz. 

Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, ayrıca bu ara
da bir şey daha söylemek istiyorum : Bu 
devlete hizmet etmek noktasına gelmiş -
adam kıtlığında da olsa- benim gibi ba
kanlık görevine yükselmiş insanlar... 

BAŞKAN — Estağfurullah... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — ...illegal örgütlere mesaj verme kü
çüklüğüne düşmezler. Bunu hiç kimseye 
yakıştırmıyorum; o mümkün değildir. (Al
kışlar) Onlara ihtiyacımız da yok. Bizim 
İstanbul'da 1 milyon seçmenimiz var. 
300-400 kişilik örgütlerden biz ne bekle-
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riz? Türkiye'de 6 milyon seçmenimiz var, 
biz 300-400 kişilik örgütlerden ne bekle
riz? Biz onları aşmışız. Bizim örgütümüz 
seçmenlerimizdir. Ne alakası var?.. (SHP 
sıralarından alkışlar) 6 milyon insanla çı
kar geliriz ortaya. Bunlara gerek yoktur, 
siyasetçiler bunu yapmaz. 

Benim görevli olduğum dönemde, 
Mısır Sefareti teröristler tarafından işgal 
edildi değerli arkadaşlarım. O konuda çok 
haksız biçimde eleştirildim. Arkadaşımın 
verdiği imkândan da yararlanarak, kısa
ca, sabrınızı taşırmadan anlatmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, çok kısa 
rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Çok kısa olacak Sayın Başkanım, 
belki bu konu da kapanır. 

4 terörist girdiler, ellerinde -şimdi ha
tırladığıma göre- 18 rehine vardı. Bunla
rın bir bölümü Türk memurelerdi, Türk 
memurlardı. Ellerinde bol miktarda silah, 
bomba, patlayıcı madde olduğunu, muh
telif imkânları kullanarak içerideki duru
mu öğreniyor, takip ediyorduk. Bizimle 
yapmak istedikleri pazarlık şuydu : Tabiî, 
kendi siyasal -bazı talepleri vardı, Mısır'
ın Camp David Anlaşmasındaki tavrı ne
deniyle o ülkeyle ilişkilerimizi kesmemizi 
falan istiyorlardı; ama, ondan ayrı olarak, 
Mısır'daki tutuklu arkadaşlarının serbest 
bırakılmasını istiyorlardı] kendilerine bir 
uçak tahsis etmemizi istiyorlardı, sonra bir 
otobüs tahsis etmemizi istiyorlardı, otobüs 
şoförünün silahı olmasın diye, şort ve at
letle gelmesini istiyorlardı; bunları hava
alanına götürecekti, rehineleri de beraber 
götüreceklerdi, orada uçağa binecekler, re
hineleri de ya bırakacaklar ya da bırakma
yacaklardı. 

Cumhuriyet Hükümetine o gün hiz
met etmeye çalışmış bir arkadaşınız ola
rak, inanınız ki, hiçbir konuda en ufak ta
viz verilmemiştir, en ufak bir pazarlık ya-
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pılmamıştır. Kendilerine şunu anlattık : 
"Bunların hiçbirisi olamaz. Biz hukuk 
devletiyiz. Sizin etrafınızı güvenlik güçle
rimizle sardık. Sizi aylarca, yıllarca bek
leyebiliriz, bizim sabnmiz var. kapacağı
nız tek Şey var, teslim olmaktır. Eğer tes
lim olmazsanız, eğer bir kan daha akıtır
sanız, sizin cezanız ölüm olur. Size vere
ceğimiz tek garanti şudur : Sizi, doğru
dan, bağımsız Türk yargısının önüne çı
karırız, onun vereceği karar geçerli olur, 
ayrıca başka bir işleme tabi tutmayız" de
dik ve bunu yaptık. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türki
ye'de, benzeri çok olaylar oldu; ama yar
gılanan, idama mahkûm edilen tek olayın 
sanıkları onlardır. Onlar teslim oldular 
bizde; yargının önüne çıkardık, devlet cid
diyeti içinde dediğimizi yaptık; yargılan
dılar, idama mahkûm oldular. Sanıyorum 
bir bölümü Niğde Cezaevinde, bif bölü
mü başka cezaevlerinde. Kanun hâkimi
yeti böyle olur. Yoksa, kapıdan çıkarken 
kurşuna mı dizeydim onları Sayın Kah
raman?!. (SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) Adam tes
lim olmak üzere kapıdan çıktığında koşa
rak önüme geldi, selam verdi, elimi öptü. 
Bunlar, vatanları için işgal edilmiş ülke
leri için mücadele eden insanlardı; bizimle 
bir savaşları yoktu ve bizim yasalarımıza, 
adaletimize güvenerek teslim oldular. Be
ni, Türk Devletinin temsilcisi olarak gör
düler, bana itaat ettiler, gelip elimi öptü
ler, bana sarıldılar. Onları tokatlasamıy-
dım, kurşuna mı dizseydim?.. Devletin bü
yüklüğüne bumu yakışırdı? (SHP sırala
rından alkışlar) 

Küçük olaylarla büyük hadiseleri le
kelemekten vazgeçelim; devletimize de za
rar verir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Tek- Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
lifleriyle Komisyonlardan Gelen 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Serbest Muhasebecilik ve Mali Mü-
şavidik ve T/emirdi Malî Müşavirlik Kanunu Ta
sarısı ve Adalet ve Flan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/553) (S. Sayısı ; 249) (1) 

BAŞKAN— Serbest Muhasebecilik 
ve Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Mü
şavirlik Kanun Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

40 inci maddede kalmıştık; maddeyi 
okutuyorum : 

DÖRDÜNfcÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Oda ve birlik organlarının seçim esaslan 

MADDE 40. — Odalann ve birliğin 
organ seçimleri "gizli oyla yapılır ve seçim 
işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gö
zetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak Genel Kurul toplan
tısından en az 15 gün önce oda ve birlik 
seçimleri için üyeleri belirleyen liste, top
lantının gündemi, yeri, günü, saati ile ço
ğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikin
ci toplantıya dair hususlan belirten bir ya
zıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe se
çim kurulu başkanına tevdi edilir. Bir yer
de birden fazla ilçe seçim kurulu bulun
duğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Top
lantı tarihlerinin, gündemde yer alan di
ğer konular göz önünde bulundurularak, 
görüşmelerin, bir cumartesi günü akşamı
na kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin er
tesi günü olan pazar gününün dokuz - on-
yedi saatleri arasında yapılmasını sağlaya-
cak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

(1) 249 S. Sayılı Basmayast 31.5.1989 tarihli 
95 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve bel
geleri de getirtip incelemek suretiyle var
sa noksanları tamamlattırdıktan sonra se
çime katılacak üyeleri belirleyen liste ile 
yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer husus
lan onaylar. Onaylanan liste ile toplantı
ya ait diğer hususlar oda ve birlik ilan yer
lerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile 
ilan edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak iti
razlar hâkim tarafından incelenir ve en geç 
iki gün içinde kesin karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile top
lantıya ait diğer hususlar onaylanarak il
gili oda veya birliğe gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday 
olmayan üyeler arasından bir başkan ile 
iki üyeden oluşan bir seçim sandık kuru
lu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç ye
dek üye de belirler. Seçim sandık kurulu 
başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye 
başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin ka
nunun öngördüğü esaslara göre yürütül
mesi, yönetimi ve oyların tasniA ile görevli 
olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bi
tinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dört yüz kişiden fazla üye bulunması 
halinde her dörtyüz kişi için bir oy sandı
ğı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı 
bir kurul oluşturulur. Seçimlerde kullanı
lacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulun
dan sağlanır ve sandıkların konacağı yer
ler hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim ko-
nuçları tutanakla tespit edilip seçim san
dık kurulu başkan ve üyeleri tarafından 
imzalanır. Birden fazla sandık bulunma
sı halinde tutanaklar, hâkim tarafından 
birleştirilir. Tutanakların birer örneği se-
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çim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim 
sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve 
diğer belgeler tutanağın bir örneği ile bir
likte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe se
çim kurulu başkanlığına, tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan iş
lemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren iki gün. içinde seçim sonuçlarına 
yapılacak itirazlar, hâkim tarafından ay
nı gün incelenir ve kesin olarak karara 
bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itiraz
ların karara bağlanmasından hemen son
ra hâkim yukarıdaki hükümlere göre ke
sin sonuçları ilan eder ve ilgili oda ile bir
liğe bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif 
esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı 
bulunmayan meslek mensubu oy kullana
maz. Oylar.çy, yerepin kimliğini oda veya 
resmî kuruluşça verilen belge ile ispat et
mesinden ve listedeki isminin karşısında
ki yerin imzalanmasından sonra kullanı
lır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mü-
hürü bulunan ve oy verme sırasında san
dık kurulu başkanı tarafından her seçim 
için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak 
ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle 
kullanılır. Bunların dışında yazılan veya 
mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz 
sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek 
ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykın 
uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline ka
rar verdiği takdirde, süresi bir aydan az 
ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin 
yenileneceği pazar gününü tespit ederek 
oda ve birliğe bildirir. Belirlenen günde 
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu 
madde ile kanunun öngördüğü diğer hü
kümlere uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve 
seçim sandık kurulu başkanı ile üyelere, 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen 
esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve di

ğer seçim giderleri birlik ve ilgili odaların 
bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kumlu baş
kan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, dev
let memurlarına karşı işlenmiş gibi ceza
landırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağ
lıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâki
min ve sandık kurulunun aldığı tedbirle
re uymayanlara eylemin ağırlığına göre bu 
Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \bk. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Oda ve Birlik Organlarının Deneti

mi 
MADDE 41. — Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı oda ve birlik organlarının görev
lerini kanun hükümlerine uygun olarak 
yapıp yapmadıklarını ve mal! işlemlerini 
hazırlayıcı yönetmelikte belirlenecek esas
lara göre denetlemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Odaların ve Birliğin Yurt Dışında 

Temsili 
MADDE 42. — Odaları veya birliği 

temsil etmek üzere milletlerarası toplantı 
ve kongrelere katılmak, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının iznine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Meslek Sırları 
MADDE 43. — Meslek mensupları 

ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri do
layısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa 
edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere 
tanınan hak ve menfaatlerden faydalana
mazlar. 

Ancak, suç teşkil eden hallerin yet
kili mercilere duyurulması mecburidir. 

Adlî veya idarî her türlü inceleme ve
ya soruşturma birinci fıkra hükmünün dı
şındadır. 

Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz. 
Yukarıdaki hükümler oda ve birlik 

personeli hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde' üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

Reklam yasağı 
MADDE 44. — Meslek mensupları 

iş elde etmek için reklam sayılabilecek 
faaliyetlerde bulunamazlar. 

Tabela veya basılı kâğıtlarında ruh
satname ile belirlenen meslekî unvanları 
dışında başka sıfat kullanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

Yasaklar 
MADDE 45. — Serbest muhasebe

ciler, serbest muhasebeci malî müşavirler 

bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise 
bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci mad
dede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla 
gerçek ve tüzelkişilere tâbi ve onların iş
yerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalı
şamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, 
meslekle ve meslek onuru ile bağdaşma
yan işlerle uğraşamazlar. 

Yeminli malî müşavirler) eşi (boşan
mış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 
3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) 
kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların or
tak oldukları firmaların işlerine bakamaz-
lar. Yukarıda sayılan yakınlıktaki akraba
ları olan serbest muhasebecilerin ve ser
best muhasebeci malî müşavirlerin baktı
ğı işleri tasdik edemezler? 

Bilirkişilik; tasfiye memuru, hayrî ve 
ilmî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği 
görevleri meslekle bağdaşmayan işler sa
yılmaz. 

Birden çok meslek mensubu çalışma
larını; serbest muhasebecilik, serbest mu
hasebeci malî müşavirlik veya yeminli ma
lî müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket 
şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda ya
pılan faaliyetler ticarî faaliyet sayılmaz. 
Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapı
lan işlerden doğacak cezaî sorumluluk işi 
yapan meslek mensubuna aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)— 113'ü 
arayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN— 15 dakika ara veriyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 17.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saat i : 17.43 

BAŞKAN : Bafkanvekili İlyas Aktaf 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdûl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 96 ncı Birleşiminin İkinci Oturu 
munu açıyorum. 

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

1. — Serbest Muhasebecilik ve Malt Mü
şavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu Ta
sarın ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/553) (S. Saytst: 249) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ücret 
MADDE 46. — Ücret meslek men

suplarının hizmetlerine karşılık olan meb
lağı ifade eder. Ücretin asgarî miktarı ta
rife ile belirlenir. 

Tarifedeki asgarî miktar altında üc
ret karşılığında iş kabulü yasak olup, ak
sine hareket disiplin cezasını gerektirir. 

Her odanın yönetim kurulu, her yıl 
ocak ayından geçerli olmak üzere serbest 
muhasebeciler, serbest muhasebeci malî 
müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin 
yapacakları iş ve işlemler karşılığında ala
cakları ücretleri gösterir birer tarife hazır
layarak Birliğe gönderir. 

Birlik yönetim kurulu, oda yönetim 
kurullarının tekliflerini de göz önüne al
mak suretiyle çeşitli odaları içine alacak 
grupları tespit ve gruplarda uygulanacak 
tarifeleri hazırlayarak Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına gönderir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarife
yi aynen veya gerekli gördüğü değişiklik
lerle tasdik eder. Tarifeler Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yeni tarifenin tasdikine kadar mev
cut tarife hükmü' uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru 
sormak istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu 

muhasebecilerle ilgili oda var mıdır? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN 

(İsparta) — Var, var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Mad

desini söylesinler. Serbest muhasebeciler
le ilgili oda var mıdır? Kanunun hangi 
maddesindedir? Bunları öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Genç. 
Evet, buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Efendim, Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler Odasına, serbest muhasebeci
ler de katılabilme ehliyetine sahiptirler. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Genç, dün müzakereler sırasın

da odadan filan çok bahsedildi, zatı âli
niz yoktunuz; var zannediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Var
dım Sayın Başkan. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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47 nci maddeyi okutuyorum : 

Görevle ilgili suçlar 
MADDE 47. — Meslek mensupla

rı, görevleri sırasında veya görevleri sebe
biyle işledikleri suçlardan dolayı, fiilleri
nin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun 
devlet memurlarına ait hükümleri uyarın
ca cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum ; 

Disiplin Cezaları 
MADDE 48. — Mesleğin vakar ve 

onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulu
nanlarla, görevlerini yapmayan veya ku
surlu olarak yapan yahut da görevinin ge- . 
rektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bu
lunan meslek mensupları hakkında, mu
hasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gere
ği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun 
niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşa
ğıdaki disiplin cezaları verilir. 

