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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi, çalışma hayatı, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver de, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kal

dırılması; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kıyı Kanunu Tasarısının (1/641) (S. Sayısı: 301), yapılan görüşmelerden sonra kabul edil

diği ve kanunlaştığı açıklandı. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'e, Meclisten üç birleşim geçici olarak çıkarma cezası verildi. 
S Nisan 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.34'te son 

verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Çanakkale 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
5 . 4 . 1990 Perşembe 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak ve 14 Arkadaşının, 11.8.1941 Tarihli ve 4109 Sayılı 

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna Bir Ek Madde İlavesine iliş
kin Kanun Teklifi (2/317) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1990) 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak ve 13 Arkadaşının, 23.2.1961 Tarihli ve 257 Sayılı 
Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi 
(2/318) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.1990) 

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 6 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun HUkmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/319) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.4.1990) 

Rapor 
1. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 
5.4.1990) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, sağlık taraması uygulamasına ilişkin Sağlık 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/1261) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.4.1990) 
2. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Tekel tarafından izmir iline bağlı ilçelerde 

gerçekleştirilen 1989 ürünü tütün alımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.4.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın mületvekilerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, genel sağlık sigortası konusunda gündem dışı konuşma

sı ve Sağlık Bakam Halil Şıvgın'ın cevabı 
BAŞKAN.— Gündem dışı söz talepleri vardır. 
İlk olarak, sağlık sigortası konusunda İzmir Milletvekili Sayın Türkân Akyol'a söz ve

riyorum. 
Buyurun. 
TÜRKÂN AKYOL ^zmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime, hepini

zi saygılarımla selamlayarak başlamak istiyorum. 
Anlatmaya çalışacağım konu, Hükümetimizin sağlık sorunlarının çözümündeki yeni ara

yışlarına ilişkin olacaktır. 
Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz üç dört aydır Sayın Sağlık Bakanımız, genel sağlık sigortası ko

nusunu gündeme getirdiler. Bu konu, sanıyorum çok uzun bir sürede ve parlamento tarihinde 
ikinci bir eşini hatırlayanları bulamadığım bir biçimde sunuldu. 

Sayın Bakanımız, genel sağlık sigortası konusunu, her şeyden önce, kamuoyunun tartış
masına açtılar; gerçekten olumlu bir başlangıç diye nitelendirilebilir bu. 

Sayın Sağlık Bakanı, konu ile ilgili tüm meslek kurumlarına, hekimlere, tabip odalarına, 
ilgili kuruluşlara, tabiî, bu arada parlamentomuzun tüm milletvekilleri ve komisyonlarına muh
tarlara varıncaya kadar, Türkiye'nin pek çok yerine konu ile ilgili bilgi toplamak için anket 
formları yolladılar. Bunların cevaplarının büyük bir kısmının gelmekte olduğunu kendilerin
den öğrendim; sonunda değerlendirilecek. Gerçekten, çok önemli ve ciddî sorunlarımızdan bi
ri olan sağlık sorunlarının çözümünde bir arayış mevcut; doğrusu, bunu saygı ve memnuniyet
le karşıladığımı söylemek isterim. 

Sayın milletvekilleri, sizin ya da pek çoklarının bilmediği bir başka gerçek daha var: ör
neğin, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunda, bilemiyorum kaç sayın milletvekilimiz, Türki
ye'nin bugün içinde bulunduğu sağlık sorunları konusundaki gerçek verilerde bilgi sahibidir? 
Beni bağışlayınız, bunu şu nedenle söylüyorum : Geçtiğimiz aylarda -birkaç ay önce- Sayın 
Sağlık Hakanımızın talepleri üzerine, Devlet Planlama Teşkilatı, araştırma yapmaları için, tn-
giliz firmasına bir konu ihale ettiler; çok yeni ve sürpriz olmayan bu olayı biliyorsunuz. 
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Yani, bir İngiliz şirketi, Türkiye'nin sağlık sorunları konusunda durum tespiti yapmak üzere, 
görev aldı ve bir önrapor hazırladı. "Price Waterhous Raporu" diye, -daha önce de sözü edildi 
ve ümit ediyorum Parlamentonun sağlıkla ilgili konularla ilgilenen sayın üyelerinde bu vardır-
durum tespiti raporu diyebileceğimiz bir önrapor çıktı. Bundan sonra, sağlık politikalarında 
öneriler paketi sunan ikinci bir rapor çıktı; bu iki raporun kapsamındaki bilgiler, eğer sigorta 
arayışında kamuoyundan bilgi toplamak için yapılan anketlerle birlikte soru sorulan kişilere 
sorulsaydı, durumun bütünüyle farklı olacağını düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, şunu düşünüyorum : Sağlık sigortası konusu, kamuoyunda ve özel
likle Türk kamuoyuna en büyük etki yapan televizyonda dakikalarla, saatlerle tartışılıyor, 
açık oturumlar yapılıyor. 

Bir gece, Sayın Bakanımızın üç müşavirinin birlikte olduğu bir açıkoturumda, sigortanın 
anlatıldığı 70 dakikalık bir program izledik. Hakikaten -sade bir vatandaş olarak- etkileyici 
önlemlerle, çok mantıklı görünen bilgiler sunuldu; ama sigorta ile ilgili açıkoturumu 70 daki
ka dinleyen vatandaşlarımız, Price Waterhous Raporunun gerçeklerini bilmiyorlar. Bunu, bir 
kere daha huzurlarınızda arz etmek için söz almıştım. 

Bu arada, bir ikinci örneği de hatırlatmadan geçemeyeyim : Geçtiğimiz hafta, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde bir açıkoturum yapıldı. Hepimiz çağrı aldık; ben maalesef katılama
dım; ama, gece dinledim. Gülhane Tıp Akademisinin komutanı bir sayın tümgeneral, sağlık 
sigortasının büyük bir methiyesini yaparak, özel kutlamalarla, genel sağlık sigortasını, âdeta 
Türkiye'nin sağlık sorunlarını çözümde tek bir imkânmış gibi gösterdiler. Saygısızlık etmek 
istemiyorum; kendilerini suçlamaya haddim olmadığını biliyorum; ama asker hekimliği nitelik 
ve yapısı bütünüyle farklıdır; bir başka nitelik içerisinde kurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, süreniz doldu; ancak, devam buyurun efendim. 
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Daha konuya girmedim Saynı Başkan. Birkaç dakika

nızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, konuya girmediğinizin farkındayım; ama sürenin dışına çıktığımı

zın da, tabiî, kronometre farkında. Rica ederim... siz buyurun efendim. Biz bunu zaten usulen 
çalıştırıyoruz; tçtüzükte de usulen yazıyor. 

Buyurun. 
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Bir memleketin gelişmişlik ölçütlerinden en önemlisi, 

çocuk ölümleri, ana ölümleri, ölüme neden olan etkenler, ortalama yaşam süresi gibi faktör
lerdir. Bu Price Waterhous Raporundan çıkan sonuç şudur : Geçtiğimiz yıla kadar, devletimi
zin resmî kaynaklarından aldığımız bilgilerin yorumları yanlıştır. Biz, bu yorumlar üzerine, 
OECD'den Birleşmiş Milletlere, Dünya Sağlık Teşkilatından UNICEF'e kadar tüm uluslarara
sı kurullarda, "bu yanlış" deninceye kadar, verilmiş olan doğru varsaydığımız rakamlara göre 
bile, dünyada en kötü konumda olan ülke birinci iken, 131 ülke arasında 61 inci sıradayız. Ana 
- çocuk ölümlerimizin sayısı, bugün, en düşük ülkelerin düzeyine yakındır. Bir somut örnek 
vermek istiyorum : Bize 1989 yılında "77" denen 4 yaş altındaki çocuk ölümü, bu raporun 
yorumuna ve verdiği gerçek bilgiye göre, 100'ün üzerindedir. Üstelik, bunu DPT de, 102 olarak 
vermiş. Bu rapora göre, bugün, en azından anne ölümleri, doğum yaparken ölen kadın sayısı, 
100 bin canlı doğumda 100'dür. Afrika gibi en düşük gelir düzeyi ve kültür düzeyinde -Sahra 
Afrikası gibi ülkelerde- bu rakam 600'dür. Onun, altıda biriyiz. 
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'• Sayın üyeler, bu altıda bir rakamı, yabancıların yorumuyla her 24 saatte bir defa, jumbo 
jet denilen 350 - 360 kişilik bir uçak kazasına, gündüz ve gece bütün biryıl boyu eşdeğer bir 
rakamdır. Her gün, dolu bir jumbo jet uçağın kapsamı Türk anası, doğururken ölmektedir. 

Bu rapora göre verilen enfeksiyon sonuçlarından, gerçekten, durumun hazinliği ve talihsiz
liğinden utanç duyduğumu itiraf etmek istiyorum. Bu rapora göre, bugün, Türkiye'de verem ölüm
leri -o verem ölümleri ki, bu ülke bu konuda 80'li, 85'li yıllara kadar iki defa altın madalya almıştır-
artmaktadır ve veremden ölümlerin yüzde 19'unu gençler ve çocuklar oluşturmaktadır. 

Bu ülkede, 3,5 milyon trahomlu insan vardır. 3,5 milyon, maalesef, gelecekte gözlerini yi
tirme, kör olma tehlikesi taşıyan, bulaşıcı bir hastalıktan malul insan vardır. 

Bu ülkede, lepra (cüzzam) -ki, dünyada tarihe karışan bir hastalıktır artık- hâlâ mevcuttur 
ve bütün başarılı çalışmalara, gayretlere rağmen; üniversite ekiplerinin özel yetiştirilmiş grup
larına rağmen, cüzzamdan ölen çocukların sayısının arttığını bu rapor söylüyor. 

Sayın milletvekilleri, ben söylemiyorum, dikkatlerinizi istirham ediyorum, sağlık konu
sunda Plan ve Bütçe Komisyonunda ve burada defaatle yaptığım konuşmalarımı hatırlayaca
ğınızı ümit ederek söylüyorum; durum, benim verdiklerimin çok üstünde ve tehlikeli boyutlar
da. Yine, bu rapor; "Türkiye'de koruyucu hekimliğin düzeyi bu iken, gayri safi millî hâsıladan 
bütçesine yüzde 1,3 pay ayrılan Sağlık Bakanlığında, bütçenin yüzde 80'i yalnızca tedavi edici 
hizmetlere ayrılırken, bu vahim olaylar durdurulamaz. Ayrıca, kişi başına, hasta başına düşen 
hekim sayısı veya doktora düşen hasta sayısı, hemşire sayısı, laborant, teknisyen, araç, gereç 
bunların yayılımı, hepsi arızalıdır" diyor. 