Disiplin cezaları şunlardır : 
a) Uyarma; meslek mensubuna 

mesleğinin icrasında daha dikkatli davran
ması gerektiğinin.yazı ile bildirilmesidir. 

b) Kınama; meslek mensubuna gö
revinde ve davranışında kusurlu sayıldı
ğının yazı ile bildirilmesidir. 

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten 
alıkoyma; meslekî sıfatı saklı kalmak şar
tıyla altı aydan az, bir yıldan çok olma
mak üzere meslekî faaliyetten alıkoyma
dır. 

d) \eminli sıfatını kaldırma; yemin
li malî müşavirin yeminli sıfatının kaldı
rılmasıdır. 

e) Meslekten çıkarma; meslek men
subunun ruhsatnamesinin geri alınarak 
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bir daha bu mesleği icra etmesine izin ve-
rilmemesidir. 

Meslekî kurallara, mesleğin vakar ve 
onuruna aykırı fiil ve harakette bulunan
larla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı 
harekette bulunan meslek mensupları hak
kında, ilk defasında uyarma, tekrarında 
ise kınama cezası uygulanır. 

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve 
dürüstlükle yapmayan veya kusurlu ola
rak yapan veyahutta bu Kanunda yer alan 
mesleğin genel prensiplerine aykırı hare
kette bulunan meslek mensupları için ge
çici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma ce
zası uygulanır. 

Tasdik yetkisini gerçeğe aykın olarak 
kullandığı Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca ilk defa tespit edilen ve rapora bağla
nan yeminli malî müşavirler hakkında ge
çici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma, 
bu husus tekerrür edip bunun mahkeme 
kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli 
sıfatını kaldırma cezası verilir. 

Mükellefle birlikte kasden vergi ziya
ma sebebiyet verdikleri mahkeme kararı 
ile kesinleşen meslek mensuplarına, mes
lekten çıkarma cezası verilir. 

Üç yıllık bir dönem içinde iki veya 
daha fazla disiplin cezasını gerektiren dav
ranışta bulunan rneslek mensubuna, her 
yeni suçu için bir öncekinden daha ağır 
ceza uygulanabilir. 

Beş yıllık dönem içinde iki defa mes
lekî faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalan
dırılmasından sonra bu cezayı gerektiren 
fiili yeniden işleyen meslek mensupları 
hakkında meslekten çıkarma cezası uygu
lanır. 

Disiplin kurulları bir derece ağır ve
ya bir derece hafif disiplin cezasının uy
gulanmasına karar verebilirler, 

Takibat ve hüküm tesisi disiplin so
ruşturması yapılmasına ve disiplin cezası 
uygulanmasına engel değildir. 

file:///eminli
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Meslek mensubu hakkında savunma
sı alınmadan disiplin kurulunun 10 gün
den az olmamak üzere verdiği süre için
de savunma yapmayanlar, savunma hak
kından vazgeçmiş sayılırlar. 

Disiplin cezaları kesinleşme tarihin
den itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 

Ceza Hükmü 
MADDE 49. — 3 üncü maddenin 1 

inci fıkrasına aykırı davrananlar hakkın
da altı aydan bir yıla kadar hapis ve bir 
milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. 

12/4, 13, 15/4, 43/1, 2, 44, 45 inci 
maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine ay
kırı davranışta bulunanlar hakkında suç 
daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa bir 
milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezasına ve 12/4 fıkrası hükmü için 
bu cezaya ilaveten altı aydan bir yıla ka
dar hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; aslında, bu kanun. 
tasarısının Yüce Meclise gelmesi olumlu 
bir girişimdir. Ancak, kanun çok önemli 
olduğu halde, maalesef, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yeterli düzeyde incelen
memiştir. 

Hükümette görev alan bazı arkadaş
lar, bu kanun tasarısının süratle geçmesi

ni ve yanlışlıkların sonra düzeltilmesi be
yanında bulunuyorlar; ama, Türkiye'de
ki birtakım gerçekleri göz önünde tutmak 
lazımdır. Herhangi bir ilin küçük bir ka
sabasında emekli bir maliye memuru ve
ya herhangi bir vatandaş; yani bu kanun 
tasarısında sayılan muhasebeci, serbest 
muhasebeci malî müşavir -zaten yeminli 
malî müşavirde olamaz ya- mesela, Tun
celi'nin Çemişkezek Kazasında defter tut
mak için bir büro açtı; bu büronun ismi
ne ne diyecek? Bu vatandaş "Muhase
beci" kelimesini kullanmayacak mı? Bu 
"muhasebeci" kelimesini kullanamadığı 
takdirde, bu vatandaşın iş yeri nasıl diğer 
vatandaşlar tarafından bilinecek? Türki
ye'nin her yerini Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi görmemek lazımdır. Bunun için, bu 
unvanların kullanılmasına getirilen ceza 
da gerçekten Türkiye gerçeklerine göre 
çok ağırdır. Bence, İş hacmi bakımından, 
özellikle serbest muhasebeci, serh-sl malî 
müşavir ve yeminli malî mücavir bulun
mayan yerlerde, bu getirilen yasaklan kal
dırmak lazım; yani, orada "serbest 
muhasebeci" kelimesini vatandaşın defte
rini tutan kişi kullanmalıdır. 

Sonra, bu kanun tasarısıyla yeminli 
malî müşavirlik ve serbest malî müşavir
lik o kadar az kişiye verilmiş ki, Türkiye'
de bu kadar tüccarın defterini tutmak ve
yahut da onlara müşavirlik yapmak işini 
bu kadar az kişinin inhisarına bıraktığı
nız takdirde, bu memlekette bazı kişilere 
imtiyaz getirir ve bazı kişilere de, özellik
le siftah etmeyen tüccara da büyük bir kül
fet getirir. Tabiî, burada çıkıp belirli mes
lek mensuplarına birtakım imtiyazlar ta
nımak kolay; ama, o imtiyazların altında 
yatan, belirli kişilere getirilen mükellefi
yetleri hesapladınız mı? Yani, sokaktaki 
vatandaşın, bir işyerinin gayri safi iradı 
dolayısıyla defter tutmak zorunda olan bir 
bakkalın veyahut da o emsalde tüccarla
rın, bu tasarıda getirilen birtakım zorun
luluklar nedeniyle altına gireceği maddî 
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külfetleri hiç hesapladınız mı? Hiç hesap
lanmadı bunlar. İşte, oda bir ücret belir
leyecek, "Defter tutmanın bedeli budur" 
diyecek... Defter tutmanın bedeli budur, 
ama, ya geçimini sağlayacak kadar alışve
riş yapamayan adamın hali ne olacak? O 
adam defter tutmazsa, o zamanda siz onu 
cezaya muhatap tutacaksınız; ama, Ma
liye Bakanlığımız bir gün bir genelge çı
karıyor, ertesi gün o genelgeyi kaldırıyor. 

Arkadaşlar, vergi konuları, böyle, 
acele çıkarılacak konular değildir. Bakın 
1950 yılında 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu çıktı 
ve elli senede yayımlanan genel tebliğ'sa-
yısı 100'ü aşmadı. Katma Değer Vergisi 
Kanunu çıkalı çok az oldu; ama, çıkarı
lan genel tebliğ sayısına bakın... Yani, bir 
bakıyorsunuz bir genel tebliğ çıkıyor, uy
gulanamıyor, hemen ertesi gün değişiyor... 

Getirilen bu tasarı, aslında, vatandaş
lara çok büyük külfet getiriyor. Yani, Ba
rolar Birliği statüsüne uygun bir tasarı ha
zırlanmış; ama bu tasarıda hak sahibi 
olanlarla, tasarıya göre mükellefiyet tesis 
edilen insanların menfaatlarını mukayese 
ettiğiniz takdirde, mükellefiyet altına gi
ren taşanların kayıpları çok büyüktür. 

Onun için, bu maddenin komisyon 
tarafından geri alınmasını istiyorum ve 
özellikle 2 000 nüfuslu, 3 000 nüfuslu yer
leşim yerlerinde, hatta köylerde ticarî fa
aliyette bulunanlar için böyle bir muha
sebe defteri tutmak üzere, bu unvanla bü
ro açan insanlar için cezaî bir sorumluluk 
olmaması şeklinde düzenlenmesini düşü
nüyorum. 

Tabiî, aslında tasarıyı yeteri kadar in
celemedim; çünkü, tasan Meclise geldi, da
ğıtılmadan Genel Kurulun gündemine alın
dı. Böyle olunca da, tabiî, göreceksiniz, uy
gulamada çok büyük sakıncalar çıkacak. 

1 . 6 . 1989 O : 2 

Belirli birtakım insanlar belirli fırsat
lardan yararlanarak imtiyazlar elde edi
yorlar; ama, "Ötekilerinin canı çıksın" 
deniyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 
ekonomik durumunu biliyorsunuz, vergi 
durumunu biliyorsunuz; biz de uygulama
larda nelerle karşılaştığımızı biliyoruz. Bir 
yandan, 25 sene fiilen vergi incelemesini 
yapan yüksek tahsilli bir kontrol memu
runu düşünün, ona bir hak tanınmıyor; 
ama, üç yıl hesap uzmanlığı muavinliği 
yapan bir arkadaş, üç yıl sonra Avrupa'
ya gidiyor, ondan sonra geliyor, vergiyle 
ilgisi olmayan bir idarî göreve veriliyor, 
ona yeminli malî müşavirlik veriyorsunuz 
ve bu tasarıyla onlara büyük imtiyazlar ta
nınıyor. 

Bunları, zamanında, fırsat bularak, 
konuşma imkânı elde edemedik; ama hiç 
olmazsa, tasarıya müdahale ettiğimiz saf
hadan sonraki maddelerde görülen çeliş
kilerin giderilmesi konusundaki ikazları
mızın nazara alınması gerektiğine inanı
yorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (beniz
li) — Efendim, küçük bir redaksiyon var. 
49 uncu maddenin ikinci paragrafında, 
"12/4, 13, 15/4, 43/1, 43/2..." şeklinde ola
cak. 

BAŞKAN — Evet efendim, biz o şe
kilde anlamıştık zaten. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
49 uncu madde kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler 
MADDE 50. — Bu Kanunla ilgili 

olarak aşağıda belirtilen hususlar çıkarı
lacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
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a) Serbest muhasebeci malî müşa
virlik ve yeminli malî müşavirliğe ait ça
lışma usul ve esasları. 

b) 7 nci maddeye göre sınav için te
şekkül ettirilecek komisyonun çalışma 
usulleri, sınav esasları, sınavın konuları, 
serbest muhasebeci malî müşavir veya ye
minli malî müşavir yanında çalışma şek
li, süresi (staj) ile ilgili diğer husuflar. 

c) Yeminli malî müşavirlerin tasdik 
işlerine dair işlemler. 

d) Müracaat usulleri. 
e) Ruhsat verilmesi ve unvanın kul

lanılması. 
f) Üye kayıt defleri, meslek kütüğü 

ve meslek sicil numarası. 
g) Üye aidatları. 
h) Taşınmaz mallara sahip olma. 
i) Müşavirlik ve muhasebecilik üc

retinin esasları. 
j) Meslek mensuplarınca tutulacak 

defter ve kayıtlar ile bunların bildirim 
mecburiyeti. 

k) Disiplin kovuşturması yapılma
sı konusunda karar verecek merci, disip
lin cezalarını vermeye yetkili merciler, di
siplin cezalarına karşı yapılacak itirazın 
usul ve şartlan ve disiplinle ilgili diğer hu
suslar. 

1) Oda ve birlik personelinin istih
damı ve özlük haklan ile ilgili hususlar. 

m) Kanunun uygulaması ile ilgili 
diğer hususlar. 

n) Değerlendirme ve sınav komis
yonları ile geçici kurulan çalışma usul ve 
esaslan, bunlann kimlerden oluşacağı, ne
relerde ve ne zaman çalışmaya başlayacak
ları ve diğer hususlar. 

a, b, c, j , k, 1, m bentlerinde belirti
len yönetmelikler Odalar Birliğince birli
ğin kurulmasından itibaren bir yıl içinde 
hazırlanır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın uygun görüşü alındıktan sonra Res
mî Gazetede yayımlanır. 

# (n) bendinde belirtilen yönetmelik en 
geç altı ay içinde Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca, diğer yönetmelikler Birlikçe, 
Birliğin kurulmasından itibaren altı ay 
içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Buyurun Sayın Kamer Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
milletvekilleri, burada yönetmeliğe bıra
kılan konular, çok önemli konulardır. 
Maddeyi incelediğimiz zaman, malî mü
şavirlik esasını düzenleyen temel kuralla
rın yönetmeliğe bırakılmış olduğunu gö
rüyoruz. Halbuki, Anayasamızda bir tü
zük müessesesi vardır. Tüzük,4değiştiril
mesi daha zor olan, Danıştaym inceleme
sinden geçen bir düzenleme türü ve bir 
kural koyma şeklidir; ama, maalesef, 
ANAP iktidan, bir türlü bu tüzük siste
mine heves etmemektedir. Çünkü, olaylar 
tüzükle düzenlendiği zaman, yani oelirli 
kurallar onunla konulduğu zaman, birta
kım bürokratlar bu tüzüğü istedikleri şe
kilde değiştiremezler. Değiştiremedikleri 
için, birtakım insanlar, özellikle her sözü
nün bir kanun ya da bir yönetmelik hük
mü olması alışkanlığında oldukları ve hâ
lâ da kendilerini bu alışkanlıktan kurta
ramadıkları için, illa her şeyin basitine ka
çıyorlar. Ancak, her şeyin basitine kaçar
ken de, yine birtakım insanların hakları
nın güvence altına alınması durumu da 
ortadan kaybolmuştur. Onun için de, 
Anayasamıza bir tüzük müessesesi getiril
miştir. 