1980'den günümüze kadar, 9 yıl yitirdik; bunun 7 yılı Anavatan Partisinin iktidarına rast
ladı. 7 yıl sonra, nihayet bir hazırlığa girişmenin çok saygıdeğer olduğunu, hepimizin umudu 
olduğunu baştan da vurguladım ve saygıyla karşıladığımı söyledim; ama Türkiye'de bu gerçek
leri anket formlarının içine yerleştirip, insanlarımıza dağıtmadan sigortayı sorarsanız, tabia
tıyla, gelen yanıtlarda yalancı bir umut ortaya çıkar. 

Zorunlu genel sağlık sigortası bir yalancı umut olarak sunuluyor. Buna şiddetle karşı ol
duğumuzu söylemek isterim. 

Bunu anlatabilmenin yolu olarak, bütün arkadaşlarım ve ben, her talep aldığımızda, mes
lek forumlarına katılıyor ve birlikte tartışıyoruz. Tabip odalarının, merkez konseylerinin ve çe
şitli illerin tabip odalarının hepsinin, bu konuda ciddî endişeleri var. Bunları açıklamaya gücü
müz yetmiyor. Bu konuda, sayın genel başkanın yaptığı bir basın toplantısı televizyonda sade
ce 25 saniye verilebildi; bu, Anamuhalefet Partisi Genel Başkanının konuşması... Bu konuda, 
defalarca sigortayı savunan programlar izledik. Bu kadar haksızlık yapmayalım. Bu, bir ulusal 
davadır. Bir ulusal sağlık politikası tespite uğraşırken, çok daha gerçekçi, çok daha net tartış
malardan her birimizin yararlanmasına Sayın Bakanın imkân vermelerini rica ediyorum. 

Sayın Bakanın, bugün var saydığı ve tek umut olarak sunduğu zorunlu genel sağlık sigor
tasında, bu ülkede sigortasız olan nüfus kesiminin, sadece ödeme gücü olmayan, yani Bakanlı
ğımızın vaat olarak, "Bunların primleri devletçe ödenecek" dedikleri kesime ayrılacak kaba 
miktar, bugün Sağlık Bakanlığı bütçesinin üçte ikisini oluşturacaktır. 

Biz diyoruz ki, bunun başka çareleri de vardır. Türkiye Anayasasında bu konu "sosyal 
devlet" olarak tanımlanır. Sosyal devletin temel ilkesi de, insan haklarının hiç vazgeçilmezi 
olan temel sağlık hakkının devlet eliyle verilmesidir. 
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Bütün dağılan kaynaklarınızı devlete toplarsınız; bütçenize toplar ve bundan sağlıklı bir 
pay ayırarak, insanları, her şeyden evvel ve önce korursunuz diyoruz. 

Türkiye'deki bu durum, aile planlaması, beslenme eğitimi eksikliği, temel eğitimsizlik,, in
sanlara erişemememiz, dağılım dengesizliği, altyapının noksanları varken, koruyucu hizmetler 
bu kadar ihmal edilmişken, çeşitli bulaşıcı hastalıklarda size verdiğim örnekler, sadece korun
mayla, sadece insanlarımızı hastalanmaktan koruyacak bir programı uygulamakla yapılan mü
cadelede, biz bataklıkları bırakmış sivrisineklerle uğraşıyoruz. Bataklık derken, çok da haksız
lık etmeyeyim; bu raporda bir tek olumlu savaş gösteriliyor, o da sıtma savaşıdır. 

Bildiğiniz gibi, sıtma savaşı Cumhuriyet Türkiyesinin en büyük başarısıdır. Geçtiğimiz yıl
larda -sanıyorum 1980'Ii yıllarda- bir sıtma alevlenmesi oldu. Bu sıtma alevlenmesi büyük bir 
başarıyla bastırıldı. Bugün, sıtma yüzde 1 oranındadır. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, 10 dakika oldu... 
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım... Çok özür diliyorum... 
Bu yüzde 1 başarıya inmenin nedeni ne idi?., önce insanlar korundu, yani sıtma portörü 

olan, kan tahlilleriyle, kanında sıtma paraziti bulunan insanlar koruyucu tedaviye alındı, has
talar tedaviye alındı ve de kuşkusuz, bataklıklar kurutularak sivrisinekler imha edilebildi, tşte, 
koruyucu hekimliğin en büyük başarısı bu iken, bu raporun temel özeti, Türkiye'de koruyucu 
hizmet eksikliği ile ilgili hiçbir şey yapılamayacağıdır. 

Bunları bilgilerinize sunmak için söz aldım. 
Size, sabrınız için teşekkür ederim Sayın Başkan. Hepinize saygılarımı sunar, dinlediğiniz 

için teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önce, 

Sayın Akyol'a teşekkür etmek istiyorum : Türkiye'nin sağlıkla ilgili temel meselelerine eğil
mek ve bu konudaki düşüncelerini açıklamak, elbette ki bütün milletvekili arkadaşlarımızın 
olduğu gibi, Sayın Akyol'un da hakkı. Ancak, Sayın Akyol'la yollarımız ayrı, çözümlerimiz 
de farklı. Türkiye'nin içinde bulunduğu sağlık şartlarının düzeltilmesi lazım. Türkiye'nin ge
lişmişlik düzeyi ile bağdaşmayan sağlıkla ilgili göstergelerimiz var. Bu göstergeleri, Türkiye'de, 
kamuoyunda ilk defa tartışmaya açan, Anavatan İktidarlarıdır, Anavatan Partisinin Sağlık Ba
kanlarıdır; Anavatan döneminde bu göreve gelen ilk Sağlık Bakanı Sayın Aydın'la başlayıp, 
Sayın Kalemli, Sayın Akarcalı ve Sayın Kitapçı ile devam etmiştir. Biz açıklık politikasını en 
uygun şekilde uygulayarak geldik; ama Sayın Akyol, -Bakanlık da yaptı; bilmiyorum, zabıtları 
da inceleyeceğim- burada sağlıkla ilgili dile getirdiği konuları, göstergeleri zamanında konuş
muş mu, bu Meclis kürsüsünde dile getirmiş mi; kamuoyunun önüne dertleri, ıstırapları ve 
çareleri koymuş mu, bakacağım; ama, bildiğim şu : Bizim kamuoyunun önüne getirdiğimiz 
kadar, bu konu hiçbir hükümet devresinde getirilmemiştir, gelmemiştir, aksine meseleler kapa
tılmaya çalışılmıştır, kapatılmıştır; kapatılmış olduğu için de, şu ana kadar, meselelerin büyük 
bölümü, maalesef, çözülememiştir. 

Şimdi, Sayın Akyol, yanlış anlamadıysam, "Türkiye'de sağlık sigortasına geçmek fevka
lade yanlıştır, biz buna karşıyız" diyorlar. Olabilir, normaldir, bu bir demokratik anlayıştır, 
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elbette tartışırız; kabul edersiniz, reddedersiniz; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapısı 
içerisinde kanunların çıkış şekli bellidir. Biz isteriz ki, sağlık sigortası sizin de savunabileceği
niz bir fikir olsun. Siz neyi savunuyorsunuz?.. Diyorsunuz ki, genel bütçeden alalım! Peki, ge
nel bütçede gelirler nereden toplanıyor?.. Vergilerden toplanmıyor mu? O da vergilerden top
lanıyor. Diyorsunuz ki, "Sağlık sigortasını getirirseniz prim alacaksınız, onun için, bu dolaylı 
vergidir." Peki, bu neye benziyor?.. Sayın AkyoFun anlatmak istediği olay şuna benziyor : is
tanbul'da Boğaz Köprüsünü yapmışız, köprüden geçenlerden para alalım diyoruz. Sayın Ak-
yol da, "Hayır almayalım, köprüden herkes bedava geçsin" diyor. Biz, hizmeti kim alıyorsa 
ondan para alıyoruz. Eğer siz, köprüden geçenden para almazsanız, siz köprüden geçmiyorsa
nız, siz verdiğiniz vergilerle, köprüden geçenleri finanse ediyorsunuz demektir; bu anlam taşır. 
Onun için, burada sizinle temelde bir ayrılığımız var. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Bakan, bu konuda Anayasa hükmü var. 
SAĞLIK BAKANI HALlL ŞIVGIN (Devamla) — Anayasamızın çerçevesi içerisindeki me

selelerin hepsini biliyorsunuz. Değerli milletvekili arkadaşım Anayasamızın 56 ncı maddesi di
yor ki, "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilebilmesi için kanunla genel sağlık 
sigortası kurulabilir." Anayasa böyle de emrediyor. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Temel haklar kısmında ayrıdır. 

SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Biz de, Anayasanın 56 ncı maddesinin 
hükümlerini uygulamak için, bu zemin Türkiye'de var mı, yok mu diye bir zemin yoklaması 
yapıyoruz. 

Mesele şu : Şu anda Türkiye'de sağlıkla ilgili göstergeleri, Sayın Akyol'un da ifade ettiği 
gibi, biz de kabul etmiyoruz; ama bunun çok farklı boyutlarını da gördük. 

Dünya Sağlık Teşkilatının, UNICEF'in, uluslararası bazı kuruluşların tertip ettiği ve 13 
ülkenin de sağlık bakanlarının iştirak ettiği bir toplantıya iştirak etmek için Tayland'a gittim. 
Tayland, nüfus yapısı itibariyle bize çok benziyor; 50 milyonu aşkın nüfusu var. Sağlıkla ilgili 
göstergelerine baktık, ülkemizden çok ilerideler. Tayland, bir zamanlar ülkemizden çok geri
ler deymiş. Bu, hekim sayısından mı kaynaklanıyor diye düşündük ve hekim sayısının ne oldu
ğunu sorduk. 14 bin hekimleri var. Bizim hekim sayımız 45 bin. 14 bin hekimle bebek ölüm 
oranını binde 40'Iara çekmişler, anne ölüm oranı ise daha aşağılarda. Bir organizasyon kur
muşlar ve bu organizasyonu düzgün bir şekilde devam ettirmişler. 

Şunu söyleyeyim : Başlangıçta, Türkiye şartları için belki ideal olabilir; ama 1961'de tar
tışmaya açılıp yasalaştırılan sosyalizasyon uygulaması, Türkiye'deki kentleşme olgusunu yaka
layamamıştır. Şu andaki bunalımımızın kaynaklarından birisi budur. 

Bir sistem ya uygulanır ya da uygulanmaz. Sosyalizasyon uygulaması, koruyucu sağlığa 
ve sağlık ocaklarına önem vermeyi getirmiştir; ama şu anda her isteyen, istediği gibi hastaneye 
gidebilmektedir. Sağlık ocaklarının fonksiyonu tam olarak yerine getirilememiştir; buna uy
gun yapılar kurulmamıştır ve bütün hesaplar genellikle kırsal bölge için yapılmıştır. 