Değerli milletvekillleri, ben, sayın İk
tidara sormak istiyorum : Acaba, bugüne 
kadar getirmiş olduğunuz bu kadar önem
li kanunların kaç tanesinde, bu gibi dü
zenleyici konuları tüzük ile yapmak iste
diniz? Benim hatırladığım kadarıyla, hiç
birisinde... Ancak, bu tasarı kanunlaşırsa 
kurulacak olan Serbest Muhasebeciler, 
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve 

1 — 
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Yeminli Mal! Müşavirler Odaları Birlik
leri birer kamu kurumu niteliğindeki mes
lek! teşekkül olacaktır. Kamu kurumu ni
teliğindeki bir meslek! teşekkülün organ
ları, işleyişleri ve bunların iç bünyeleri, ai
datlarının alınması, bunlara uygulanacak 
olan disiplin cezaları, disiplin cezalarına 
itiraz şekilleri ve disiplin cezasına yapıla
cak itirazlarda aranacak temel usul ve şe
killerinin, hiç olmazsa temel bir kurala 
bağlanması lazımdı. Örneğin, bir vergi 
davası dilekçesinin nasıl yazılacağı, İdarî 
'Yargılama Usulü Kanununda vardır, Ver
gi Usul Kanununda vardır, ama bu gibi 
temel konuları, kamu kurumu niteliğin
deki meslekî bir teşekkülün işleyişinin te
melini teşkil eden bir konuda, idareye çok 
geniş bir düzenleme yetkisi vermek, o 
meslek! teşekkülün idare karşısında ba
ğımlılığı olayını yaratır ve o meslekî teşek
külün idare karşısındaki gücünü yitirme
sine sebep olur. Onun için ben, özellikle 
yönetmelikle düzenlenmesi istenilen bu 
konulann, tüzükle düzenlenmesi gerekti
ğine inanıyorum ve zaten işin ehemmiye
ti de buradadır. Tabiî, çok fazla bilmiyo
rum; ama, acaba, Barolar Birliğinin, Ta
bipler Odasının bu gibi konulara taallûk 
eden hususları tüzükle mi düzenleniyor, 
yoksa yönetmelikle mi düzenleniyor? Bun
lar arasında, yani, kamu kurmu niteliğin
deki meslekî teşekküllerin temel statülerini 
düzenleyen kurallar arasında, bir paralel
lik olması lazım. Eğer o paralellik olmaz
sa, o zaman, keyfîlikler olur ve kamu ku
rumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar ara
sında ayırım yapılmış olur. 

Bu itibarla, buradaki "yönetmelik" 
kelimesinin "tüzük" olarak değiştirilme
sini istiyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Efendim, madde üzerinde müzakere

ler tamamlanmıştır. 

— 192 

Önerge de yoktur. 
Bu itibarla, 50 inci maddeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 50 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 Mart 1989 
tarihi itibariyle; 

a) Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasındaki yazılı işleri bir işyerine bağlı 
olmaksızın yapanlar veya yapmış olanlar, 

b) Kanunları uyarınca vergi incele
me yetkisi almış olanlar ile kamu kuruluş
larının veya bilanço usulünde defter tutan 
özel kuruluşların muhasebe birimlerinde 
birinci derecede imza yetkisini haiz ve mu
hasebenin fiilen sevk ve idare edilmesin
den veya malî denetiminden sorumlu ola
rak çalışmış olanlar, 

Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı 
nitelikleri taşımaları kaydıyla Kanunun 5 
inci maddesinin A/a bendinde yer alan öğ
renim şartı aranmaksızın serbest muha
sebeci olmaya hak kazanırlar. Bunlar malî 
müşavir olarak faaliyette bulunamazlar ve 
bu unvanı kullanamazlar. 

Serbest muhasebeci olmak isteyenler, 
daha önceki çalışmalarını, bağlı oldukla
rı vergi dairelerinden veya çalışmış olduk
ları kurum ve kuruluşlardan alacakları 
belgelerle geçici kurulca uygun görülecek 
mercie ibraz etmek ve Serbest Muhasebe
cilik İzin Belgesi almak zorundadırlar. 

Kanunun yayımından itibaren mad
denin (a) bendinde belirtilenler 6 ay için
de, (b) bendinde belirtilenler ise 5 yıl için
de Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi ve
ya ruhsatı almak için ilgili mercie belge
lerini ibraz etmek zorundadırlar. Bu sü
relerden sonra müracaat edilmesi halin
de bu haktan yararlanılamaz. 

Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi, 
Birliğin teşkilinden sonra Serbest Muha
sebecilik Ruhsatı ile değiştirilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; biraz evvel dedi
ğim gibi, ben, bu kanun tasarısının ilk 
müzakere aşamasında bulunamadım. 
Meclise bir iki saat geç geldiğinizde, bir 
bakıyorsunuz, 50 maddelik bir kanun ta
sarısının Meclisten geçtiğini görüyorsu
nuz. Tabiî, bir memlekette kanunlar bu 
kadar süratle çıkarsa, elbette ki o kanu
nun uygulanmasında da büyük problem
ler ortaya çıkar. Hele tek meclis sistemiy
le çalışan memleketlerde, makine gibi oku
yup çıkartılan kanunların uygulamaların
da karşılaşılacak felaketleri tahmin etmek 
çok zordur. 

Şimdi, kanun tasarısının 5 inci mad
desinde, "...müfettişleri ile kanunları uya
rınca vergi inceleme yetkisi almış olanlar
dan..." deniliyor, 6 ncı maddesinde ise 
"Kanunları uyarınca vergi incelemesine 
yetkili olarak çalışanların" deniliyor. Vergi 
incelemesi nedir, kimler vergi incelemesi
ne yetkilidir, bunlar, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 135 inci maddesinde belirtil
miştir. İşte, hesap uzmanları ve muavin
leri, maliye müfettişleri ve muavinleri, ver
gi kontrol memurları, gelir kontrolörleri 
ve muavinleri, defterdarlar, vergi dairesi 
müdürleri gibi kişiler, vergi incelemesine 
yetkili kişilerdir. Ayrıca, bu vergi incele
mesine yetkili olan kişiler arasında, gelir 
kontrolörleri, hesap uzmanları ve maliye 
müfettişleri merkez denetim elemanları
dır; vergi kontrol memurlarının yetkisi ise, 
o ille, istihdam edildiği ilin sınırlarıyla sı
nırlıdır. Ancak, bu kanun tasarısı hazır
lanırken, özellikle merkezin buradaki bas
kısı açıkça görülmüştür. 

Düşünün, bir kontrol memuru 25 se
ne fiilen inceleme yetkisini kullanıyor, her 

türlü incelemeyi yaptyor, imalat sanayiin
de inceleme yapıyor; imalatın her çeşidin
de yapıyor; perakendesinde yapıyor, ran
dıman hesaplarını yapıyor, gıda sanayiin
de ve her türlü makine sanayiinde incele
me yapıyor; ama, o, <bu kanun tasarısın
da inceleme yapmada ehil bir eleman ola
rak kabul edilmemiş. Tahsili de aynı... Ya
ni, bir kişi düşünün ki, dört yıllık bir yük
sekokulu bitirmiş, gelmiş Maliye Bakan
lığında vergi kontrol memuru olmuş; bir 
kişi de düşünün ki, belli bir sınavdan geç
miş, gelmiş hesap uzmanı olmuş, ikisinin 
de okulları aynı; birisi, açılan bir giriş sı
navını kazanmış, üç sene de muavinlik sta
tüsünde bulunmuş ve üç sene sonra asa
leti tasdik edildikten sonra, belki hesap uz
manlığından da ayrılmış, vergi inceleme 
ve denetimiyle hiç ilgisi olmayan bir mes
leğe gitmiş -mesela, farz edelim ki, bir 
yüksekokulda medenî hukukla ilgili bir ko
nuda öğretim görevliliği yapıyor- bu ka
nun tasarısıyla biz bu kişilere yeminli malî 
müşavirlik veriyoruz; ama öte tarafta, 
yüksekokul mezunu, 25 senelik bir vergi 
kontrol memuruna, -bu işleri aktif şekil
de yapmış- yeminli malî müşavirlik hak
kını vermiyoruz... Böyle imtiyaz olmaz ar
kadaşlar; böyle kanun da olmaz. 

Öte taraftan, bu vergi muamele ve iş
lemlerini inceleyen inceleme elemanları
nın düzenlediği raporlar, en son, Danış-
taya geliyor. Biliyorsunuz, Danıştay, bu in
celeme raporlarıyla tespit edilen matrah 
farklarını ya terkin ediyor ya tasdik edi
yor. Danıştayda çalıştığım zaman çok gör
düm; 500-600 sayfa bir inceleme raporu 
düzenleniyor, bir bakıyorsunuz bir mükel
lefe o günkü şartlarda milyonlarca lira ver
gi farkı tespit edilmiş; ama, bir inceliyor
sunuz, o 500 sayfalık raporla tarhı istenen 
vergilerin hepsi terkin ediliyor; çünkü, ha
yalî birtakım iddialar ileri sürülüyor, bir
takım feraziyeler kuruluyor. Tabiî, aslın
da bunlarla ilgili olarak Maliyede sağlıklı 
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bir istatistik olmadığı için, bir kontrol me
murunun bulduğu yüzde 80 oranındaki 
matrah farkı, bir bakıyorsunuz Danıştay-
dan tasdik edilerek geçiyor. Neden?.. Çün
kü, o işe verilen ehemmiyet ve o işi ince
lerken kazanılan deneyim de önemlidir. 
Aslında bunu, şu meslek grubu kötüdür 
veya bu iyidir anlamında belirtmek iste
miyorum; benim burada belirtmek istedi
ğim, gerçek bilgiye önem vermek, bu işi 
layıkıyla yapacak insanları burada hak sa
hibi yapmaktır. Yani, belirli birtakım ki? 
siler, belirli birtakım yetkilere sahiptir di
ye, onlara, hak etmedikleri o imtiyazları 
vermek, bence hak ve adalet kurallarına 
ve memleketin gerçeklerine aykırı bir du
rumdur. 

Buradan özellikle belirtmek istiyo
rum; bu kanunda geçen vergi inceleme 
yetkisi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
135 inci maddesinde belirtilen vergi ince
leme yetkisidir. Yani, yarın Maliye Bakan
lığının şu veya bu şekilde bir genel tebliğ 
yayımlarken veya bir yönetmelik çıkarır
ken, "Efendim, bu başkaydı" şeklinde bir 
yoruma gitmemesi için bu açıklamayı ya
pıyorum. Çünkü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi müzakereleri, elbette ki, hazırla
nacak yönetmeliklerin yorumlanmasında 
veyahut da bunlara karşı açılacak davala
rın karara bağlanmasında da önemli bir 
unsurdur. Bu itibarla, bu kanun tasarısın
da hüküm altına alınan incelemeden, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci 
maddesindeki vergi inceleme yetkisini alan 
kişiler veyahut da Bankalar Kanununa gö
re inceleme yetkisi bulunan kişiler kaste
dilmiştir. Bunun dışında, "İşte efendim, 
merkez denetim elemanı kastedilmiştir" 
şeklindeki bir iddianın ve yorumun, bu ka
nun tasarısının çıkarılmasında hâkim olan 
düşüncede yeri olmadığını belirtmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, 
biraz önce yaptığım konuşmada belirtti

ğim gibi, bu geçici maddede getirilen hu
sus, şu anda faaliyette .bulunan kişileri 
kapsıyor. Yani, 1 Mart 1989 tarihi itiba
riyle bir yerde muhasebe bürosu olan ki
şilere bir müktesep hak tanıyor; ama bi
raz önce de söylediğim gibi, Bolu'nun kü
çük bir kasabasında serbest muhasebeci ve 
serbest muhasebeci malt müşavir bulmak 
mümkün değildir; hatta yeminli malî mü
şavir bulmak zaten mümkün değildir. 
Bence, belli bir nüfus kesafetinin altında 
olan yerlerde, bu tür faaliyetleri devamlı 
kılmak lazımdır. Devamlı kılmadığınız za
man, orada ticaretle uğraşan insanlar ve 
ticaretle uğraşıp da defler tutmak zorun
da olan kişiler büyük sıkıntı çekerler. Bir 
yandan, bu unvanları kullanma hakkına 
sahip olmayan kişilere, bu unvanları kul
landığı takdirde ağır cezaî müeyyideler ge
tiriyorsunuz; ama öte taraftan da, bu gi
bi yerlere, bu nitelikte, bu unvanları kul
lanmaya hakkı olan kişiler gitmeyecek... 
Oradaki tüccar veyahut da defter tutmak 
zorunda olan kişiler defter işlerini nasıl 
halledecek? Bu konuda Hükümetin veya-
hutda Komisyonun bize cevap vermesi la
zım. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim. 

Onun için, bu maddedeki 1.3.1989 
ibaresenin kaldırılmasında bana göre ya
rar vardır. Bunun yerine, özellikle "nü
fusu 2 bin veya 3 bin olan ilçelerde veya
hut da kasabalarda" ibaresini kullanmak
ta yarar var.Biliyorsunuz, avukatların ol
madığı yerlerde dava vekilleri, dava vekil
liği yapıyor. Yani, mahkeme başkâtipliğin
den ayrılıyor vatandaş; ama avukat olma
dığı için de o yerde, o kişi dava vekilliği 
yapıyor; ama bu, avukatlığı da geçen bü
yük bir inhisarcılık durumu yaratıyor. 
Bunları belirtmek istedim efendim. 



T.B.M.M. B : 96 1 . 6 . 1989 O : 2 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 

Madde üzerinde müzakereler ta
mamlandı. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 
4 üncü maddesindeki şartları taşımaları ve 
hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhase
be, bankacılık, kamu yönetimi ve siyast bi
limler dallarından lisans seviyesinde veya 
diğer yükseköğretim kurumlarından lisans 
seviyesinde mezun olmakla beraber, sayı
lan bu bilim dallarından lisans üstü sevi
yesinde mezun olmaları şartıyla; 

a) Türkiye genelinde malî denetim 
yapan kamu bankaları müfettişleri ile ka
nunları uyarınca vergi inceleme yetkisi al
mış olanlardan; bu yetkilerini aldıkları ta
rihten itibaren en az 3 yıl kamu hizme
tinde çalışmış ve kamu hizmetinden ayrıl
mış olanlar ile hukuk, iktisat, maliye, mu
hasebe, işletme, bankacılık, kamu yöneti
mi ve siyasal bilimler dallarında en az 3 
yıl öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış 
olanlar, 

b) Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı ol
maksızın en az 5 yıl yapanlar veya yap
mış olanlar, 

c) Kamu kuruluşlarının veya bilan
ço usulünde defter tutan özel kuruluşla
rın muhasebe birimlerinde birinci derece 
imza yetkisini haiz olarak muhasebenin fi
ilen sevk ve idare edilmesinden veya malî 
denetiminden sorumlu olarak en az 5 yıl 
çalışmış olanlar, 

Serbest muhasebeci malî müşavir ol
maya hak kazanırlar. 
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Serbest muhasebeci malî müşavir ol
maya hak kazananlardan (a) ve (b) fıkra
sında sayılanlar, ilgili vergi dairelerinden 
veya ilgili kuruluşlardan alacakları çalış
ma sürelerini tevsik eden belgeleri Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içe
risinde, (c) fıkrasında sayılanlar ise 5 yıl 
içerisinde yetkili mercie ibraz etmek zo
rundadırlar. . 

Bu maddede yazılı şartları taşıyanla
ra geçici 4 üncü maddede belirtilen geçici 
kurul tarafından Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik İzin Belgesi düzenlenmek su
retiyle, Serbest Muhasebeci Malî Müşa
virlik unvanı verilir. 

İzin belgesi, Birliğin kurulmasından 
sonra, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir
lik Ruhsatı ile değiştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 249 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının Geçici 2 nci maddesi
ne aşağıdaki (d) bendinin eklenmesini say
gılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Kâzım Özev 
Tokat 

d) Vergi mahkemeleri ile Danışta-
yın vergi davalarına bakan dairelerinde en 
az beş yıl çalışan vergi mahkemesi başkan 
ve üyeleri, Danıştay tetkik hâkim savcıla
rı ile Danıştay daire başkan ve üyeleri, 
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BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN —. Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Katılamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın Genç, önergesi hakkında söz is

tiyor. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; bu kanun tasarı
sının geçici maddeleriyle, belirli meslek 
gruplarına, bugünkü birtakım statüleri 
nazarı itibara alınmak suretiyle, mükte
sep haklar tanınmış; gayet doğal. Ancak, 
vergi muamele ve işlemlerinde, verginin, 
bir inceleme safhası vardır, bir de yargı 
safhası vardır. Bu Yeminli Malî Müşavir
lik Kanunu Tasarısı hazırlanırken, maa
lesef, yargı meselesi üzerinde durulmamış
tır. 

Bugün, memleketimizde vergi mah
kemeleri var, Danıştay var. Vergi mahke
meleri ve Danıştayda hâkim statüsünde 
çalışan arkadaşlarımızın bir kısmı hukuk 
mezunu değillerdir. Hukuk mezunu olma
dıkları için, bunlar avukatlık yapamıyor
lar; ama, düşünün, idarî yargının statüsü 
gereği, bir kişi vergi veya idare mahkeme
sinde hâkim olabiliyor, Danıştay tetkik hâ
kimi veya savcısı olabiliyor, Danıştay üye
si, olabiliyor, Danıştay daire başkanı, ola
biliyor, Danıştay birinci başkanı olabiliyor, 
Anayasa Mahkemesi üyesi olabiliyor, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı olabiliyor; ama, 
bir serbest malî müşavir olamıyor, bir avu
kat olamıyor. 

Bugün Danıştay Başkanı olan arka
daşımız Mülkiyelidir; Danıştayda vergi 
davalarına da bakmıştır; şimdi bunlara bu 

hak verilmiyor, fakat, öte taraftan, beş yıl 
fiilen serbest malî müşavirlik yapan kişi
ye, bu kanun tasan siy la müktesep hak ta
nınıyor. 

Bu arkadaşlar, olabilir ki, meslekle
rinden ayrıldıkları zaman, boş oturacağı
na -hepsi yapmaz, ama isteyen yapabilsin-
mesela Danıştayda vergi davalarını kara
ra bağlayan bir başkan veya bir üye, is
terse serebest malî müşavirlik yapsın. Bun
da devletin bir kaybı var mıdır? Varsa söy
lesinler!.. Veyahut da bunun bilgisiz oldu
ğunu söyleyebilir misiniz? Yani, bir vergi 
davasında Türk Milleti adına karar ver
me yetkisine sahip olan bir yargı mercii
nin elemanları için, "Hayır, bunlar bu gö
revi yapmasınlar" demek, hukuka ve 
mantığa sığar mı? 

Bence, bu önerge çok yerinde ve adil 
bir önergedir. Burada çalışan insanlar da, 
emekli oldukları zaman, isterlerse bir ser
best malî müşavirlik bürosu açsınlar, ora
da otursunlar. Bunlara, bu tasarının hiç
bir maddesinde, böyle bir hak verilmemiş. 
Zaten bunların, Danıştaytn vergi dairele
rinde çalışabilmeleri için ya hukuk mezu
nu olmaları lazım, ya iktisat mezunu ol
maları lazım veyahut da siyasal mezunu 
olmaları lazım. Biz önergemizde asgarî 
beş yıl aldık; ama, yirmi yıl çalışan kişiler 
de bu haktan yararlansınlar. Bence, bu çok 
yerinde bir önergedir. 

Benim bu durumla hiçbir ilgim yok. 
Ben daha önce vergi kontrol memurluğu 
yaptım; inceleme yetkisini aldığım için bu 
tasarıdan yararlanıyorum; sonra beş yıl 
serbest çalıştım; yirmi yıl Danıştayda hâ
kimlik yaptım. Benim için değil; ama ora
da çalışan arkadaşlarımız için de bir gü
vence olur, devlet için de bir güvence olur. 

Bu insanlar bilgi sahibi insanlardır, 
konuyu hilen insanlardır, hiç olmazsa 
bunlara da bu hakkı tanıyalım. 

Konuyu Yüce Heyetinizin takdirine 
bırakıyorum. 
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Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Efendim, Sayın Kamer Genç ve ar

kadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar 
için yetersayı yok; lütfen bir daha sayın. 

BAŞKAN — Önergenin sonucunu 
tefhim ettik Sayın Genç, maddeyi oylar
ken bu dediğiniz hususu nazarı itibara alıp 
sayacağız. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, benim önergem okunduğu za
man, şimdi salona giren bu arkadaşları
mız Genel Kurulda yoklardı. İzin verin, 
önergemi şimdi bir defa daha izah edeyim. 
Hayalî oy kullanıyorlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Rica ediyorum. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın Genç, biraz evvel, önergenizle 
ilgili oylamayı tefhim ettikten sonra, 114 
kişinin bulunmadığı itirazında bulundu
ğunuz için ikinci aşamaya geçtim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olmaz 
böyle şey Sayın Başkan; müzakerelerin 
ciddiyeti kalmıyor. "Oyluyorum dediğiniz 
zaman biz size hatırlattık. 

BAŞKAN — Hadise bundan ibaret
tir. Siz bunları çok iyi bilirsiniz. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte, Kanunun 
4 üncü maddesindeki şartları taşımaları ve 
5 inci maddesinde belirtilen konularda li
sans seviyesinde veya diğer yükseköğretim 
kurumlarından lisans seviyesinde mezun 

olmakla beraber, sayılan bu bilim dalla
rından lisansüstü seviyesinde mezun ol
maları şartıyla; 

a) Kanunları uyarınca vergi incele
me yetkisi almış ve yeterlik sınavı vermiş 
olanlarda, inceleme yetkisi aldıkları tarih
ten itibaren kamu hizmetlerinde geçen sü
releri ile kamu hizmetinden ayrıldıktan 
sonra Maliye, Muhasebe ve İşletme konu
larında geçen çalışma süreleri toplamı 8 
yıl olanlar, 

b) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, 
Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bi
limler dallarından birinden profesör un
vanı almış olanlar, 

c) En az 12 yıldan beri; Kanunun 
2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı iş
leri, bir işyerine bağlı olmaksızın yapan
lardan ve kamu kuruluşlarının veya bilan
ço esasında defler tutan özel kurulaşların 
muhasebe birimlerinde birinci derecede 
imza yetkisini haiz olarak sorumlu bulu
nanlardan, son üç yıllık dönemde düzen
ledikleri beyannamelerle ilgili mükellefle
rin bilançolarının aktif toplamları yıllık or
talaması 10 milyar lirayı aşmış olanlar, 

Yeminli malî müşavir olmaya hak ka
zananlar. 

Bunlara geçici 4 üncü maddede be
lirtilen geçici kurul tarafından Yeminli 
Malî Müşavirlik İzin Belgesi düzenlenmek 
suretiyle yeminli malî müşavir unvanı ve
rilir. İzin belgesi Birliğin teşkilinden son
ra Yeminli Malî Müşavirlik Ruhsatı ile de
ğiştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; kanun tasarısının 



T.B.M.M. B : 96 1 . 6 . 1989 O : 2 

geçici 1 inci maddesinde serbest muhase
becilik için bugünkü mevcut müktesep 
haklar muhafaza ediliyor; geçici 2 nci 
maddesinde, serbest muhasebeci malî mü
şavirlerle, geçici 3 üncü maddesinde ise ye
minli malî müşavirlerle ilgili müktesep 
haklar getiriliyor ve muhafaza ediliyor. 

Tasarının görüşmelerinin başından 
beri söylediğim gibi, bu kanun tasarısı, 
memleket için zarurî olmasına rağmen be
lirli meslek gruplarına imtiyaz getiren bir 
kanun tasarısıdır. Belirli meslek grupları
na imtiyaz getirdiği için de, birçok insa
na büyük külfetler getirmektedir. 

Kanunun mantığını da bulmak, çok 
zor. "Hukuk, iktisat, maliye, işletme, ban
kacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler 
dallarından birinden profesör unvanı al
mış olanlara yeminli malî müşavirlik hakkı 
veriyor. Şimdi, bu tasarıyı getirenlere sor
mak istiyorum : Bir medenî hukuk profe
sörünün yeminli malî müşavirlikle ne iliş
kisi var? Muhasebeden anlayan-doçent se
viyesindeki bir kişi yeminli malî müşavir 
olamıyor, öte yandan, muhasebe ile, ver
gi ile hiç ilgisi olmayan kişiye, hem de ka
zanılmış hak olarak, yeminli malî müşa
virlik hakkı veriliyor. Bu, bir defa, çok tu
tarsız bir durumdur. 

Ayrıca, yeminli malî müşavirlik yet
kisini verdiğiniz kişiler, yarın mükellefle
rin ve kurumların defter vesika ve beyan
namelerini tasdik edecekler. Bu beyanna
melerin dayandığı defter ve vesikalarda ve 
dayandığı bilançolarda herhangi bir ver
gi kaçağı yoktur. Maliye Bakanlığının na
sıl şartlarda bir yönetmelik hazırlayacağını 
da bilmediğimiz için, bunlar, incelemeden 
azade edeilecekler, uzak tutulacaklar. Böy
le tasdik yetkisini verdiğiniz birtakım ki
şiler, tasdik ettiği konuyu bilmedikleri tak
dirde, vergi kaçağını nasıl önleyeceksiniz? 
Bu hususu öğrenmek istiyorum. Bu kanun 
tasarısını hazırlayanların başında profe

sörler çoğunluktaymış da, herhalde onun 
için kendilerine böyle bir imtiyaz tanı
mışlar. 

Yine, bir başka durum var, o da 
şu : Baştan beri söylediğim gibi, çeşitli fa
kültelerden mezun olup da, Maliye Ba
kanlığı içinde vergi dairesi müdürlüğü, 
defterdarlık ve vergi kontrol memurluğu 
yapan yüksek tahsilli kişiler var. Bu mes
lekte, bugüne kadar yirmibeş yıl çalışmış 
bu kişilere niye yeminli malî müşavirlik 
verilmiyor? Bunların hakkı yok mu?.. Ya
ni, bu Meclis, böyle, çıkardığı bir kanun
da illa haksızlıklar yapmak zorunda mı
dır? Anayasanın 10 uncu maddesinde eşit
lik ilkesi vardır; her merci ve organ, kerı-
di tasarruflarında eşitlik ilkesine uymak 
zorundadır; ama, maalesef, getirilen bu 
imtiyaz kanunlarında, ne eşitlik ilkesi göz 
önünde tutuluyor, ne de başka bir şey! Be
lirli birtakım kişiler, belirli yerlere geliyor
lar. Bu memlekette neler olduğunu görü
yoruz. O imtiyazları veriyorlar. 

Geçen gün, Maliye Bakanına, "Mer
kezî Uzlaşma Komisyonu olarak hangi 
mükelleflerle ne miktarda vergi ve ceza uz
laşması yaptınız?" diye soruyorum, Ma
liye Bakanı, ' 'Vergi mahremiyeti var, bu
nu size bildiremem; ama, 1985'te, 1986'da 
şu kadar mükellefle uzlaştım" diyor. Pe
ki, vergi mahremiyeti varsa, o zaman han
gi mükellefler için -isim verme- ne mik
tarda uzlaşma yaptın veya uzlaşma nispeti 
ne kadardır, söylesenize. Söylemezler; 
çünkü, hesaplarına gelmez. Niye hesapla
rına gelmez? Duyduğumuza göre, Merke
zî Uzlaşma Komisyonunda, milyarlık ka
çakçılık cezalan, sıfır derecesinde veyahut 
da yüzde 5 seviyesinde uzlaşılıyor. Bun
lar niye oluyor? Çünkü, idarede keyfîlik 
artık almış yürümüş, idaredeki keyfîliğin 
önüne geçmek için, idarî kuralları ciddî 
koymak lazımdır, idarenin takdir hakkı
nın murakabe altında tutulması lazımdır; 
bunlar tutulmuyor, işte böyle imtiyaz ka-
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nunlarıyla da Yüce Meclis işgal ediliyor. 
Dolayısıyla da, bunun zararını normal va
tandaş çekiyor. 