Türkiye nüfusunun yüzde 65'i şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde 300 - 400 bin nüfusa bir sağ
lık ocağı düşüyor. Şu anda Türkiye'nin en büyük problemi, Ankara, İstanbul, tzmir, Adana 
gibi büyük illerimizdedir. Nüfusumuz, 2000'li yıllarda, gittikçe, köylerden şehirlere göç ede
cektir. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor ki, köylerde yaşayan nüfusumuz 15 - 20 milyon ci
varında kalacak. Bu nüfus köyde olmasına rağmen, bunların büyük bir kısmı da şehirlerde 
yaşayacaklardır. Problemin kaynağı şehirlerde... Şehirlerdeki bu problemi çözmek zorundayız. 
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Şimdi, tabiî, bebek ölüm oranımız bu, anne ölüm oranımız bu. tşte, "efendim, gösterge
ler iyi değil, sağlık sigortasına geçmeyelinV'demek mantıklı bir davranış değildir. Buradan ha
reketle şunu sorabilir miyim?.. Dünyada en ileri teknoloji uygulayan ülke Amerika. Amerika'
nın standartlarında Türkiye'de hastane var mı? Yoksa, o zaman, o hastaneleri kapatacak mı
yız? Avrupa standartlarında hastane var mı? Bütün hastanelerimizin standartları aynı mı? O 
standartta değiliz diye halka hizmet vermeyecek miyiz, halka sağlık hizmeti sunmayacak mıyız?.. 

Sayın Bakanım kusura bakmasın, şimdi, Türkiye, şu anda doğum yapan nüfusunun hâlâ 
yüzde 10 -15'ini, hamile kadınları takip edemiyor; doğumları da, doktorların, ebelerin, hem
şirelerin kontrolü dışında gerçekleştiriyorlar. 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Yüzde 65'i, Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Efendim, bir kısmına ulaşıyorlar. Doktor 
için söylemiyorum, doktorun dışındaki durumu söylüyorum. Doğum yapan nüfusun yarısı, 
zaten, doğumu doğumevleri nde gerçekleştiriyor. O konuda da yanlış biliyorsunuz zannediyo
rum. Bilgilerinizi tazelerseniz faydalı olacak. Bir kere, yüzde 10'u, 15'i sağlık şartlarının dışın
da doğum yapıyor; onu söylemek istiyorum. 

Bu düzeltilmemiş. Bunu niye düzeltmediniz; bu ne ile düzeltilir? Elemanla düzeltilir. Niye 
okul açmadınız, niye ebe, hemşire yetiştirmediniz? Hükümetlerimiz, 1983'ten bu tarafa, bu 
konuda büyük faaliyet yaptı ve yapılan hizmetler katlanarak devam etti. Sadece geçen sene, 
bu konuda 63 tane okul açtık. Bu okulları açmaya da devam edeceğiz; bu husustaki çalışmala
rımız devam etmektedir; ama, meselenin özü şu : Biraz önce büyük şehirlerden bahsetmiştim; 
büyük şehirlerde, sağlık problemi olacak... Sigortayı ayrı, problemi ayrı mütalaa etmek gerekir. 

Dün, İstanbul'daydım, istanbul'daki hastanelerimizi gezdim; iki gündür de geziyorum. 
Şişli'de, su olmadığı için ameliyat yapamıyorlar, istanbul Belediye Başkanını aradım; hekimle
rimiz ve Başhekimimizi alıp gidelim, su ile ilgili problemimizi çözelim diye teşebbüse geçtim. 
Sayın Başkan yurt dışındaymış. Ancak -bugün zannediyorum-, istanbul Sağlık Müdürümüz 
başkanlığında başhekimlerimizin bir grubu Başkana ziyarette bulunacaklar ve "Su ile ilgili prob
lemimiz var, hastanelerde su yok" diyecekler. Bu neyi getirir? Sağlıkla ilgili büyük problemleri 
getirir, önümüzdeki günlerde İstanbul'da ve büyük şehirlerimizde su ile ilgili sıkıntımız olur
sa, büyük problem getirir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yağmur duasına çıkalım. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Siz çıkabilirsiniz, ona devam edebilir
siniz. Sadece yağmur duasıyla olacak iş de değil. Tedbirleri evvelden almak gerekir; tedbirleri 
evvelden almadınız, alamadınız. Uygulamalarınız yanlış. Bu uygulamalarınızın yanlışlığını ya
kında arkadaşlarımız tartışacaklar. 

Böyle büyük problemler geliyor, devasa bir problem geliyor. Sizin, yerel yönetimlerde -
belediyelerde- bir yılı doldurduktan sonraki hizmetlerinize, vatandaş bakacak... Geçenlerde, 
İstanbul'da muhtarlarla bir toplantı yaptım, onlarla da bu konuyu görüştük. Bakırköy'deki 
bir muhtarımız dedi ki : "Bizim mahallemize üç aydır su gelmiyor." Şişli'de gelmiyor, diğer 
yerlerde gelmiyor... istanbul'daki 4 hastanemizde su yok şu anda; ameliyat yapamıyorlar, ba
kım yapamıyorlar. Tabiî, bütün bunları bekliyoruz, 

Bu arada, sağlık sigortasıyla ilgili hazırladığımız ve tartışmaya açtığımız tasarıyla ilgili bilgi 
alıyoruz. Şunu söyleyeyim : Sayın Akyol'un partisinden bazı arkadaşlar, Akyol'un fikrinde 
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değil, ti ve ilçe teşkilatlarınıza, il başkanlarınıza, ilçe başkanlarınıza da gönderdim; onlar da 
olumlu bakıyorlar. Benim tavsiyen^ siz onların gerisine düşmeyin; kendi arkadaşlarınızın geri
sine düşmeyin -Hocam, kusura bakmayın- çünkü, onlar sizden daha ileri düşünüyorlar. 

Ayrıca, yaptığımız araştırmalardan, bize gelen anket cevaplarının değerlendirilmesinden 
şu çıkıyor. Bu anketi meslek gruplarına göre de yaptık. Bunu sadece sizin partinin değil, bütün 
partilerin il ve ilçe başkanlarına gönderdim; belediye başkanlarının, kaymakamların, valilerin 
ve muhtarların hepsine gönderdim, sendikacılara da gönderdim. Bütün siyasî partilerden aldı
ğımız cevap şu şekilde : Çok olumlu bulanlar yüzde 59,7; olumlu bulanlar yüzde 35,6; olum
suz bulanlar yüzde 3,3; çok olumsuz bulanlar da 1,2; bütün siyasî partilerden. 

ÖNER MÎSKİ (Hatay) — Cevap verenlerin sayısı nedir Sayın Bakan? 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Zamanı geldiğinde sizlere bunların do

kümanlarını göstereceğim. 
Tabiî, burada önemli olan, sağlıkla ilgili çalışmalarda belli bir noktaya gelebilmek. Ben, 

hekim odalarımızla da tartıştım, Türk Tabipler Birliğine gittim, Merkez Konseyi yöneticileriy
le de tartıştım. Üniversitelere de gidiyorum; Ankara Tıp Fakültesinde arkadaşlarla görüştüm. 
Ayrıca, bütün hastane yöneticilerimizle, doktorlarımızla görüşüyoruz. Yine, Gülhane'de yapı
lan toplantıya da iştirak ettim. Adana'da arkadaşlarımızla tartışma yaptık, istanbul'da hekim 
arkadaşlarımızla tartışma yaptık, izmir'de bir gazetemizin düzenlemiş olduğu toplantı dolayı
sıyla yine orada bir tartışma yaptık; hemen hemen bütün kesimler iştirak ettiler. 

Mesele şu : SHP ve SHP'ye mensup arkadaşlarımız -tabiî, biraz, Türk Tabipler Birliğinin 
yönlendirmesiyle kaynaklandığını zannediyorum- çağdaş, ileri bir fikre, sigorta fikrine karşı 
çıkıyorlar. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Bakan sözünü geri alsın; bizi kimse yön-
lendiremez. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — "Tartışmadan, konuşmadan yasa tasa
rısı getiriyorsunuz" diye eleştiriyordunuz; bu sefer tartışmaya açtık; ama yine eleştiriliyor. Acaba 
sizi nasıl memnun edeceğiz; bilmiyorum. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Tabiî, İktidardan gitmekle. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, SHP'yi kimse yönlendiremez. Sözünü 

geri alsın! 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Ama, sizin iktidarınızın ne getirdiğini 

yerel yönetimlerde görüyoruz; susuz kaldık. Elektriksiz kalırız, otobüsler çalışmaz, aç kalırız; 
açık bırakırsınız. Onun için onu vatandaş yapacak, onu vatandaş gerçekleştirecek ve öyle zan
nediyorum ki, vatandaş eline bir kova su alarak sizi kovalamaya başlayacak... Dikkatli olun, 
hazır olun ona. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — önce enflasyonu düşürün, terörü önleyin; sonra 
suyu düşünün. Yaranıza bakın. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Samimî kanaatim şu : Bugün, katı dev
letçi sistemleri savunanların hepsi bu sistemlerinden vazgeçiyorlar. Kim vazgeçiyor; Doğu Blo-
ku ülkeleri vazgeçiyor. Doğu Bloku ülkelerinin vazgeçmesi, tabiî, anlamlı bir şeydir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerimizin daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Yaptığımız çalışmalar 
sonuçlandığında, burada huzurunuzda hep beraber tartışırız. Bu, Türkiye için, ileri, gelişmiş 
ülkelerin uyguladığı bir modeldir. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz; hazır, uygulanmakta 
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olan yapıların ülkemiz şartlarında hatasız olarak uygulanabilmesi için çalışma yapıyoruz. Eğer 
bu modellerin hatasız uygulanabilmesi için görüşünüz varsa, söyleyin, teşekkür ederiz; aykırı 
fikirler de savunabilirsiniz, yine teşekkür ederiz; çünkü, demokratik sistem bunu icap ettirir, 
ama şunu sağlayabilmemiz lazım, sağlık konusu, artık, partilerin çekişme konusu olmaması 
lazım. Bu konuda uzlaşmamız lazım; çünkü, hepimizi ilgilendirmektedir. Yani, bu hususta, 
"sizin görüşünüz kötü, bizimki iyi; siz yaptınız, biz yaptık" tartışması yapılmamalı. 

Sayın Akyol, Anavatan güzel bir çalışma yapıyor; eğer, sağlık sigortasını gerçekleştirebi-
lirsek sizin de bizi tebrik etmeniz lazım, sizin de bizi kutlamanız lazım, sizin de bizimle bera
ber oy vermeniz lazım... 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Beş bakan değişti; başarılı olsanız değişmezdi. 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bu konuda sizlerin de bize destek ola
cağını umuyorum; çünkü, bize destek olurken halka deste olmuş olacaksınız. Aksi takdirde, 
"Siz halkın sağlık meselelerinin çözülmesini istemiyorsunuz" şeklinde yorumlarız, öyle anlarız. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevabından, bir konunun an

laşılmadığını görüyorum; lütfen, tavzih etmeme imkân verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim, yerinizden' kısaca izah edin. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Orada okumak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Aksi takdirde, sataşma ve açıklama hakkı gerekir ki... 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — İkisi de var; fakat... 
BAŞKAN — Nedir efendim?.. Hangi noktadır? 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Efendim, cehaletle itham edildim... 
BAŞKAN — Estağfurullah!.. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — "Bu konuyu bilmiyor" dediler. İkincisi, Partimin görüşleri 

konusunda yorum yaptı; bu yanlış. 
BAŞKAN — izin verir misiniz Hanımefendi?.. 
TÜRKÂN AKYOL (izmir) — Üçüncüsü de, Partimin, Tabipler Odasınca... Ama ben sa

taşma değil, tavzih etmek için... 
BAŞKAN — Tenzih ederim... Müsellemdir; bu çatı allında cahil olmaz. Ayrıca, siz profe

sörsünüz, Türk annesisiniz değil mi efendim?.. Sayın Bakan, öyle bir şey... 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Haşa efendim!.. 
BAŞKAN — "Haşa" diyorlar efendim. 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — O halde, izin veriniz Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, 100 kadından lS'inin hiç hizmet görmediğini ifade etti ve bana "bu bilgile

rinizi yenileyin, anlamamışsınız" buyurdular. 
Kendi raporlarından okuyorum, aynı yaklaşımdır umarım : "1984 -1987 yılları arası ANAP 

İktidarı döneminde Türkiye'de yüzde 57,4 kadın, hiç, doğum öncesi bakım görmemiştir -1988 
istatistikleri bu şekilde belirtiyor. Bu raporu kendilerine 1,5 milyar lira vererek hazırlattırmış-
lardır, kendileri için İngiliz raporudur- 1988 yılı rakamlarına göre kadınların üçte ikisi son yıl, 
sadece son doğumlarında doktor görmüş ve her 10 kadından 4'ü sağlık ünitelerinin dışında 
doğum yapmıştır. Kırsal alanda sadece 3 kadından birisi bu hizmeti almış bulunmaktadır." 
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Ayrıca, ilave etmek istiyorum, Sayın Bakanımızın bu kadar ciddî bir konudaki cevap biçi
mini çok yadırgadım. Kendisine, gerçekten, bir şey söyledim, o anlaşılmadı; sigorta konusunu 
sorarken, bu gerçekleri de beraber yollayın anket formunda dedim. Benim ilçe başkanlarımın, 
il başkanlarımın yanıtlarından söz ettiler. O insanların hiçbirisi, bu son rapordaki şu bilgileri 
bilemez; çünkü, bu kendilerinin itiraf ettikleri gibi 1989 yılında geldi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol; konu aydınlanmıştır. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, çevre kirlenmesine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ikinci sırada, çevre kirlenmesiyle ilgili olarak, Tekir
dağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gürseler. (SHP sıralarından alkışlar) 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1 Kasım 1988 tarihinde, bu kürsüden Yüce 

Heyetinize yaptığım konuşmayı büyük ölçüde tekrarlamak üzere huzurunuza geldiğim için üz
günüm. Keşke, 29 Mart 1990 günü saat 01.00'de İstanbul Boğazındaki kaza olmasaydı, bu ko
nuşmayı yapmak zorunda kalmasaydım. Ya da, daha da önemlisi, keşke 1 Kasım 1988 tarihli 
konuşmamdaki uyarılar dikkate alınmış olsa ve bu son kazaya rağmen huzurunuza gelme du
rumunda kalmasaydım. Keşke, o günkü gündem dışı konuşmama cevap veren Sayın Hüsnü 
Doğan'ın cevabında söyledikleri gerçekleşmiş olsa idi ve bu konuşmayı yapmamış olsaydım. 

Sayın milletvekilleri, hatırlarsanız, 1988 yılı Ekim ayı sonunda, İstanbul Boğazında amonyak 
yüklü Blue Star isimli gemi esrarengiz bir kazaya uğramış, Boğaza ve Marmaraya amonyak 
dökülmüştü. Ancak, Allah korumuş, çarpma hafif olmuş ve tehlike ucuz atlatılmıştı; biz de, 
bu kürsüden, olaya dikkat çekmiş ve uyarılarımızı söylemiştik. Geçen hafta da (29 Mart 1990 
günü) sabah saat 01.00 sıralarında, Karadeniz İstanbul Boğazı girişinde, Çin bayraklı Datong-
shan isimli yük gemisiyle Irak bayraklı Jambur isimli geminin çarpışması sonucu, tankerden 
sızan 2 512 ton gazyağı İstanbul Boğazına ve Marmara Denizine yayıldı ve yayılıyor. Allah ko
rudu, bu kazayı da ucuz atlattık. 

Sayın milletvekilleri, Allah bizi daha ne kadar koruyacak? İstanbul Boğazından bir yılda 
geçen gemi sayısı 40 000 civarında. Bu kadar yoğun bir trafikte, korumanın tümünü Allah'a 
bırakırsak, ı>ıe onun bu arada koruyamadıkları, korumadıkları da oluyor. Onun tek işi İstan
bul'u korumak değil; ama, bizim, dünya cenneti İstanbul Boğazını, Marmara Denizini, Ça
nakkale Boğazını korumak görevimiz; hem ulusal görevimiz, hem de insanlığa karşı görevi
miz. Basında, televizyonda izlediğiniz, Alaska'da, Okyanusta meydana gelen büyüklükte bir 
tanker kazasının İstanbul Boğazında olduğunu düşünün. O boyutta bir kazadan sonra, ne İs
tanbul'un ve ne de Marmara Denizinin temizlenmesi mümkün olmaz. İstanbul tümüyle yana
bilir. İstanbul Boğazı navigasyon yönünden, deniz trafiği yönünden en kritik deniz alanların
dan biridir. İstanbul Boğazından geçiş sırasında, gemiler 45 derecelik dönüşler yaparak 12 kez 
rota değiştirmek zorundadırlar. İşte bu zor geçiş nedeniyle 1952 - 1981 yılları arasında Türki
ye'de büyük çapta meydana gelen 69 deniz kazasından 59'u İstanbul Boğazında gerçekleşmiş
tir. Nitekim, İstanbul Boğazında, Kasım 1979'da Yunan Evriali şilebiyle, Romen îndependen-
ta tankerinin çarpışması dolayısıyla çevreye verilen zararın önemi, durumu bir kez daha ortaya 
çıkarmaktadır. 

Hemen belirtmeliyim ki, o kazada da Allah korumuş ve İstanbul bu kazayı da ucuz atlat
mıştır; çünkü, tankerde bulunan 95 500 ton hampetrolden 48 bin tonu dökülmüş, Marmara 
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Denizine yayılmıştır; kalan petrol ise, denize dökülmeden, yanmıştır. Tümünün denize dökül
mesi ve kıyıya da ulaşması halinde olabilecekler çok daha kötüydü. 

Bakın, 48 bin ton hampetrolün denize dökülmesiyle, sadece balıkçılık yönünden, o za
man istanbul'da ve Marmara Denizinde neler olmuştur : O yıllarda, Marmara Denizinin yıllık 
su ürünleri üretimi 40 538 tondu, o petrol nedeniyle üretim, yüzde 25 azalarak 30 467 tona 
düşmüştür. Ertesi yıl ise yüzde 33 oranında düşmüştür. Son kazadaki gazyağı dökülmesiyle 
ortaya çıkan tablo aynı vahamettedir. Bugün, İstanbul ve Marmara Denizinde avlanan su ürünleri 
63 856 tondur. Bu, avlanan miktardır; ama, denizin stoku üç mislidir. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, süreniz dolmuştur efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Oysa, bu kaza nedeniyle denize dökülerek, yayılması 

önlenemeyen gazyağı, tam da su ürünlerinin üreme mevsimine rastladığından, üç yıllık bir dö
nemde, su ürünleri üretiminde önemli kayıplara neden olacaktır. Ayrıca, kıyılara, teknelere, 
turizme, kuşlara verdiği zararları da söyleyebilirim. 

Sayın milletvekilleri, içinizde, "Ne olacak; işte, tstanbul Belediyesi 300 milyon lira para 
cezası almış; tazminat da alabilir" şeklinde düşünenler var mı bilmiyorum; ama, olmamasını 
dilerim. Değil 300 milyon, 300 trilyon da alsanız, yok olan çevreyi geri getirmek mümkün de
ğil. Para neyi karşılıyor ki? Teknoloji gelişti, aya gidildi, robotlar yapıldı, bilgisayarlar... Hepsi 
var; ama, hadi gelin bir telliturna yapın bakalım; hadi bir martı yapın, bir serçe yapın, bir ba
lık, bir hamsi, bir karides yapın bakalım... Teknoloji bunları yapamıyor; ama, olanı da koru
muyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1980'den bu yana geçen on yılda, özellikle boğazların 
ve Marmara'nın korunması yönünden çok zaman kaybedilmiştir. Kaybedilen zamanla birlikte 
ortaya çıkan kötü tablodan, en büyük payı Marmara almaktadır. Marmara «öldü. Marmara'
nın ölümünden, Türkiye'den başka kimse sorumlu değildir. Akdeniz'de, Karadeniz'de başka 
Ülkeleri sorumlu tutabiliyoruz; ama, Marmara'yı sahipsiz bırakan, Marmara'yı öldüren biziz. 
1988 Kasım ayında yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, Türkiye, hâlâ, denizlerin gemiler 
tarafından kirletilmesine karşı korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeye taraf olmamıştır. 
Türkiye, hâlâ, Akdeniz'in, gemilerden ve uçaklardan yapılan boşaltmalar sonucunda kirlen
meden korunmasına ilişkin protokolde ve gene Akdeniz'in, acil durumlarda, petrol ve diğer 
zararlı maddeler tarafından kirletilmesine karşı mücadelede işbirliğine ilişkin protokolde be
lirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Türkiye, gemi kazaları, deniz kazaları konusun
da, bu protokoller ve uluslararası sözleşmeler gereğince yapması gereken ulusal acil durum planını 
yapmamıştır. Boğazda kaza olduğu zaman buna kimin sahip çıkacağını tartışıyoruz. Buna, be
lediye mi sahip çıkacak, Sahil Güvenlik mi sahip çıkacak, Tarım Bakanlığı mı sahip çıkacak, 
Çevre Müsteşarlığı mı sahip çıkacak, tartışıyoruz; ama, yarın çok daha büyük bir kaza olacak; 
tstanbul cayır cayır yanacak; Marmara, temizleyemeyeceğimiz kadar kirlenecek, ondan sonra 
da hep beraber dövüneceği/... 