Getirilen kanunlarda mantık arıyor
sunuz, yok; kural anyorsunüz, yok. Niye 
getirildiği belli değil. Buraya çıkıp, belli 
şeyleri izah ediyoruz, bize cevap veren 
yok. Uygulayıcılar yarın ne yapacaklar? 
Onu da burada anlamak mümkün değil
dir. Bu maddeyle ilgili olarak verilmiş bir 
önergem de var, o önergemle ilgili bir da
ha konuşacağım. 

Saygılarımı sunarım efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Efendim, madde ile ilgili verilmiş 
önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 249 sayılı Kanun 
Tasarısının Geçici 3 üncü Maddesine aşa
ğıdaki (d) bendinin eklenmesini saygıla
rımla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Kâzım Özev 
Tokat 

"d) Vergi mahkemeleri ile Danış
tay'ın vergi davalarına bakan dairelerin
de en az 10 yıl çalışan vergi mahkemesi 
başkan ve üyeleri, Danıştay tetkik hâkim 
ve savcıları ile Danıştay daire başkan ve 
üyeleri." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 249 sıra sayılı \a-
sa Tasarısının Geçici 3 üncü Maddesinde
ki (c) fıkrasında yer alan "aktif toplam" 
deyimi yerine, "öz varlık" deyiminin kul
lanılmasını saygılanmızla arz ederiz. 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Erol Ağagil 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre okutup, işlem yapacağım : 

İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğ
lu ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 249 sıra sayılı "Ya
sa Tasansının geçici 3 üncü maddesinde
ki (c) fıkrasında yer alan "aktif toplam" 
deyimi yerine "öz varlık" deyiminin kul
lanılmasını saygılanmızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. Çünkü, aynı şeyler değil efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
hükümet katılmıyor. 

. HÜSNÜ OKÇUOĞLU (İstanbul) 
— Önergem hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Şaym Okçuoğlu söz is
tiyor. Buyurun efendim. 

HÜSNÜ OKÇUOĞLU (İstanbul) 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
görüşülmektee olan yasa tasarısının bu 
maddesi üzerinde, Plan ve Bütçe Komis
yonunda da ciddî eleştiriler yapıldı. 

Bu maddenin (c) fıkrası geçmişle il
gilidir. Bir başka deyişle, bu meslek men
suplarının geçmişte yapmış oldukları hiz
metlerden dolayı, bundan böyle nasıl bir 
statüye girmeleri gerektiğiyle ilgilidir. Bu
rada şu kıstas getiriliyor ve deniyor ki, 
"En az 12 yıldan beri bu işi yapmış ol
mak..." Bu yetmiyor, bir kıstas daha geti
riliyor. Bu kıstas da şudur: "Son üç yılın 
bilançolarının aktiflerinin toplamının or
talaması 10 milyar lira olmalıdır." 

Bir kere, ilke olarak, bu meslek gru
bunun bir başka ticarî kuruluşun aktifiy-
le ilgili olması yanlış bir olaydır. Bir mu
hasebeci, bir malî müşavir, bir kuruluşun 
elde etmiş olduğu kârla, zararla sorumlu 
tutularak, burada bir müeyyide konulmak 
istendi; bu yetmedi, son üç yılın bilanço
sunu aktifiyle bağlanmak istendi. 

Vermiş olduğum önergeyle şunu ge
tirmek istedim. Çok saygıdeğer iktisatçı 
arkadaşlarımız, malî müşavirlik yapan ar
kadaşlarımız vardır; öz varlık, tanımı olan 
bir kavramdır, iktisatta çok net bir şekil
de tarif edilmiştir, bir. 

ikincisi, arkadaşlarımızın bu konuda 
getirmiş oldukları ısrann maddî bir temeli 
yoktur. Çünkü, aktif toplamına, zararda 
girmektedir. Yani, öyle bir yanlışlık yapı
lıyor ki savunulanla amaçlanan arasında 
da ciddî bir terslik vardır demek istiyo
rum. Bütün müfettişlerin, denetmenlerin 
ve analistlerin, firmalar üzerinde yaptığı 
etkin metot ve yöntem, öz varlık yöntemi
dir, öz varlık denetimidir. Yani, öz sermaye 
esas alınmaktadır. 

Öz sermaye bu konuda son derece 
ciddî bir kriter olur diye düşündüm ve bu 
nedenle de bu önergeyi verdim. Takdiri 
Yüce Kurula bırakıyorum 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Hüsnü Okçuoğlu ve arkadaş
larının önergesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 249 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının geçici 3 üncü madde
sine aşağıdaki (d) bendinin eklenmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

"d) Vergi mahkemeleri ile Dantşta-
yın vergi davalarına bakan dairelerinde en 
az 10 yıl çalışan vergi mahkemesi başkan 
ve üyeleri, Danıştay tetkik hâkim ve sav
cıları ile Danıştay daire başkan ve üyele
ri." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Toplantı ekseriyetimiz olmadığı için ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN 

İNAN (Bitlis) — Katılamıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılamıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Genç önergesi 
hakkında söz istiyor. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bizim, in
san olarak, Meclis olarak, belli bir mese
leye bakış açımızın temelinde bilgi ve ger
çekçilik olması lazımdır. Meseleyi çözecek 
bilgi ve kültüre sahip insanlara, aynı sta
tüde olan insanlara eşit muamele yapmak, 
Anayasanın 10 uncu maddesinin bir ge
reğidir. Bu, Anayasada temel kural olarak 
vardır; idare, yargı ve yasama eylem ve iş
lemlerinde eşitlik ilkesine uymak zorun
dadırlar deniliyor. 

Şimdi, verdiğimiz önergede diyoruz 
ki, vergi mahkemeleriyle, Danıştaym vergi 
davalarına bakan dairelerinde -ki, Danış
tay Türkiye'nin en yüksek idare mahke
mesidir, bütün vergi uyuşmazlıkları son 
olarak orada çözülür- en az on yıl çalışan 
vergi mahkemesi başkanı ve üyeleri, Da
nıştay tetkik hâkim ve savcıları ile Danış
tay daire başkanı ve üyeleri de yeminli ma
lî müşavirlik yapsın. Üç yıl hesap uzman
lığı muavinliğinden sonra, yeterlilik sına
vını veren bir hesap uzmanı arkadaş, he
men ertesi sene yeminli malî müşavirlik 
statüsüne kavuşuyor da, en az on yıl Da
nıştay Başkanlığı gibi... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Yanlış, yanlış. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Oku
yun kanun tasarısını; getirdiğiniz tasarı
yı bilmiyorsunuz; zaten, bilmediğiniz için 
itiraz ediyorsunuz. Açalım ilgili maddeyi, 
on yıl şartını koymuşsunuz; ama, orada 
kamu hizmetinde geçen süreyi sayıyorsu
nuz. Yani, maddede on yıl kamu hizmeti 
yapan, hesap inceleme yetkisini alan ve ye
terlilik sınavını veren kişi on yıl çalışmış
sa, sınavdan muaf oluyor ve yeminli malî 
müşavir oluyor. Hesap uzmanı yeterlilik 

sınavını verdi, gitti sportif bir idarenin ba
şına geçti -o da kamu hizmeti- orada yedi 
yıl çalıştı, geldi yeminli malî müşavir ol
du; Komisyon olarak izah edin. İzah eder 
misiniz? 

MEHMET ALÎ DOÖUŞLU (Bin
göl) — Metin önünde, görüyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — İşte 
öyle demiyor beyler; açalım maddesini. 

Şimdi, bu kadar çarpık mantıklı bir 
kanun tasarısını ben görmedim. Yeminli 
malî müşavirlikle ilgili maddeyi okuya
lım : 

"Yeminli malî müşavir olabilmenin 
özel şartları 

MADDE 9. — Yeminli malî müşa
vir olabilmek için : 

a) En az 10 yıl serbest muhasebeci 
malî müşavirlik yapmış olmak, 

b) Yeminli malî müşavirlik sınavı
nı vermiş olmak, 

c) Yeminli malî müşavir ruhsatını 
almış olmak. 

Şartları aranır. 
Şu kadar ki, kanunları uyannca ver

gi inceleme yetkisi almış olanların, bu yet
kiyi aldıkları tarihten itibaren kamu ku
rum ve kuruluşlarında geçen hizmet sü
releri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, 
muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimler dallarında öğretim üyeli
ği veya görevliliği yapmış olanların bu hiz
metlerinde geçen süreleri, serbest muha
sebeci malî müşavirlikte geçmiş süre ola
rak kabul edilir" diyor ve "Kanunları 
uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve 
meslekî yeterlilik sınavını vermiş olanlar 
ile yukarıdaki sayılan konularda profesör
lük unvanı almış bulunanlar için sınav şar
tı aranmaz" diyor. 

Çok açık bir hüküm. Yani, getirdiği
niz kanun tasarısının anlamını komisyon 
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olarak bilmiyorsanız, Genel Kurul bunu 
nasıl anlayacak? 

Efendim, bizim burada yaptığımız 
haklı ikazları dikkate almıyorsunuz; alma
dığınız için, bu kanun tasarısı Meclîsten 
çıksın, kanunlaşsın -ben size söyleyeyim-
ikinci gün yine, değişiklik için bir kanun 
tasarısı getireceksiniz. Çünkü, memleke
ti bir çıkmaza götürüyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu; lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dol
madı daha Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Doldu, doldu. Önüm
de notum var; doldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim. 

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

di, Sayın Başbakanın akşam "İcraatın 
içinden" konuşmasını dinledim; "Önemli 
olan hesap gününde iyi hesap vermektir" 
diyor. Evvela, hesabı Meclise vermesi la
zım Sayın Başbakanın. Getirtilen kanun 
tasarısı, hesap verilemeyecek nitelikte kar
maşık, imtiyazlı, hukuk mantığına aykt-, 
ndır. Onun için, getirdiğiniz kanunlarda, 
hesabı evvela Türkiye Büyük Millet Mec
lisine vereceksiniz. Hesap günü Tanrıya 
hesap verirsiniz, o başka mesele de; evve
la buraya, kendi partiniz ve grubunuza ve
receksiniz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Mü
dahale etmeyin. 

Sayın Genç, bitirelim lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yi

ne o konuşmasında Başbakan diyor ki, 
"Bizim yaptıklarımızı karşımızdakilerin 
hafızaları alamıyor." 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
"Hafıza" değil, "havsala." 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî ki, deli saçmalarını bizim havsalamı
zın alması mümkün değil. (ANAP sırala
rından "Aaaa" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
kanunları en ayrıntılı şekilde... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — 
Başbakan dinlemiyor sizi. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, dinlesin dinlemesin; ben Genel Ku
rula konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen söz 
atmayın. 

Sayın Genç, sürenizi aştınız... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Za
ten, getirdiğiniz şeyler birbiri içinde çeliş
kili, hukuk mantığı yok; eşitlik ilkesine, 
Anayasanın temel ilkelerine aykırı. Tabiî 
bunları havsalamız almaz. Bunları sizin de 
havsalanız almaz. 

BAŞKAN — Saytn Genç, süreniz 
bitti. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çün
kü, imtiyazlı insanların peşinde koşarsınız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Süreniz bitti; sö
zünüzü... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ge
nelde, normal insanların havsalasının bu 
işlemleri alması mümkün değildir. 

Bu Kanun tasarısının, aslında, par-
tilerarası bir çelişki yaratılmadan, mem
leketin sağlıklı bir ihtiyacını karşılayacak 
bir düzeyde çıkması gerekirken, özellikle 
ANAP Grubunun inatlaşarak bu kanun 
tasarısını bu kadar rayından çıkaracak şe-
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kilde, haklı ikazları dinlemeyecek bir bi
çimde çıkartmaya çalışmasını, kendi grup
ları için bir zaaf kabul ediyorum. 

Lütfen, Bu Meclise getirilen kanun
larda, bilgi, deneyim, hak hukuk hâkim 
olsun ve bu kanunları böyle çıkaralım. Bu 
kanunlar aslında böyle çıkmaz; üç beş defa 
müzakere edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bi
tirin artık. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, o kadar heyecanlanmayın lüt
fen. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, belirli kural
lar var; ben koymadım bunları!'(ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Niye sıralara vuruyoruz ki, ne olmuş? 

Evet efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bu önergemiz kabul 
edildiği takdirde, kanunda önemli bir boş
luğun giderileceğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Efendim, Sayın Kamer Genç ve ar
kadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Odaların ve 
Birliğin teşkiline kadar bu kuruluşlara ve
rilen görevler Maliye ve Gümrük Baka
nınca oluşturulacak Geçici Kurul tarafın
dan yürütülür. 

Geçici Kurul; Maliye ve Gümrük Ba
kanınca seçilecek on üyeden oluşur, kurul 
üyelerine verilecek huzur hakkı Maliye ve 
Gümrük Bakanının onayı ile belirlenir. 

Geçici Kurul Odaların ve Odalar 
Birliğinin organlarının teşekkülüne kadar 
Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından uy
gun görülecek il veya bölgelerde en az üç 
üyeden oluşacak Değerlendirme Komis
yonları kurar. 

Geçici madde hükümleri gereğince 
sınavsız Berbest Muhasebeci Mal! Müşa
vir olacaklar ile Serbest Muhasebeci Ma
lî Müşavirlik sınavına girmek isteyenler 
kurulacak Değerlendirme Komisyonları
na müracaat ederler. Değerlendirme Ko
misyonlarının verdiği karar üzerine sına
va girmeye hak kazananların sınavları, 
Odaların ve Odalar Birliğinin kuruluşu 
tamamlanıncaya kadar Maliye ve Güm
rük Bakanı tarafından kurulacak Sınav 
Komisyonları tarafından yapılır. Sınav 
Komisyonu, biri Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı temsilcisi, ikisi de üniversite öğre
tim üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur. 
Birden fazla Sınav Komisyonları kuru
labilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 1, 2 

ve 3 üncü maddalere göre hak sahibi olup 
da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
T.B.M.M. Üyesi veya Belediye Başkanı ol
dukları için bu görevleri nedeniyle ilgili 
meslek mensubu unvanını alamayanlann 
bu görevlerinin bitiminden itibaren 1 yıl 
içinde ilgili odaya başvurmaları halinde 
unvanları verilir. 