Ben, geçen yıl bu konuda bir yazılı soru verdim; ama, hâlâ cevaplandırılmadı, tstanbul 
Belediyesi; 26 Marttan sonra, Çevre Müsteşarlığına, Devlet Bakanlığına, "Boğazın korunması 
konusunda ellerindeki araç ve gerecin yetersiz olduğunu" yazdı, cevap alınmadı, ama, tstan
bul Belediyesinin 26 Marttan bu yana gemilere kestiği 3 milyar liralık para cezasının yüzde 80'i, 
Çevre Kanununun 24 üncü maddesi gereğince, Müsteşarlığa, Çevre Fonuna gönderildi. 
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Marmara'yı» İstanbul Boğazını, Çanakkale Boğazını bu kadar sahipsiz bırakmaya hakkı
mız yoktur. Bir an önce, uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz; 
Marmara Denizinin, istanbul Boğazının, Çanakkale Boğazının korunması için ulusal acil du
rum planımızı yapmalıyız. 

Bakın, kazadan sonra, bariyerlerin izmit'ten getirilmesi beklendi. Halbuki, Independen-
ta kazasından sonra Amerika'dan getirtilen bariyerler vardı, onlar kayıp. 

Çevremizi ve doğamızı bu kadar sahipsiz bırakırsak, yarın sahip çıkacak değerlerimiz hiç 
olmayacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 

3. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'in, Balgat Talisin Banguoğlu Öğrenci Yurdunda meydana 
gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğilim Bakanı Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, Ankara Balgat semtindeki Tahsin Banguoğlu 
öğrenci Yurdunda meydana gelen olaylar nedeniyle, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'a 
veriyorum. 

TEVFlK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, ben konuşacaktım;.. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ben konuşacaktım... 
BAŞKAN — Ancak üç sayın üyeye gündem dışı söz verme yetkim ve imkânım var Sayın 

Koçak. 
TEVFlK KOÇAK (Ankara) — Daha evvel bana haber verdiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vermedim efendim. 
TEVFlK KOÇAK (Ankara) — Verdiniz efendim, bana haber verdiniz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, 30 Mart 1990 günü, Balgat semtinde bulunan Tahsin Banguoğlu 

öğrenci Yurdunda, saat 20.00 sıralarında bir erkek öğrencinin, kız arkadaşının elini tuttuğu 
için dövülmesiyle başlayan olaydan bir saat sonra, İS Kişinin, bir odayı planlı olarak basıp, 
iki Öğrenciyi dövmesi -bu öğrencilerden birisi 3 gün, diğeri 4 gün raporludur- ile gelişen olay
lar, basında, kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir; idare tarafından, çıkarları doğrultusunda, böyle 
aksettirilmekte fayda umulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın ilk bölümünde, olayı kısaca nakletmek istiyorum. Ola
yın özü şudur : Tahsin Banguoğlu öğrenci Yurdunda, ramazan ayına girmeden birkaç gün ön
ce, bazı insanlar tarafından, idarenin de kayıtsız kalmasıyla ve böylece oluşan bir zeminde, 
oruç tutmayan öğrencilere karşı nasıl bir tavır alınacağının belirlendiği bir toplantı gerçekleşti
rilmiştir. Böylesi bir yasadışı toplantıya karşın idarenin hiçbir tavır almaması, 15 kişilik bir 
grubun oda basıp iki kişiyi hastenilk etmesi sonucunu doğurmuştur. 

Bu olay sonucu olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürü, olay yerinde can güvenliklerinin bulunmadığını ileri süren öğrencilere teminat ver
mişler, can güvenliklerinin sağlanacağını söylemişlerdir. Bunun üzerine, öğrenciler, odalarına 
çekilmeye başlamışlardır. 
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Bu sırada, dövme olayının gerçekleştirildiği bloktan ve percereden bir öğrencinin "Bu bir 
intikamdır, intikam!.. İntikamımızı aldık" diyerek slogan atması üzerine, dağılmaya başlayan 
öğrenciler, slogan atan öğrencinin yakalanmasını, polis tarafından gerekli işlemin yapılmasını 
istemişlerdir; Ankara Emniyet Müdürünün, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün ve 
Tahsin Banguoğlu Yurdu Müdürünün herhangi bir harekette bulunmadığı gözlenmiştir. Yurt 
personeli tarafından, slogan atan şahıs yurttan kaçırılmıştır. Bu aşamada, öğrenciler, "Oda 
basma fiilini gerçekleştiren şahısların ve slogan atan şahsın yakalanıp, haklarında gerekli idarî 
işlemin yapılmaması halinde, olay yerinden odalarına çıkamayacaklarını" belirterek, yurt bah
çesinde oturmaya başlamışlardır. Emniyet görevlilerinin gerekli adlî işlemleri yapmama durum
larının devam ettiğini gözlemişlerdir. Olaydan bir gün sonra da, basında ve emniyet görevlileri
nin açıklamalarında, "üç kişi hakkında işlem yapılacağı" bildirilmiştir. Slogan atan ve oda 
basıp iki kişiyi yaralayan kişiler hakkında değil de, can güvenliklerinin kalmadığını ileri süren 
kişiler hakkında, "yurt battaniyesini blok dışına çıkarmak" ve gece yağmurun başlaması ne
deniyle, 24 saat açık bulunan yemekhanenin koridoruna sığınmak zorunda kalan insanların 
"yemekhaneyi işgal ettikleri" gibi, doğruluk payı bulunmayan gerekçelerle haklarında soruş
turma başlatılmış ve 13 öğrenciye "yurttan atılma cezası" verilmiştir. 

Ne garip bir uygulamadır ki, o gün kanunî olarak yurttan izinli ayrılan bir öğrenci hak
kında da aynı gerekçelerle aynı cezaî müeyyide uygulanmıştır. 

Hiçbir yasa dışı fiili bulunmayan öğrenciler, yine yasalar çerçevesinde valiliğe ve Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurdukları halde, hiçbir sonuç alamamışlardır. Bu
nun üzerine, çaresiz kalan cezalı öğrenciler, yurt sınırları dışında, 3 Nisan 1990 tarihinde ve 
saat 20.30 civarında açlık grevine başlamışlardır. Bir saat sonra, hırka ve kazak götürmek iste
yen öğrencilerle, açlık grevindeki öğrenciler gözaltına alınmışlardır. 30.3.1990 tarihinde yapı
lan ve geçiştirilmek istenen saldırının faturası, idarenin çifte standart uygulaması ışığında, aç
lık grevi yapan 19 öğrenciye çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, öğrenciler haklarını meşru zeminlerde aramaya çalışmaktadırlar. 
Hepinizin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesi, "Türkiye Cumhuri
yeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Ata
türk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve 
sosyat bir hukuk devletidir" demektedir. Yine, Anayasamızın 24 üncü maddesinde, "Herkes, 
vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir. 
Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor

lanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz" denilmektedir. 
Değerli milletvekilleri, olayın iki yönü vardır. Biz sosyal demokratlar, inanç özgürlüğünü 

sonuna kadar savunacağız. İnananların, oruç tutanların bu inançlarına, dinî vecibelerini yeri
ne getirmelerine sonuna kadar saygı göstereceğiz, saygı göstermeye devam edeceğiz; ama, oruç 
tutanların da, oruç tutmayan vatandaşlara, arkadaşlarına veya iş arkadaşlarına aynı saygıyı 
göstermelerini beklemek ve eğer bu saygının gereği bozuluyorsa, onun da yerine getirilmesini 
sağlamak, başta Hükümetin en önemli görevlerinden olsa gerektir. 

Değerli milletvekilleri, olayın aslî failleri oruç tutmayan öğrenciler değil, onlara saldıran 
gerici kaba güçlerdir. 
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Polisin bu olaylar karşısındaki tutumu, duyarsızlığı, hatta taraflı davranması dikkat çeki
cidir. Olay yaratan, oda basıp öğrenci döven gerici güçler, polis tarafından âdeta kollanmak 
istenmektedir; bizde böyle bir kuşku doğmuştur. 

Polisin tavrı, güvenlik güçlerinin içerisindeki bir kısım çevrenin tavrı, sanıyorum ki, öğ
rencileri yasa dışı eylemlere çekmek istemekten kaynaklanmaktadır. Ama aklı başındaki bü
yük öğrenci kitlesi, provokasyon nereden gelirse gelsin, yasa dışı eylemlere yönelmeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, Türkiye'deki inanç, vicdan ve düşünme özgürlüğü 
önündeki tüm baskı ve zorlamaların kaldırılmasını istiyor, Hükümeti, bu konuda çok daha 
duyarlı olması ve güvenlik güçlerini yansız davranmaya zorlaması için gerekeni yapmaya çağı
rıyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol söz 

istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Akyol. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan sayın milletvekille

ri; Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'm konuşmasına cevap vermek için huzurunuzdayım. 
Olayın gerçek cereyan ediş şeklini bilgilerinize sunmak ve sonra da kanaatlerimi, yorumlarımı 
eklemek istiyorum. 

Olay, 29 Mart 1990 Perşembe günü, bir blokta cereyan etmiştir. Olay dediğimiz durumun 
gerçek sebebi de, anlatıldığı ve sanıldığı gibi, basından akseden hususlar şeklinde değildir, elektrik 
yakılmasından kaynaklanmaktadır. Elimde, hem emniyetin, hem de Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun raporları, belgeleri var; emniyetin iki raporu var. Birkaç kişilik bir grup 
öğrenci, elektriği yakıyor, diğer birkaç kişi de bundan rahatsız oluyor; sebep budur. 

Yurt yönetiminin, durumu gidermek, önlemek ve olay çıkmasına mani olmak için yaptı
ğı, aldığı tedbir şu : Çocukların odalarını ayırmıştır. Ama, 30 Mart 1990 günü saat 21.30'da, 
bir grup öğrenci, -isimlerini vermiyorum- dövüldükleri iddiasıyla idareye başvurmuşlardır; 
doğrudur. 

Yurt yönetimi tarafından tutulan tutanakta, olaya karışan öğrencilerin karakolda verdik
leri ifadelerde, kayganın çıkış sebebinin, odadaki çöp kutusuna atılan radyo pilinin çıkardığı 
gürültüden kaynaklandığı belirtiliyor, elektriğin yakılması ve bir de çöp kutusuna atılan pilin 
çıkardığı gürültüden olayın patlak verdiği ifade ediliyor; yani, şu ana kadarki durumunda, olayın 
ideolojik ve politik herhangi bir yönü yok. 

1980'li yıllar öncesini hatırlarsınız, o zamanlar, olayların gerekçesi başka şeylerdi. Oysa, 
artık, bir elektrik düğmesinin açılıp kapanmasının olaya vesile edilmesine veya olayın, bir çöp 
kutusuna pil atılmasından kaynaklandığına ilişkin belgeler var bende. 

İBRAHÎM DEMİR (Antalya) — İnandırıcı mı yani? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Olay, anında güvenlik kuvvetle

rine bildirilmiştir. Olayın olduğu gece, anında ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdüründen 
önce bilgim oldu, Ankara Valisi bana bilgi verdi, kendilerine "derhal gitmelerini" ifade ettim, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü de buldum, gönderdim. Orada, onlardan önce, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü ve emniyet teşkilatımızın yetkilileri bulunmaktaydılar. 

Bu durumdan sonra, sayıları elli civarında olan bir grubun, yurt bahçesinde, battaniyeleri 
alarak izinsiz oturma eyleminde bulundukları ve sloganlar attıkları tespit ediliyor. Slogan-

— 196 — 



T.B.i;.M. B : 99 5 . 4 . 1990 O : 1 

lann ne olup olmadığını ifade etmek istemiyorum; fakat, siyasî maksatlı çeşitli sloganlardır 
ve Şili'ye kadar özlem vardır. 

Duvarların yıkıldığı ve siyasî coğrafyanın yeniden yapılmakta olduğu bir dünyada, her şe
yin açık seçik olduğu ve ruhların satın alınamayacağı inancının hâkim olduğu bir insanlık ale
minde, bizim, sloganlarla hareket etmememiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Şeriat sloganları attıkları söyleniyor. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Şeriata da hayır; ne şeriatı, ne 

şeriatı Türkiye Cumhuriyetinde?.. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Şeriatçı sloganlar... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır, buradaki olay bu; eğer 

o dediğiniz varsa, ona da hayır; Türkiye Cumhuriyetinin kanunları var, Anayasası var. 
Bunlar, kanunsuz eylemlerini, yurt yöneticilerinin ve emniyet kuvvetlerimizin uyarılarına 

rağmen devam ettirmişlerdir; özellikle de, emniyet kuvvetlerini küçük düşürücü, onları hare
kete geçirici sözleri de söylemişlerdir. Bu durum, basına tamamen ters şekilde intikal ettiril
miştir. Hatta, bu eylem, sabah saat 04.30'dan 06.30'a kadar devam etmiştir. Bu slogan atmalar 
gece boyunca devam etmiş, hatta hatta, sazlı sözlü, ideolojik marşlar söylenmiştir. Adıgeçen 
yurt, 3 bin kişilik bir yurttur ve ideolojik marşlar söylenmiştir. Aynı zamanda, yurt yönetimi
nin, idareye hâkim olması da engellenmiştir. 

Sayıları 553'e varan bir grup öğrenci, 30 Mart 1990 günü meydana gelen olayların, küçük 
bir grup tarafından, yurt idaresini zor durumda bırakmak, mevcut huzur ve güven ortamını 
sarsmak amacıyla yapıldığını, idareye verdikleri bir dilekçe ile belirtmişler ve kendilerinin bu 
eylemleri benimsemediklerini, bunlara katılmadıklarını, yurt idaresinden memnun oldukları
nı ve olayların, çok küçük bir grup tarafından, bazı şeyler bahane edilmek suretiyle çıktığını 
yazılı olarak ifade etmişlerdir. İdareye, ayrıca, 14 tane de telgraf gelmiştir bu olayları tasvip 
etmediklerine dair. Bu, gerçekten çok küçük bir gruptur ve kesinlikle, oruç meselesi sözkonu-
su değildir. 

Sayın Yılmaz'a yürekten katılıyorum; Türkiye Cumhuyireti, Sayın Yılmaz'ın, Anayasadan 
ifade ettiği hususlara bağlı ve saygılı bir devlettir. Biz milletvekilleri de, tümümüz; -hiçbirimiz, 
birbirinden ne fazla, ne eksik- eğer, gerçekten, ettiğimiz yeminin anlamına göre davranmak 
istiyorsak, bunlara saygı duyarız, saygı duymalıyız. 

Milliyetçiliği, laikliği, çağdaşlığı, demokratikliği herkes kendi inhisarında saymamalıdır. 
Sanıyorum, sakin olursak, hâkim de oluruz. Küçük olaylardan dolayı da, bazı grupların niyet
lerine, emellerine alet olmamalıyız. Onları agrandize etme (büyütme) ya da buralara getirmek 
suretiyle, kamuoyuna mesaj verme gibi bir niyete vasıta olmamalıyız. Bu yolu tercih etmek, 
bu yola, bilmeden, iyiniyetle de olsa, -iyiniyetine yürekten katılıyorum- bunları fazla dikkate 
alarak ilgi göstermek, iyice araştırıp, incelemeden onlara aracı olmak, bizi, 1980 öncesi yılla
rın durumuna götüremez de, onu düşündürebilir diyorum. 

Bende, kız öğrencinin elinden tutulmasına ilişkin en ufak bir kayıt yok. "İdarenin kayıt
sız kaldığı" konusundaki görüşe kesinlikle katılmıyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, "intikam, intikam" diye slogan atan öğrenci 
yakalandı mı acaba? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Yılmaz, bunlarla ilgili bir 
de şunu ifade etmek istiyorum : Bu okulda 3 bin kişi var; oruç tutmayanlar çoğunlukta. "Oruç 
tutmayanların çoğunlukta olduğunu nereden biliyorsunuz?" diye sorabilirsiniz. Çıkan yemek
lerden biliyoruz; yani, oruç tutmayanlar çoğunlukta. Eğer, mesele oruç meselesi olsaydı, orada 
harp olması gerekirdi. Yok böyle bir şey. Onun için, birkaç kişinin, annelerinin, babalarının 
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yanında dahi kendi sözleriyle itirafları ilginçtir; "biz, buradan atılacağımızı biliyoruz. Bile bi
le yaptık bunları" demeleri ilginçtir. Çünkü, bu öğrencilerin anneleri, babaarı çağırılmıştır; 
annelerinin, babalarının yanında, çocuklarına bu durumlar açıklanmıştır; bir daha yapmama
ları istenmiştir. 

Yapılabilecek şeyler hem hukukî, hem idarî, hem insanî, hem ailevî yönlerden yapılmıştır. 
Olaylara 43 öğrenci katılmıştır, bu 43 öğrencinin aileleriyle görüşülmüştür, bunlardan 15 öğ
renci yurttan 15 gün süreli, geçici olarak uzaklaştırılmıştır ve soruşturma devam etmektedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — tzinli öğrenci de uzaklaştırıldı mı efendim? Çünkü, aynı gru
bun içinde... O konuda bilginiz var mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AK YOL (Devamla) — İnceleyeyim... O bilgi yok. Hay 
hay, onu özel olarak da izler, söylerim. 

Amacım şu : Ülkemizde hiçbir kimsenin tasvip etmediği, etmeyeceği; bu Yüce Meclisin 
hiçbir ferdinin böyle bir düşüncesi olmadığını bildiğimiz; çok az da olsa, bazı yörelerde, bölge
lerde sıcak günler yaşandığı bir dönemde; tahrike, teşvike alet olunmaması konusundaki sami
mî görüşümü arz etmek istiyorum. Hele hele okullarımıza, yurtlarımıza, üniversitelerimize bu 
yönde ve yoldaki davranışların sızmaması için, elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir zaman
da; yataktan, yurttan, yemeden, içmeden, sabah kahvaltısına kadar; her şeyi temin ettiğimiz 
bir sırada, böyle, birkaç kişinin münferit, ya da fanatik çıkışlarına alet olunmaması gerektiği 
konusundaki hassasiyetimi Sayın Yılmaz'ın da paylaşacağını umuyorum. Anlayalım, dinleye
lim, konuşalım; ama, lütfen, alet olmayalım. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bazı milletvekillerine mazeretleri nedeniyle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1191) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 

sayılmaları, Başkanlık Divanının 4.4.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Afyon Milletvekili Baki Durmaz, hastalığı nedeniyle, 22.12.1989 tarihinden geçerli olmak 

üzere 90 gün, 
İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle, 20.1.1990 tarihinden iti

baren 35 gün, 13.3.1990 tarihinden itibaren de 20 gün olmak üzere, toplam 55 gün, 
İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt, hastalığı nedeniyle, 6.2.1990 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün, 
Antalya Milletvekili A. Cengiz Dağyar, hastalığı nedeniyle, 27.2.1990 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün, 
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Ankara Milletvekili Mehmet Çevik, hastalığı nedeniyle, 28.2.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 24 gün, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, hastalığı nedeniyle, 5.3.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 
55 gün, 

Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan, hastalığı nedeniyle, 13.3.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 30 gün, 

İstanbul Milletvekili Altan Kavak, hastalığı nedeniyle, 17.3.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 90 gün, 

Erzurum Milletvekili Rıza Şimşek, mazereti nedeniyle, 13.3.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 18 gün. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı, onayınıza sunacağım. 
"Afyon Milletvekili Baki Durmaz, hastalığı nedeniyle, 22.12.1989 tarihinden geçerli ol

mak üzere 90 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle, 20.1.1990 tarihinden iti

baren 35 gün, 13.3.1990 tarihinden itibaren de 20 gün olmak üzere, toplam 55 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
"İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt, hastalığı nedeniyle, 6.2.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
"Antalya Milletvekili A. Cengiz Dağyar, hastalığı nedeniyle, 27.2.1990 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
"Ankara Milletvekili Mehmet Çevik, hastalığı nedeniyle, 28.2.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 24 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, hastalığı nedeniyle, 5.3.1990 tarihinden geçerli olmak 

üzere 55 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
"Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan, hastalığı nedeniyle, 13.3.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 30 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Altan Kavak, hastalığı nedeniyle, 17.3.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 90 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
"Erzurum Milletvekili Rıza Şimşek, mazereti nedeniyle, 13.3.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 18 gün." 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1192) 

BAŞKAN — İki sayın milletvekiline, ödenek ve yolluğunun verilmesine dair, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hastalığı nedeniyle, bu yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izinli sayılan Af

yon Milletvekili Baki Durmaz'a, ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, tçtüzüğün 130 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — istanbul Milletvekili Alton Kavak'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezke- , 
resi (3/1193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle, bu yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izinli sayılan istan

bul Milletvekili Akan Kavak'a, ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, tçtüzüğün 130 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayıl idari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayıst : 120 ve 120'ye 
1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birinci sıradaki, 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı idarî Yar
gılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 
Tasarının 10 uncu maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. 