— 203 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu geçici 5 inci maddede millet
vekilleri için ve belediye başkanları için bir 
hakkın muhafazasına gidiliyor, ancak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
serbest muhasebecilik serbest muhasebe
ci malî müşavirlik, yeminli malî müşavir
lik birbiriyle bağdaşmıyor. Bu hangi ka
nundan kaynaklanıyor, bunu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Efendim,, milletvekili ile belediye baş
kanı olanlar, görevleri sona erdikten son
ra bu hakları elde etmek için müracaatta 
bulunacaklardır; daha öncesi bağ
daşmıyor. 

Madde açık olarak bunu ifade et
mektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Maddeyi oyularınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 5 in
ci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 6. — İlgili Dev
letlerce karşılıktık şartı sağlanıncaya kadar 
8 inci madde hükmünden faydalanama
yan yabancı serbest muhasebeci malî mü
şavirler, bu Kanunun yürürlük tarihini ta-
kibeden yılın sonuna kadar işlerine devam 
edebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Birlik kuru
lup faaliyete geçinceye kadar bu Kanunun 
uygulanması ile ilgili giderler Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. , 

Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanu

nun 22 nci maddesine göre seçilecek Yö
netim Kurulu üyelerinde odaların kurul
masından itibaren 6 yılı için, 5 yıllık kı
dem şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum ; 
Yürürlük : 
MADDE 51. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
, edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 52. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Bu suretle, tasarının tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, oyumun rengini belirtmek üzere 
siz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
(ANAP sıralarından "Oylamaya 
geçtiniz" sesleri, gürültüler) 

Tamam efendim, tamam; arkadaşı
mız el kaldırmış; farkına varamadım. Biz 
de insanız, zaaflarımız oluyor tabiatıyla. 
Dikkat etmedik. 

Sayın Genç, süreniz 5 dakikadır, ça
lışma saatimiz de dolmak üzeredir; lütfen, 
bu hususu dikkate alarak konuşmanızı 
yapın. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, hiç acelemiz yok, görüşmeler bu
gün yarım kalırsa, yarın devam ederiz ve
ya uzatma kararı alırız. 

BAŞKAN — Efendim, o başka; fa
kat işi sonuna getirdik, onun için bu hu
susu belirtiyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — As
lında ben, ANAP'lı sayın milletvekilleri
nin burada biraz daha beklemelerinde 
kendileri için yarar görüyorum; çünkü, 
Sayı Başbakan ilk defa bugün teşrif buyur
dular, hiç olmazsa biraz görsünler. O ba
kımdan, biraz fazla kalın. 

Sayın Başbakan olmasaydı, bugün bu 
tasarı da kanunlaşmayacaktı zaten. 

BAŞKAN — Lütfen, konuya döne
lim efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan. 

Aslında bu kanun uzun zaman önce 
çıkması gereken bir kanundu. Türkiye, 
AT'a girecek, Avrupa staandartlarına uy
gun bir malî müşavirlik müessesesinin ku
rulması zorunludur; ancak, getirilen tasarı 
çok hissî hazırlanmış, belirli bir meslek sı
nıfının menfaati, yararı her şeyin üstün
de tutulmuştur, taşarı hazırlanırken, biz 
eğer bu önyargıdan kurtulsaydık, yasa ha
kikaten çok mükemmel bir seviyede çıka
bilirdi. 

Beti inanıyorum ki, bu tasarı, bu ha
liyle kanunlaşıp yürürlüğe girdiği takdir
de, birçok problemi de birlikte getirecek
tir; ancak, belirli bir adım atmak da ya
rarlı olmuştur. Bu adım atılırken, özellik
le bu yasa kendilerine uygulanacak olan 
defter tutma zorunluluğundaki mükellef
ler, büyük bir yük altına sokulmadan, bu 
hususta birtakım kargaşalıklar yaratılma
dan, eksiklikler görülerek süratle düzeltil
melidir. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, zaman zaman 
çok keyfî uygulamalar yapmaktadır. Me
sela, geçen gün bir iç yönerge yayınlan
mıştır; o yönergede "Vergi borcu olan 
mükelleflerin vergi levhası tasdik 
edilmeyecek" deniyor. Vergi levhası belli 
bir süre tasdik edilmediği takdirde, gelen 
vergi memuru "Senin vergi levhan tasdik
li değil" diye ceza kesiyor. Burada yetki
lerin hepsinin Maliye ve Gümrük Bakan
lığına verilmesini -Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının geçmiş uygulamalarını nazara 
alarak- bu kanun uygulamalarında keyfî
liklere sebebiyet vereceği inancındayım. 

Onun için, bu kanunun, özellikle ge
nel ilkelerini düzenleyen yönetmeliğin tü
zük olarak çıkması gerekirdi; bunu bir ek
siklik olarak kanunda görüyorum. Mali
ye ve Gümrük Bakanlığında hesap uzma
nı, maliye müfettişi gibi meslek grupları
na aşırı derecede imtiyaz verilmesine rağ-
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men, aynı yetkilere sahip diğer inceleme 
elemanlarından bu yetkilerin esirgenme
sini de, bu kanun için çok büyük bir ek
siklik olarak görüyorum. 

Bu itibarla, ben, bu kanunun eksik
liklerinin giderilmesi, düzeltilmesi için kısa 
zamanda buraya tekrar getirileceğine ina
nıyorum. 

Özellikle vergi-yargı hizmeti görevi
ni yapan kişilerin bu kanunda herhangi 
bir yetki ile, bir hakla, mücehhez kıltnma-
maları da, kanunun bir eksiğidir. 

Bu itibarla, bu kanunun eksiklik
lerini ileride gidermek dileğiyle, oyumun 
rengi... (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
ANAP'in bütün tasarruflarına karşı ben 
ret veriyorum, şimdiye kadar sizde olum
lu bir tasarı görmediğim için ret oyu ve
riyorum. Aslında, buna kabul verebilir
dim; ama, benim verdiğim önergeleri inat 
olarak hep reddettiniz, siz de inanmaya
rak o ret oyunu verdiniz, o itibarla ben de 
bu kanun tasarısına ret oyu veriyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Genç bu konuşmalarınızdan, 
kabul oyu vereceğiniz izlenimi yara
tılmıştı. 

Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ret ve
receğim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bu itibarla, tasarının tümünü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

2. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına Dair Yetki Kanununda Değişiklik Yapılma

sına ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 251) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
gündemimizde bir maddelik bir kanun ta
sarısı vardır. Önümüzdeki hafta da Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülecektir; 
bu itibarla, bu tasarının görüşülüp ta
mamlanmasına kadar... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planı, haftaya, Genel Kurulda değil, 
Komisyonda görüşülecektir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu 
kanunu da bitirelim. Lütfen... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bu gerekçe ile olmasın. 

BAŞKAN — Bu tasarı üzerindeki 
müzakerelerin tamamlanmasına kadar ça
lışmaların devamını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerindedir. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevli
leri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, SHP Grubu adına, Sayın 
Cemal Seymen konuşacaklar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 

(1) 251 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Sey-
men. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şahsı adına da Sayın Kamer Genç 
söz istemişlerdir. 

S H P G R U B U ADINA C E M A L 
SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz yasa tasarısı hakkında bazı hususla
rı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına te
spit ederek görüşlerimizi arz etmek üzere 
vaktinizi alıyorum. 

Komisyonda da dile getirdiğimiz bir 
tespiti izninizle yapmak istiyorum. O 'da 
şudur : Bu tasarı Komisyona sevk edildi
ğinde, tasarı kapsamında hem Sayıştay m 
yeni baştan düzenlenmesi hem de Yüksek
öğretim Kanununda değişiklik yapılması 
amaçlanıyor idi. Her ne kadar, tasarının 
amacı, "Sayıştayın ve üniversitelerin teş
kilat yapılarında ülkemizin ihtiyaçlarına 
cevap verecek bazı düzenlemelerin yapıl
masıyla, meslek mensuplarının idarî, mal! 
ve sosyal hak la r ında iyileştermeler 
yapmak" şeklinde önümüze getirildiyse 
de, burada, elbette ki, bu kurumlarda ça
lışanların sosyal haklarının iyileştirilmesi 
konusundaki 'bir çaba, tarafımızdan da 
olumlu karşılanmaktadır. Ancak, burada 
asıl amaç, kanun hükmünde kararname 
getirerek, Sayıştayın yapısında da belli dü
zenlemeler yapmak suretiyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına, katma bütçeli 
idareler ile genel bütçeli idarelerin hesap
larını tetkik etmekle görevli Sayıştayın yet
kilerine de belli ölçüde kısıtlamalar geti
riliyordu. Komisyonda yapılan uyanlar so
nucu, Komisyonun Sosyaldemokrat Halk
çı Parti dışında kalan değerli üyeleri de bu 
eleştirilerimizi olumlu bulduğu içinidir ki, 
Sayıştay, bu yasa kapsamından çıkarıldı. 
Bu, olumlu bir gelişme olmuştur. Gerçek
ten de, genel ve katma bütçeli idarelerin 
hesaplarını Millet Meclisi denetiminden 
alıkoymaya yönelik düzenlemeler, herhal

de Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkin
liğini azaltıcı, etkinliğini kısıtlayıcı düzen
lemelerdir. O nedenle, Sayıştayın bu ya
sa kapsamından çıkarılması uygun olmuş
tur; ama, Yükseköğretim Kanununda bir 
değişiklikle,' Yükseköğretim Kurulunun 
yapısında da bazı düzenlemelere gidilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Burada da yine biz, üniversite men
suplarının özlük haklarını, sosyal hakla
rını iyileştirici düzenlemeler getirilmesine 
katılırız. 

Malumunuz olduğu üzere, Yükse
köğretim Kurulu bir anayasal kurumdur. 
Ancak, biz öteden beri yükseköğrenim 
müesseselerinin kendi bünyesinde, idarî, 
malî ve bilimsel özerkliğe kavuşturulma
sından yanayız. Daha açık bir ifadeyle, 
Anayasamızda yer alan "Yükseköğretim 
Kuru lu" adlı müessesenin, bir anayasal 
değişiklikle, üniversitelerimize, bilimsel, 
malî ve idarî özerklik getirecek bir biçim
de yeni baştan düzenlenmesini savu
nuyoruz. 

Burada, iktidar Partisinin de, Yük
seköğretim Kurulunu yeni baştan düzen
lemek amacı taşıdığı anlaşılıyor. Bu güzel 
bir mutabakattır; ancak, Yükseköğretim 
Kurulunu muhafaza ederek, Yükseköğre
tim Kurulunun içerisinde yapılacak bazı 
yasal düzenlemelerle -hem de bu düzen
lemeler kanun hükmünde kararnameyle 
olacaksa- müesseseye köklü ve radikal bir 
iyileştirme getirmek mümkün değildir. As
lında, Yükseköğretim Kurulunun, anaya
sal müessese olarak yeni baştan düzenlen
mesi; yani, üniversitelere, malî, idarî ve bi
limsel özerklik verecek bir yapıya kavuş
turulması gerekmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, sık sık, "Ana
yasaya kefil olduğundan" bahsetmektedir; 
Yükseköğretim Kurulu ile ilgili bu deği
şiklikleri Anayasanın mhuna aykırı bulup 
bu yasayı yayımlar, yayımlamaz; onu bi-
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lemeyiz, Sayın Cumhurbaşkanının kendi 
takdirlerindedir. 

O nedenle, biz, Sayıştay m, bu yetki 
kanunu kapsamından çıkarılmasını olum
lu buluyoruz. Yükseköğretim kurumları 
ile ilgili olan düzenlemeler de Sosyalde-
mokrat Halkçı Partiyi ilgilendirmiyor. 

O nedenle, burada, biz bu yasanın, 
aslında kanun hükmünde kararnameler
le Meclisi devre dışında bırakan uygula
maların bir parçası olduğunu düşünerek, 
bu yasal düzenlemelerin ve kanun hük
mündeki kararnamelerle hükümet etme
nin doğru bir yol olmadığını, yararlı ve 
hukukf bir yol olmadığını belirtmek isti
yor ve hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Seymen. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; tabiî, çok önemli 
kanun tasarılarını dar bir zaman kalıbı içi
ne sıkıştırarak görüşmeye başlamak, ben
ce, bu Meclisin ciddyeti ile bağdaşmaz. 

Anayasanın 7 nci maddesi, "Yasama 
yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir. Bu yetki 
devredilemez" diyor ve bu temel bir ku
raldır. Gerçi, Anayasanın 91 inci madde
si, kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisini hükümetlere verme ilkesini getir
miştir; ama, bu çok istisnaî hallerde tanın
ması gereken bir yetkidir. 

Kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi niye hükümetlere veriliyor?.. 
Meclislerde koalisyon olur, Meclislerin 
bünyeleri ağır işler, meclisler kanun tasa
rı ve tekliflerini yasalaştıramaz; günün 
ekonomik koşulları içinde meclislerin ağır 
işleyen bu bünyeleri karşısında aciz kalma
ması için kendisine kanun gücünde karar
name çıkarma yetkisi verilmiştir; bu, 

Fransa'da da verilmiştir. 1961 Anayasası 
ile bu yetki Türk hükümetlerine verilirken, 
meclisleri ortadan kaldıracak biçimde ka
nun gücünde kararname yetkisi amaçlan
mamı ştır; çünkü, Anayasanın 7 nci mad
desindeki yasama yetkisinin devredileme
yeceği ilkesi, temel bir ilkedir. Anayasanın 
diğer maddelerini yorumlarken, bunu göz 
önünden uzak tutmamamız lazım. 

Hükümete, zaman zaman kanun gü
cünde kararname çıkarma yetkisini veren 
kanun çıkarıyoruz ve ona istinaden birçok 
kanun hükmünde kararname çıkıyor; 
ama, Anayasa ve içtüzüğe göre, bunların, 
öncelik ve ivedilikle, komisyonlarda, Mec
lis Genel Kurulunda görüşülmesi lazım. 
Bunlar, maalesef, Meclisin tozlu dolapla
rına giriyor ve bir türlü, Mecliste görüşül
müyor. Böyle olunca da, bir bürokratın bir 
konuda iradesi, kanun hükmünde karar
name oluyor ve ertesi gün Resmî Gazete
de yayımlanıyor. O kanun hükmünde ka
rarname yayımlandığı zaman, aslında hü
kümetin öyle bir yetkisi de yok, böyle ka
nun hükmünde kararnameler de çıkmış; 
yetki olmayan sahalarda kanun gücünde 
kararname çıkarma da vaki olmuştur. 

Eğer kanunlarda gerek duyulmamış 
olsaydı, kanun gücünde kararnamelerle 
memleket yönetilseydi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gerek de yoktur. Türk 
Milleti, o zaman, ne diye 450 tane millet
vekiline bu kadar maaş versin, bu kadar 
masraflara katlansın? Siyasî iktidarın li
deri, istediği emir ve direktiflerle Türki
ye'yi idare edebilirdi. Geçmişte, gelişen 
olaylar karşısında, bu, terk edilmiş bir sis
tem; çünkü, tek kişinin iradesiyle, mem
leketlerin felakete gittiği görülmüştür. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sa
yın Genç, bunlar bilinen şeyler; mevzua 
gel-

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Lütfen... 
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MÜNİR E YAZICI (Manisa) — 
Bunları ilkokulda öğretiyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yazıcı... 
Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
kafanız benim dediklerimi alıyor mu aca
ba? rica ediyorum... Yani siz, hakikaten, 
konuşmalarımın ne anlama geldiğini bi
liyor musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım. Lütfen... 

Sayın Genç, devam edin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bun
ları anlasanız, zaten, Hükümete böyle yet
ki vermezsiniz. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Bunlar 
yurttaşlık bilgisi kitaplarında yazıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin 
yurttaşlıkla ilginiz yok, sizin holdinglerle 
ilginiz var. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen de
vam edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Geç
mişte görüldü, Sayın Başbakanınız, karar
namelere bakanlarınızdan peşin imza alı
yor, sabah kalktığınızda bakıyorsunuz, be
lirli birtakım şeyler kanun hükmünde ka
rarnamelerle çıkıyor. Yasama, karar koy
ma, düzenleme işlemleri bu kadar basite 
indirilemez; indirildiği zaman, devletin te
meline dinamit koymuş olursunuz. 

1989 Türkiyesinde vatandaşların için
de bulunduğu ekonomik sıkıntıların ve 
buhranın temelinde, işte böyle keyfî yöne
timlerin olması yatmaktadır. 

Bu yetki niye isteniyor?.. Bu yetkiyi, 
böyle, iki satırlık bir gerekçe ile istemek 
mümkün değildir. Anayasanın 91 inci 
maddesi de, kanun hükmünde kai'arname 
çıkarılmasına neden olan gerekçelerin iza

hına yeterli değildir. Hükümetin, hangi 
nedenle kanun gücünde kararname çıkar
maya ihtiyaç duyduğunu bize burada izah 
etmesi lazım. İşte, biraz evvel Yüce Mec
liste yasalaşan Malî Müşavirlik Kanunu 
Tasarısı, elli küsur n^addeydi, bir günde 
yasalaştı. 

Kusura bakmayın, ANAP Grubu, 
zaten, yasalaşması için Hükümetten ge
len hangi kanun tasarısına karşı çıkmıştır 
da, ayrıca hükümete nasıl yetki veriyor; 
ben onu anlayamıyorum. Yani, buna ni
ye ihtiyaç duyuluyor? Hatta, bir vesileyle 
de ben bundan bahsettim; esasen, Türki
ye'de demokraside, var olması gereken, 
hukuk devletidir; ama siz, hukuk devleti
ni kabul etmediniz, hukuk devletinden ka
nun devletine geçtiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade 
eder misiniz? 

Efendim, süreniz tamamandt... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Bu zır

vaları dinlemeyelim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Zır

vayı yapan sizsiniz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Ben rica ediyorum, sü
reniz tamamlandı... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yal
nız, Sayın Başkan, benim söylediklerim 
niye zırva oluyor? (ANAP sıralarından gü
lüşmeler) Kendisinin yaptığı zırva değil 
mi? Bu kadar küçüklük olmaz yani. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, olmuyor... 
Konuşmak istiyorsanız kürsü burada, ben 
size söz vereyim, buyurun konuşun. Ora
dan laf atmayı anlamak mümkün değil. 
Arkadaşımız fikrini söylüyor. 

Evet efendim, bitirin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, bu arkadaşları ben bir parla
menter hüviyeti içinde görüyorum. Eğer 
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bunlar bir parlamenter sorumluluğu için
de değillerse, ben onların seviyesine göre 
konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Biti
relim Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsün
de konuşma hakkı parlamenterlere veril
miştir ve her parlamenter de sizin kafanı
za uygun şekilde konuşmak zorunda de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bi
tirin diyorum... Süreniz doldu, rica edi
yorum... Beni mecbur etmeyin... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, 10 dakika konuşma hakkım 
var... 

BAŞKAN — Hayır efendim!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, kanun tasarısının tümü üzerinde ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN .— Affedersiniz, tamam o 
zaman, devam edebilirsiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ya
ni, burada herkese, her şeyi biz mi öğre
teceğiz? 

BASK \N — Siz çok bildiğiniz için, 
Başkana da öğretirsiniz. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bilgimizin olması önemli değil, 
önemli olan, karşımızdaki insanların bi
zim konuştuğumuzu anlama seviyesinde 
olmalarıdır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, her 
gün basında birtakım olayları okuyoruz; 
bir bakıyorsunuz bir yerde bir fotoğraf çe
kiliyor, bir yerde fotoğrafı çeken kurşun
lanıyor. Gazeteler yazıyor, yazılanlar hep 
gazetelerin kupürlerinde kalıyor. Hükü-
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metin bilgisi dahilinde birtakım olaylar 
oluyor, bu Meclise hiçbir bilgi verilmiyor. 

Hükümet, kanun hükmünde karar
nameyle yetki alıyor, devlet memurlarının 
bürokraside var olması gereken güvence
lerini yok ediyor; kamu hizmetindeki gö
revlileri, tutuyor, zorakî olarak, bu yetki
lerine istinaden sözleşmeli personel statü
süne sokarak, bu insanlann var olması ge
reken güvencelerini ortadan kaldırıyor. 
Bunları neden yapıyor?.. İşte, bunları, 
kendisine kanun gücünde kararname çı
karma yetkisi verdiğimiz için ve bu yetki
yi keyfî kullanması sonucunda yapıyor. 
Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
sağlıklı bir idare ve yönetime kavuşabil
mesi için, evvela devlette görev alan bü
rokratların sağlıklı bir güvenceye sahip ol
ması lazım. Sağlıklı bir güvence de, an
cak, çıkarılacak sağlıklı kanunlarla müm
kün olur; ama bir Başbakanın dudakları
nın arasından çıkan bir emirnameyle, ka
nun hükmünde kararname yayımlayarak 
Türkiye'de yönetim yapılamaz. Türkiye, 
nüfusuyla 55 milyona varmış bir ülkedir. 
İşte, bu yaptığınız hatalar sonucudur ki, 
26 Martta, vatandaş size çok büyük bir 
ders verdi, hiç olmazsa 26 Martta size ve
rilen bu dersi, bundan sonra iyi değerlen
dirmeniz lazım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Onu karıştırma şimdi. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Vatandaş bize; "çalışın" demiş, 
"çalışın..." 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ka
nun gücünde kararname çıkarma yetkisi
ni alıyorsunuz da, o kullandığınız yetki
lerle ilgili olan kararnameleri niye Türki
ye Büyük Millet Meclisine getirmiyorsu
nuz? Bunun sorumluluğu kime ait? Bu
nun sorumluluğu, herhalde muhalefete ait 
değildir. Bunlan getirin, kanunlaştıralım. 

Kaldı ki, sizin kanun çıkarmanız ko
nusunda bir zorunluluğunuz da yoktur; 
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ama hiç olmazsa bu kanunlar Meclisin ko
misyonlarında az da olsa tartışmaya açı
lıyor, Genel kurulda muhalefet bunları 
tartışarak size bazı şeyler söylüyor; çıkar
dığınız kanunların sakat taraflarını değiş
tirme olanaklarını elde etmiş olursunuz. 

Bu itibarla, bu tehlikeli yolu, Sayın 
Hükümetin artık terk etmesini istiyoruz. 
zaten vatandaştan yüzde 21 oy alan Hü
kümet, neyin yetkisini istiyor, ben onu an
layamıyorum. Vatandaşlar, bu yüzde 21 
oyla, sizden, yetki kullanma hakkını almış
tır; yani, sizin elinizden hükümet etme 
fonksiyonunu almıştır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane1) — O 
takdir senin değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O 
halde, bu hükümet fonksiyonunu artık 
terk etmeniz lazımdır. 

Sayın Demirel, "Biz sine-i millete 
döneceğiz'' diyor, biz de döneceğiz; ama 
gerektiği zaman döneceğiz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Biz de sine-i milletten geldik. 

BAŞKAN — Sayın Güney, lütfen... 
Müsaade buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
bekliyoruz ki, evvela siz bu olgunluğu 
gösterin. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Ta
biî, önce siz bu yunan. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ya
ni, memleketi bîr buhrana götürmeden... 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Ev
vela siz buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî, ben her zaman razıyım. Sayın Demi
rel birinci gün istifa etsin, ikinci gün ben 
ederim. Söz diyorum, ikinci gün ben ede
rim. (Gülüşmeler) Ama, ben bu Meclis
ten istifa ettiğim zaman, siz de bu Mec-
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liste görev yapamazsınız. (Gülüşmeler) 
Bakın, benim bu ağırlığımı da biliyorsu
nuz siz. O bakımdan, benim buradaki 
tenkitlerimi can kulağıyla dinleyin ve lüt
fen, artık, bu şekilde, geçmişte sizi yüzde 
21 seviyesine indiren keyfî, haksız, Ana
yasaya göre yersiz ve tutarsız tasarruflar
da bulunmaktan kendinizi alıyokun. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler bu suretle tamamlanmış olmaktadır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, karar sayısı yok. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılmasına Dair Yetki Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 
3268 sayılı Kanunun 9.4.1987 tarihli ve 
3347 sayılı Kanunla değişik 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Amaç 

Madde 1. — Memurlar ve diğer ka
mu görevlilerinin çalışmalarında müessi
riydi artırmak ve kamu hizmetlerinin dü
zenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şe
kilde yürütülmesini temin etmek amacıyla 
bunların idarî, malî, sosyal haklarında iyi
leştirmeler yapmak; kamu kurum ve ku
ruluşlarının (Cumhurbaşkanlığı Dairesi, 
Yasama Organı İdarî Kuruluşları, Genel-
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kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Ba
kanlığı, Yargı Kuruluşları ve Sayıştaş ha
riç) kuruluş, görev ve yetkilerine dair ko
nulurda aynı amaçla aşağıda belirtilen çer
çeve dahilinde düzenlemelerde bulunmak 
için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmün
de kararname çıkarma yetkisi verilmiştir." 

MADDE 2. — 12.3.1986 tarihli ve 
3268 sayılı Kanunun 9.4.1987 tarihli ve 
3347 sayılı Kanunla değişik 2 nci madde
sinin (A) fıkrasının (m) bendinin harfi (n) 
harfi şeklinde değiştirilmiş ve bu fıkraya 
aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. 

"m) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 
Kanununda," 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
bu1 edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 12.3.1986 tarihli ve 

3268 sayılı Kanunun 9.4.1987 tarihli ve 
3347 sayılı Kanunla değişik 2 nci madde
sinin (A) fıkrasının (m) bendinin harfi (n) 
harfi şeklinde değiştirilmiş ve bu fıkraya 
aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. 

"m) 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanununda'' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN T- Madde üzerinde söz is

teyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

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

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü 
açık oylamaya tabidir. 

Bu itibarla, açık oylamanın, kupala
rın sıralar arasında dolaştırılması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 

sayın milletvekilleri var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır; 

kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN -r- 251 sıra sayılı Kanun 
tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum: 

Oylamaya 231 sayın üye katılmış; 185 
kabul, 45 ret, 1 çekinser oy kullanılmış; 
böylece tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. 

Denetim konularını sırasıyla görüş
mek için, 6 Haziran 1989 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.22 
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Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Yetki Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
231 
185 
45 

1 

216 
3 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Rifat Diker 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
İbrahim Özel 
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BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Tbgay Gemalmaz 
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Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yıllmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbakti Albayrak 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Adnan Kahveci 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
ibrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 

H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Iştlay Saygın 
Ramız Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 

Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 

Ahmet Servet HacıpaşaoğluYllmaz Sanioğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı İhsan Nuri Topkaya 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MANİSA 
Gürbüz Şakranli 

Gürbüz Yılmaz 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Mehmet Aydın 
SİVAS 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
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İbrahim Cebi 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
ANKARA 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
İbrahim Demir 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postası 
BİNGÖL 
Uhami Binici 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 

ÇORUM 

Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullap Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 

Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 

(Reddedenler) 
ELÂZIĞ 
Ahmet Küçükel 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İSTANBUL 
Hasan Fehmi Güneş 
İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 

(Çekimser) 

İSTANBUL 
Temel Gündoğdu 

(Oya Katılmayanlar) 

Orhan Şendağ 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
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Ali Şakir Ergin 

Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 

KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Vefa Tanır 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 

NEVŞEHİR 
Cemal Seym«n 
NİĞDE 
Doğan Baran 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Ali Eser 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 

Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
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Kâmil llığrul Coşkunoglu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Halil Şıvgın (B.) 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya (B.) 
BALIKESİR 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
B. Mehmet Gazioğlu 

Fehmi Işıklar 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHÜNE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
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HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut (B.) 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Orhan Demirtaş 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
İsmali Safa Giray (B.) 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
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K. Kemal Anadol 
M. Hıran Bayazıt 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağa*h 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli (B.) 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Tfetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ilı fan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Şükrü Yürür (B.) 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Ayhan Reyhan Sakalhoglu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ÇORUM 

(Aftk Üyelikler) 

1 DİYARBAKIR 

Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakır Şeker 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt (B.) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

SİİRT 

— 217 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
96 NICI BİRLEŞİM 

1 . 6 . 1989 Perçembe « 

Saat: 15.00 

1 ) 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul Mıilfetvelkii 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 Bakam 
Abdulkadir Aksu hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/1) 

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. — 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) 

4. —• 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) 

5. — 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) 

6. — Antalya -s 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) 

7. — 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — Hatay Milletvekilli 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) 

12. — 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 

j uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

13. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarım 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) 

14. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve ibu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

15. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gereklıi ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 



maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

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

18. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, îzmir 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) 

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

20. — îçel 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) 

21. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde

leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına âiştora önergesi (10/57) 

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

23. — 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 Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

24. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmÜr Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşullarını ve bu ihalelerin son du-
rumlanm tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

25. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularım tes
pit etmek amacıyla. Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyanınca bir Meclis araştırması açılma
sına ülişkin Önergesi (10/61) 

26. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis .araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 

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

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

29. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 indi, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

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

31. — 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 dnci, îçtüzüpn 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

32. — Bingöl Milletvekili llhami Bi
nici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Bina
sında milletvekillerince yapılan çalışmala
rın ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 imci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

33. — Bingöl Milletvekili llhami Bi
nici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaş
lar arasında cereyan eden olayların ne
denlerini ve bu konuda. alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10i/69) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/70) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

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

3. — Denıizli Milletvekili Adnan 
Kesfcin'ıin, 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 Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî Ikredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkili Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

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

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz mıilyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarM itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

'8j — 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 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir* 

tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi <(6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeÜvi'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 
Ateşoğuilan'nm, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'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 İli Beldib'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırüdığı 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 
MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nıin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

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

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

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

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

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

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Aritfağaoğlu'nun, Artvin il merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutaniıiklaonca kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Baxanandan sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletveklili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica

ret Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/67) 

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

25,. — Zonguldak Milletvekili Gü
neş MüMoğlu'nun, rotasyona tabi öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

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

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
iligkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

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

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



32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Mü'ftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilik taksidünin baz* kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yimaz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/102) (1) 

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

35. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/180) 

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

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

38. — Bursa Milletvekilli 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) 

41. — 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 T6/105) (1) 

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

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
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 - iş 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 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 



İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Döğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü son? 
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 Vakfımn bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/910 

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 aümı 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 Kadınım 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 ilçesinde 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
mesine 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 Hindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 



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

61. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

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

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 M,illî 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 
Sarıgül'ün, 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 §inasi 
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 
Sarıgül'ün, 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 
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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 
Demir'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°^ 
(D 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, 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

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 t. Ön
der Kırh'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 Haklan 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.t. 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-
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tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

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

90. — istanbul 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. — izmir 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 üişkin 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 izmit 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 
soru 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 İli Hani ilçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin içişleri 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. — İçel 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-
KOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'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 ilişkin Miliî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 



118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalannca 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'm 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'm, 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'm, Misis'i Kozana 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'm, Adana ilinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

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

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

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

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'm, 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) 
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132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
MüftüoğUu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak ti 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 İbrahim 
Gürdail'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
GürdaTın, 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 Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'ım elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 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 ilçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

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

151. — Kocaeli Milletvekili 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 İlçe Hastanesi ile 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 sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı

karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Milî 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 Şinasi 
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 yapıfl-
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 Kadınım 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 taiban 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. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözllü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA 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 Miskin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Ta'hîr 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 Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdulluh 
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-
mihan 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 İli 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 ilçede 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) 



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 içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

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

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

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

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini 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 Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlik'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 IlJ 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 Milletvekili 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 ibrahim 
Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(96 ncı Birleşim) 
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projenin 1988 yılında gerçekleştirileme
mesi nin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

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

194. — Aydın Milletvekilli Hilmi Ziya 
Postacı'ntn, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sırma 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 Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen Imrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân 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 Sppr Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

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

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

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya 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'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, istanbul 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, tstanbul'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 
vŞendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi-
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terine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiiler'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 (6/22S) 

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

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri^îti Uludere İlçesi Ka 
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

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

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

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

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

214. — Hatay MMletveküi Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 

•1.11.1988 tarihli Birleşimindeki 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 Milietveküi 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 üişkin 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 tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 



220. — izmir 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 Gazloğlu'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 yerilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

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

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla. Îmamoğlu'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 Îmamoğlu'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 Îmamoğlu'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 şort 
önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/213) 

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

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma Ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından 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-
n Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakamndan 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 Kararına 
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) 

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) 
(D 

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 Bakanından 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 TÜ Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dide Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

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

248. — Samsun Milletvekili İrfan 
Ûemiralp'in, Samsun * Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişjkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 
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249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
um, gece bekçilerine de1 Silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin telleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

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

251. — 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, AIDS'li hastaların sayısına 
ve 'bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
İlişkin Sağlılk ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

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

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

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

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

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

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

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

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

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezıirkoprü llçeslinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Milli 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 
güzergâhımın onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân 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 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından «özlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

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

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne /kadar tiler Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan «özlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

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

271. — Bingöl Milletvekili Haydar 
.Baylaz'ın, Sivas fflK Gürün ilçesi Çaybo-

yu Mahallesinde' inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, İsparta ili Sütçüler ilçesinde
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, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. — izmir 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 işletmeleri Samsun 
izabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'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 Başbakandan 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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

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



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 Milletvekii Mustafa 
Sarıgül'ün, 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) 
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285. — Diyarbakır MiHetvekiM Fuat 
Atalay'ın, doğalgaz santrallanına 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 yılında 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-
mr'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) 



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 
»oru 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 ilişlkin 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 Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (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 alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili 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 Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

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 Vakfın 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 fiyatlarma ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun İline bağlı Asara-
ağaç, Kuüukent 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 Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nım, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerine kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan «özlü soru önergesi (6/405) <1) 



308. — İzmir Milletvekİi: Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşefair Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — îçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve 
«Gelsen Türküye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

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

311. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
KotiıTin, İstanbul Analkent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

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

314. — Edirne Milletvekili Erdaıl 
Kalkan'ın, SEKA re Edirne - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüklerince albüm düzenlendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
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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-
nasi 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 »abasında kalan 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayiıtudıdılk ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali i e ilgili söz> 
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü toru 
önergesi (6/402) (1) 

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

321. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Milli Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli 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 
Gürseler'in. Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hazmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü son 
önergesi (6/408) (1) 

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

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli İM Hozat İlçesi 
Elmniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ite bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

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

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 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 
Çakıroğiu'nun, Fiskobirükçe 1988 yılında 

gttçtfrtettMfea Cindik alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (Ş6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin 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
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kıhç'ın, 19.7,1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (İ) 

333. — Rars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MİT Me ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) <1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söikmenoğlu'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 
Gençlin, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 



— 28 

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

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likfoaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesii 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 îli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

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 Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişikin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

345. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, 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'în, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişikin 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, Kastelii'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 ayılık 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 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'm, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, lig maçlarım 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 Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili ibra
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. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

358. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta Ilİ 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. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü son: önergesi 
(6/445) (1) 

363. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya-
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pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin istanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözÜü 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 Milletvekili 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-
iikbaş'm, Emlak Bankasınca Kİ,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 sözılü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — Samsun Milletvekili Ah Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğtnca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Boz-
kurt özal'ın yurt dışı 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 sö?:lü 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) 
(0 

374. -— Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetiüen öğrenci 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
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) 0 ) 

377. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Be
lediye Başkanvekilligine yapılan atamaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/461) (1) 
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378. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

379. — 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) 

380. — 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) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

382. — 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) 

383. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

384. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma 
ürününden kaldırılmasının neden olduğu 
sorunlara ve bu konuda alınacak önlem
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/460) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X I . — Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlüeri Hakkındaki Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 
251) (Dağıtma tarihi : 30.5.1989) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değdik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fukra Üave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

3. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 
Sayılı Kadastro Kanununun 26 ncı Mad
desinin 5. inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Geçici Dört Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/78) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma 
tarihi : 26.5.1989) 

4. — Serbest Muhasebecilik ve Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi: 30.5.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

"*•—•«•>••< 1 ••»" 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 251) 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /574) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22.5.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
07/101-1188102968 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.5.1989 tarihinde kararlaştırılan «Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Ali Bozer 

Başbakan Vekili 

GENEL (GEREKÇE 

Üniversitelerle Sayıştayın gerek teşkilat yapılarımda gerekse görev ve yetkilerinin 
belirlenmesi ve kullanılmasında bazı düzenlemelere gidilmesinin zorunlu hale gelmesi 
sebebiyle, her iki kuruluşun yetki kapsamına alınması öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin idarî, malî ve sosyal haklarına ilişkin olarak 657, 926, 2424, 2802 ve 2914 
sayılı kanunlar ile 2247, 2461, 1600, 1602 ve 357 sayılı kanunların bazı maddelerinde 
ve 78, 190 ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişiklik yapılmasına iliş
kin Yetki Kanununun kapsamı, üniversitelerin teşkilat yapılarında ülkemizin ihtiyaçları
na cevap verecek şekilde bazı düzenlemelerin yapılmasını gerekli hale getirmesi ve Sa
yıştay meslek mensuplarının idarî, malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak 
maksadıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu da Yet
ki Kanunu kapsamına alınmaktadır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, üniversitelerle Sayıştayın, kuruluş, görev ve yetkilerine 
dair teşkilat kanunlarında gerekli düzenlemelerde bulunabilme imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ille, yetki kanununun 2 nci maddesinin (A) bendine iki fık
ra eklenerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununda ge
rekli değişikliklerin yapılabilmesi imkânı getirilmektedir. 

Maıdde 3. — Yürürlük maddesidir. 

MaJdde 4. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.5.1989 

Esas No. : 1/574 
Karar No. : 80 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca, 
22.5.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkan
lıkça Komisyonumuza havale edilen «Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına; Dair Yetki Kanununda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 25.5.1989 tarihinde yaptığı 26 ncı 
birleşimde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı 
ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 3268 Sayılı Yetki Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan 
memur ve diğer kamu görevlilerinin idarî, malî ve sosyal haklarına ilişkin olarak çe
şitli kanunlarda değişiklik yapılması hususunda Hükümete Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi verirken, bazı kurumları bu yetki kapsamı dışında bırak
mıştır. Yeni yapılan düzenleme ile bu yetki kapsamına 832 Sayılı Sayıştay Kanunu 
ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu da ilâve edilmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapıları görüşmelerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına görev yapan bir organ olan Sayıştay'ın yetiki kanunu kapsamına girmesinin uy
gun olamıyacağı görüşü ileri sürülmüş ve yapılan eleştiri ve önerilere Hükümetçe ge
rekli açıklamalar yapıldıktan sonra maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi yukarıda açıklanan gerekçe uyarınca «Yargı Kuruluş
ları» ibaresinden sonra «ve Sayıştay» ibaresi eklenmek suretiyle değiştirilmiş, Çerçeve 
2 nci maddenin «m» bendi aynı gerekçe ile metinden çıkarılarak «n» bendi «m» bendi 
şeklinde değiştirilmiş ve çerçeve 2 nci madde buna göre redaksiyona tutulmuş, 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 251) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Kemal Akkaya 
Samsun 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Nihat Türker 

Afyon 
Onural Şeref Bozkurt 

Ankara 
Ömer Okan Çağlar 

Aydan 
I. Önder Kırlı 

Balıkesir 
İmzada bulunamadı 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Abduıllah Aykon Doğan 
İsparta 

İmzada bulunamadı 
Mehmet (Moğultay 

İstanbul 
imzada bulunamadı 

Reşit Ülker 
İstanbull 

M. Turan Bayazıt 
izmir 

İmzada bulunamadı 
Sümer Oraıl 

Manisa 
İmzada bulunamadı 

Mahmut öztürk 
Niğde 

İmzada bulunamadı 

ıSözcü 
İsmail Şengün 

Denizdi 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı 
H. Orhan Ergüder 

'İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

İmzada bulunamadı 
İBirgen Keleş 

İzmir 
İmzada 'bulunamadı 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal ıSeymen 
Nevşehir 

İmzada bulunamadı 
Şakir Şeker 

Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İmzada; bulunamadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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HÜKÜMETÜN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Yetki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.3. '1986 tarihli ve 3268 saydı Kanunun 9.4.1987 tarihli-ve 3347 
sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Amaç 

Madde 1. — Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında müessiriyeti 
artırmak ve 'kamu hizmetlerinin düzeni, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yü
rütülmesini temin etmek amacıyla bunların idarî, malî, sosyal haklarında iyileştirmeler 
yapmak; kamu kurum ve kuruluşlarının {Cumhurbaşkanlığı Dairesi, Yasama Organı 
İdarî Kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığı, 'Müllî Savunma Bakanlığı, Yargı Kuruluş
ları hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine dair konularda aynı amaçla aşağıda belirtilen 
çerçeve dahilinde düzenlemelerde bulunmak için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmün
de Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.» 

MADDE 2. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanunun 9.4.1987 tarihli ve 3347 
sayın Kanunla değişik 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (m) bendinin harfi (o) harfi ola
rak değiştirilmiş ve 'bu fıkraya aşağıdaki (m) ve (o) bentleri 'Eklenmiştir. 

«m) 832 sayılı Sayıştay Kanununda,» 
«n) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda,» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Baza Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanunun 9.4.1987 tarihli ve 3347 
sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Amaç 

Madde 1. — Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında müessiriyeti 
artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürü
tülmesini temin etmek amacıyla bunların idarî, malî, sosyal haklarında iyileştirmeler 
yapmak; kamu kurum ve kuruluşlarının (Cumhurbaşkanlığı Dairesi, Yasama Organı 
İdarî Kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Yargı Kuruluş
ları ve Sayıştay hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine dair konularda aynı amaçla aşa
ğıda belirtilen çerçeve dahilinde düzenlemelerde bulunmak için Bakanlar Kuruluna 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.» 

MADDE 2. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 Sayılı Kanunun 9.4.1987 tarihli ve 3347 
Sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (m) bendinin harfi (n) harfi 
şeklinde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. 

«m) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda,» 

Türkiye Büyük Millet Meclisti (S. Sayısı : 251) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A, Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/ Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakam 
A. Aksu 

Maliye ve Gütmrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve îskâra Bakanı 
C. Altmkaya 

Ulaştırma Bakam 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
1. Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakam 
F. Kurt 

Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Devlet Bakanı V. 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
/. Askın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişlerii Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakam 
A. Akyol 

Sağlık Bakam 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakam 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakam 
t Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3, — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 