önergeleri, önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 120 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesiyle 2577 Sayılı ida

rî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesine eklenen 12 nci fıkranın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini öneririz. 

Fuat Erçetin A. Haydar Erdoğan Güneş Gürseler 
Edirne istanbul Tekirdağ 

(1) 120 ve 120'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar 22.3.1990 tarihli 93 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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Halil Çulhaoğlu Kamer Genç Ahmet Ersin 
tzmir Tunceli İzmir 

Neccar Türkcan trfan Gürpınar 
tzmir Kırklareli 

"12. Yürütmenin durdurulası istemleri hakkında verilen kararlara, kararın tebliğini iz
leyen günden itibaren yedi gün içinde karan veren mahkeme nezdinde itiraz edilebilir. Çalış
maya ara verme süresi içindeki, itirazlar ise en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâ
kimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye yapılır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir." 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 120 Sıra Sayıya 1 inci Ek Yasa Tasarısının 10 uncu maddesine Adalet 

Komisyonunca eklenen 12 nci fıkranın tasarı metninden çıkarılmasını saygılanmızla arz ederiz. 

Kamer Genç Etem Cankurtaran Cevdet Selvi 
Tunceli tçel Eskişehir 

Veli Aksoy Rıza Yılmaz Gürcan Ersin 
tzmir Ankara Kırklareli 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecelerine göre tekrar okutup işleme koyuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 120 sıra sayıya 1 inci Ek Yasa Tasarısının 10 uncu maddesine Adalet 

Komisyonunca eklenen 12 nci fıkranın tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Kamer Genç 

(Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMtSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istiyor mu?., önerge sahibi yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... "Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 120 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesiyle 2577 sayılı İdarî 

Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesine eklenen 12 nci fıkranın aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneririz. 

Fuat Erçetin 
(Edirne) 

ve arkadaşları 

12. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara, kararın tebliğini iz
leyen günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkeme nezdinde itiraz edilebilir. Çalış-
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maya ara verme süresi içindeki, itirazlar ise en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâ
kimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye yapılır, ttiraz üzerine verilen kararlar kesindir." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi Sayın Gürpınar, söz istiyor musunuz?.. Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, 6.1.1982 tarihli 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci mad

desinde değişiklik yapan 10 uncu madde ile 27 nci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları de
ğiştiriliyor ve maddeye onikinci fıkra ekleniyor. 

îkinci fıkra ile, yürütmenin durdurulması kararının verilmesi şartları düzenleniyor. Oni
kinci fıkra ile, yürütmeyi durdurma kararına itiraz müessesesi düzenlenmektedir. 

Tasarıdaki düzenlemede görüldüğü gibi, yürütmeyi durdurma karârına itiraz, davayı gö
ren mahkemeye değil, bir başka mahkemeye yapılmaktadır. Bugün yürürlükte olan mevzuatı
mıza göre, idarî eylem ve işlem hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı, bakılmakta olan 
dava içinde verilen bir ara kararıdır. İdarî işlemin uygulanması halinde, giderilmesi güç ya da 
olanaksız zararların doğabileceğini ve idarî işlemin hukuka açıkça aykırı olduğunu önüne ge
len davadan anlayan yargıç, yargılaması sırasında, bir ara kararı ile yürütmenin durdurulması
na karar verebilmekte ve davaya devam ederek, sonuçta, işlem hakkında esas kararını vermektedir. 

2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesine eklenen onikinci fıkra ile Danıştay ve diğer idarî yar
gı organlarınca yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı itiraz mü
essesesi getirilmektedir ve bu itiraz, bir başka organa, diğer bir mahkemeye yapılması şeklinde 
düzenlenmektedir, özellikle, Danıştay Dava Dairelerince verilen yürütmeyi durdurma kararla
rına karşı üst kurullara itiraz edilmesi, genelde büyük bir yük altında bulunan, iş fazlalığı se
bebiyle çalışma yükünü kaldıramayan Danıştayın, ayrıca yükünü artıracak bir netice doğura
caktır. 

Yine, ara kararı niteliğindeki yürütmenin durdurulması kararına, daha yargılama devam 
ederken ve yargıç son sözünü söylemeden, esasa ilişkin kararını bildirmeden tavır konulması 
da uygun değildir. Mahkemenin, bu yürütmeyi durdurma yönündeki ara kararı, Anayasanın 
125 inci maddesinde sözü edilen yöntemde verilen ara, kararıdır, ttiraz gerekçesiyle, bir başka 
mahkemenin incelemesine tabi tutulmakla, bu incelemeden sonra, mahkemeden, esas hakkın
da verilecek karar da bir yön verilecektir. 

Yürütmeyi durdurma kararı, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız 
zararların, idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde 
verilebilmektedir. Bu şartlar, zaten hâkimin iradesini yeterince sıkan şartlardır. Ama, Anaya
sadan kaynaklandığı için de bir şey söylemek istemiyoruz. 

Hâkim, bu iki şartı açıkça arayacaktır ve vicdanî kanaatine göre, bu şartların tahakkuku 
halinde, yürütmeyi durdurma kararını verecektir. Hâkim, böyle bir kararı vermesinden sonra, 
verilen bu kararın bir başka hâkim tarafından itirazen bozulması halinde, kendisine olan 
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güvenini, inancını kaybedecektir; kararında hata arayacaktır ve vicdanî kanaatine göre hareket 
edemeyecektir. Bu nedenlerle, mahkemenin yürütmenin durdurulması yönündeki kararına bir 
başka mahkemede itiraz edilmesine, "yerinde değildir" diyoruz. Fakat, Hükümet tasarısının 
da bu konu, 12 nci madde olarak düzenlenmiştir. Eğer, ille de bu yapılacaksa, itiraz, kararı, 
hükmü veren mahkemeye yapılmalıdır. Yürütmeyi durdurma kararı, bir nevi ihtiyatî tedbir ka
rarıdır ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda ihtiyatî tedbir kararlarına itirazı düzenle
yen hükümler bu konuda örnek alınabilir. 

Biz, değişiklik önergemizde, "yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen karar
lara, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde, kararı veren mahkeme nezdinde 
itiraz edilmesini öneriyoruz ve çalışmaya ara verme süresi içindeki itirazların ise, en yakın nö
betçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye yapılır" şeklinde 
bir düzenleme talep ediyoruz, ttiraz üzerine verilen kararların kesin olmasını da öneriyoruz. 
önerimiz, yürütmeyi durdurma kararlarının sağlıklı işlemesini ve bu konudaki dosyaların bir 
mahkemeden diğer mahkemeye gönderilmesinin kaybettireceği zamanı da düşünürsek, bir za
man kazanma sonucunu da doğuracaktır. 

Tasarının önümüzdeki maddelerinde, birtakım sürelerde kısaltma getirilmiştir; örneğin, 
temyiz süresi 60 günden 30 güne indirilmiştir. Bunun gerekçelerinden biri de, davanın bir an 
önce bitmesi yönünde bir gerekçedir. Bu şekilde ara kararlarına itirazları sokmak, itiraz yönte
mini koymak, kanaatimizce, davanın çözümünün uzamasına sebep olacaktır. 

Yüce Meclisten, değişiklik önerimizin kabulünü talep eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
11 inci maddeyi, 10 uncu madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2S77 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesinin 1 inci 

fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Ancak, bilirkişinin seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'sen yapılır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 33 üncü maddesinin 1 inci 

ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1 . Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu 

görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemedir." 
"3 . Kamu görevlilerinin, görevle ilişkinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin ce

zaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal haklarından doğan dava
larda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir." 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, birinci fıkranın sonu, "eski görev yeri idare mahkemesidir" şeklinde olacak. 
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BAŞKAN — "İdare mahkemedir" değil, "İdare mahkemesidir..." 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, birinci fıkranın sonundaki, "eski görev yeri idare mahkemedir" ba

sılı ifadesi, "idare mahkemesidir" şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 120 sıra sayıya 1 inci Ek Yaşa Tasarısının 12 nci maddesinin 1 No. lu 
fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Veli Aksöy 
İzmir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

1. Kamu görevlilerinin atanmasına ilişkin davalarda yetkili mahkeme yeni görev yerinin 
ve nakillerinde ise eski görev yerinin bağlı olduğu yer mahkemesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 120'ye 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesiyle değiş

tirilen İdarî Yargılama Usulü Kanununun 33 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Bahattin Çaloğlu Mümtaz özkök 
Gümüşhane , Artvin Sakarya 

Mehmet Sağdıç Metin Emiroğlu 
Ankara Malatya 

"3. Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin ce
zaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahallî idarele
rin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmaları 
ile ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir." 

Gerekçe : Mahallî idarelerin organlarının veya bu organların üyelerinin geçici bir tedbir 
olarak görevden uzaklaştırılmalarında yetkili idare mahkemesinin belirlenmesinde ortaya çı
kan tereddütleri gidermek amacıyla bu önerge verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre okutup oylarınıza sunacağım. 
Buyurun. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 120 sıra sayıya 1 inci Ek Yasa Tasarısının 12 nci maddesinin 1 No. lu 

fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve arkadaşları 
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1. Kamu görevlilerinin atamasına ilişkin davalarda yetkili mahkeme yeni görev yerinin 
ve nakillerinde ise eski görev yerinin bağlı olduğu yer mahkemesidir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 120'ye 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesiyle değiş

tirilen idarî Yargılama Usulü Kanununun 33 Üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
(Gümüşhane) 
ve arkadaşları 

"3. Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin ce
zaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahallî idarele
rin organlarıyla bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıy-
la ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN•— Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
önergeyle kabul edilmiş olan değişik şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 35. — Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulundu

ğu yer idare mahkemesidir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 14. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 39 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir 
uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştayda görülür ve durum ilgili mahkemelere ve ta
raflara bildirilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
İS inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 45 inci maddesinin 4 üncü 

fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
'Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya da

vaya görevsiz hâkim tarafından bakılmış olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı 
geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları kesindir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Gürseler, buyurun efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Efendim, redaksiyon olabileceği düşüncesiyle söyle

mek istiyorum, 45 inci maddenin 4 üncü fıkrasında, ilave edilmek istenilen cümlede,' 'Ancak, 
ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı" deniliyor. İlk inceleme, İdarî Yargı
lama Yasasının 14 üncü maddesine göre yapılıyor. Bu ilk incelemede, görev, yetki, idarî merci 
tecavüzü, ehliyet, husumet olduğu gibi, ayrıca, dava dilekçesinde adres eksiklikleri, diğer ek
siklikler de var. Buraya "nihaî" kelimesini ilave edersek, böyle, adres eksikliğinden falan itiraz 
yapılmaması gibi bir durum olacak. Bunun redaksiyon olarak Komisyon ve Hükümet tarafın
dan dikkate alınmasını diliyorum. "Nihaî" kelimesinin, ancak... 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, işaret ve ifade buyurduğunuz hususları bildirir bir önerge 
vermeniz kabil mi? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Efendim, redaksiyon olarak düşündüm. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, ilk anda itiraz doğru gibi gözüküyor; ama, bu 4 üncü madde ile değiştirdiğimiz 15 inci 
maddenin 4 üncü fıkrasında yaptığımız değişiklikle, "İlk inceleme üzerine, Danıştay ve mah
kemece verilen kararlara karşı bu maddenin l/c ve l/d bentlerinde yazılı haller dışında; temyiz 
yoluna tek hâkim kararına karşı ise itiraz yoluna başvurulabilir" deniliyor, (c) ve (d) zaten, 
ehliyet ve idarî davaya konulacak kesin ve yürütülmesi gereken diğer işlemler olup olmadığı 
konusundaki hallerin dışında başvuracak. Dolayısıyla, zaten nihaî karar olacak. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Ama, (e) bendi kalıyor, yani 3 ve 5 inci maddelere 
uygun olup olmadığı düşüncesi nihaî karar niteliğinde değil. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Dilekçe ret 
kararında temyize gidilmeyecek. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Orada adres eksikliği ve harç eksikliği gibi hususlar 
var. Burada her karara itiraz edilebilir gözüküyor efendim. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bu, burada yapılacak iş değil herhalde... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Efendim, 

öneriye katılmıyoruz, redaksiyona gerek olmadığı kanaatindeyiz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — "Gerek olmadığı kanaatindesiniz". Teşekkür ederim. 
Sayın Gürseler'in beyanı karşısında, Komisyon, maddenin olduğu gibi muhafazasını be

nimsediğini ifade etmiştir. 

Maddeyi o haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 46. — 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihaî karar

ları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 
2. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ 

tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 48. — 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile 

yapılır. 
2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzen

lenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatıİması hususu, kararı veren Danıştay ve
ya mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde 
bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir. 

3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya veya 4 üncü mad
dede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ 
edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı sü
resinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu 
takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer. 

4. Kararı veren Danıştay veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geç
tikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya kurula gönderir. 

5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edil
meden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere ka
rarı veren mahkemece Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı 
davalarda, görevli dairece konusuna göre İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna gön
derilir. Danıştayda görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi hak
kında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir. 

6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması ha
linde kararı veren; mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş günlük 
süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz ede
ne yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mah
keme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, kararın temyiz edilmemiş 
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sayılmasına karar verir. Temyizin kanunî süre geçtikten sonra yapılması halinde de kararı veren 
mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, temyiz isteminin reddi
ne karar verir. Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkra
sında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ ta
rihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.*' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin (2) 

ve (3) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (6) numaralı fık
ra eklenmiştir. 

"2. Temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddî yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün 
ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir. 

3. Kararın bozulması halinde dosya, Danıştayca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mah
keme, dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik iş
lemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. 

6. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde 
de bu maddenin 4 üncü fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 120 sıra sayıya birinci ek yasa tasarısının 18 inci maddesinin tasarı 

metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Etem Cankurtaran Cevdet Selvi 
Tunceli tçel Eskişehir 

Gürcan Ersin Veli Aksoy Rıza Yılmaz 
Kırklareli tzmir Ankara 

BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hay hay, Sayın Miski. 
Maddeyi oylamadan önce, önergeyi oylarınıza sunacağım : 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 50. — Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikle kararı veren 

mahkeme veya Danıştay dairesine gönderilir. Bu karar, dosyanın mahkeme veya Danıştay dai
resine geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesinin 1 ve 

2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk 

derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan karar
lardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakan
lıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına tem
yiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma 
kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukukî sonuçlarını kal
dırmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 52 nci maddesinin 1 inci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1. Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması hâkim, mahkeme veya Danıştay ka

rarlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin 
durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı 
incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, 
aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
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.. MADDE 23. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının ilk cümlesi ve (d) bendi ile 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı fıkranın 
numarası da (3) olarak değiştirilmiştir. 

"1 . Danıştay dava daireleri ve tdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz 
üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hak
kında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca:" 

"d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması," 
' '2. Danıştay dava daireleri ve tdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile bölge 

idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan.... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Niye bağırıyorsunuz efendim? On dakikadır uğraşıyorsunuz, 10 kişiyi toplayamadınız. Niye 

bağırıyorsunuz?.. 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan dediğimiz zaman, lütfen, bakacaksınız... 
BAŞKAN — Başkanın yapacağı bir şey yok; siz yapacaksınız, yapabilirseniz. Rica ederim... 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 60. —- Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ 

işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler il
gililer tarafından peşin olarak ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 61 inci maddesinin 1 inci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1 . Bölge idare, idare vergi mahkemeleri her yıl temmuz ayının yirmisinden eylül ayının 

altısına kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahke
mesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara verme
den yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevle
rine devam ederler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
26 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki ek maddeler ek

lenmiştir. 
"EK MADDE 1. — Bu Kanunun 17 nci maddesindeki parasal sınırlar 1.1.1993 tarihinden 

itibaren on milyon lira olarak uygulanır." 
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BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 2'yi okutuyorum : 
"EK MADDE 2. — Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfat

larını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştaya gönderilen dosyalar; beledi
ye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclislerinin veya 
il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkanvekilinin savunması onbeş gün içinde 
alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde sürenin bittiği tarihte 
tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. 
Karar dosya üzerinden verilir. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Maddenin son fıkrası okunmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okundu efendim. 
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Okunmadı efendim. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Aceleye ne gerek var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bir fıkra eksik kalmış, okutuyorum : 
Bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde îdarî Dava Daire

leri Genel Kuruluna itiraz edilebilir, ttiraz bir ay içerisinde sonuçlandırılır, ttiraz üzerine veri
len karar kesindir." 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Ek madde 3'ü okutuyorum : 

"EK MADDE 3. — Kanunlarda, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri nezdinde itiraz 
edilebileceği belirtilen işlemlere karşı ilgililer tarafından işlemin tebliğinden itibaren yedi gün 
içinde bu Kanunun yetki kurallarına göre davaya bakmaya yetkili olan idarî yargı merciine iti
raz edilebilir, ttiraz, idarece tesis edilen işlemin yerine getirilmesini durdurmaz, ttiraz halinde 
mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılarak,itirazın mahkeme kayıtlarına intikal tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde bir karar verilir. 

ttiraz üzerine mahkemece verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı herhangi bir ka
nun yoluna başvurulamaz. 

Kanunlardaki özel hükümler saklıdır." 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 3 ek madde ihtiva ettiği için, 26 ncı maddeyi, kabul edilmiş bulunan 

ek maddeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 27. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 43 üncü maddesinin 5 inci 
fıkrası ile 47 nci maddesinin ikinci cümlesi ve 54 üncü maddenin 3 üncü fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE — a) Bu Kanunun, 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 26 

nci maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik yapan hükmündeki bir yıllık süre, Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

b) Bu Kanunun, 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 33 ve 35 inci maddele
rinde değişiklik yapan hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddelere göre açılmış 
olan davalar, aynı mahkemece sonuçlandırılır. 

c) Bu Kanunun, 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 46 net maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki temyiz süresinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilecek nihaî kararlara karşı yapılacak temyiz istemleri hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 120'ye 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici Maddesine, (c) 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
d) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdikten sonra, ver

diği nihaî kararlara karşı temyiz isteminde bulunabilir. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlara karşı yapılmış veya yapılacak ka
rar düzeltme istemleri, ilgili dairede incelenerek sonuçlandırılır. 

Ülkü Güney Ali Babaoğlu Ahmet Altıntaş 
Gümüşhane Nevşehir Muğla 

thsan Nuri Topkaya Zeki Uzun Metin Emiroğlu 
Ordu Tokat Malatya 

Gerekçe : 
Danıştay Kanunu ile tdarî Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişikliklerle Danıştay'

ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda verilen kararlara karşı Danıştayda temyiz sis
temi getirilmiş bulunmaktadır. Bu hakkın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Da
nıştayın ilk derece mahkemesi olarak verdiği nihaî kararlara karşı tanınması ve bu Kanunun 
yürürlüğünden önce Danıştayın ilgili daireden ilk derece mahkemesi olarak verilmiş bulunan 
kararlara karşı yapılmış veya yapılacak olan karar düzeltme istemlerine ise, ilgili dairelerde in
celenip sonuçlandırılmasını temin ederek, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin orta
dan kaldırılması amacıyla bu önerge verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz yok, katılamıyoruz. Ancak, okunan önergede bir redaksiyon yapılması gerekiyor : "Tem
yiz isteminde bulunulabilir" olması lazım, "bulunabilir" değil, "bulunulabilir" olması lazım. 
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BAŞKAN — Evet. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge uyarınca maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler.... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının maddelerinin tamamı görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere söz isteyen sayın üye?.. Lehte 

- aleyhte?.. 
Sayın Demir, lehinde mi, aleyhinde mi? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte, Antalya Milletvekili Sayın ibrahim 

Demir; buyurun. 
İBRAHİM DEMtR (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 2S77 

sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının görüşülmesi tamamlanmıştır. Bu konuda, tasarının tümü oylanmadan önce, oyumun 
rengini belli etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, idarî yargılama usulünün yeniden düzenlenmesi ko
nusu, takdir edersiniz ve iyi bilirsiniz ki, fevkalade önemli bir konudur. Tasarının maksadına 
ve mahiyetine bakılırsa, amaç, idarî yargılamadaki bazı teknik aksaklıkları yeniden düzenle
mek, bâzı eksiklikleri gidermek ve davaların gecikmesine sebep olan bazı engelleri kaldırmak 
olarak gözükebilir. Nitekim, bu hususla ilgili tasarı gerekçesinde "1982 tarihinde yürürlüğe gi
ren İdarî Yargılama Usulü Kanununun bugüne kadar yapılan uygulaması sonucu, işleri uzatan 
birtakım eksikliklerin ve boşlukların bulunduğu görülmüş, bu eksikliklerin giderilmesi ve boş
lukların doldurulması mecburiyeti hâsıl olmuştur" denilmektedir. 

Yine, gerekçenin ikinci paragrafında, "Bu tasan, davaların uzun zaman sürüncemede kal
masına ve hemen yürütülmesi lüzumlu bulunan idarî işlemlerin askıda tutulmasına sebep olan 
hükümlerin değiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştın" denilmektedir. Fevkalade iyiniyetli ve ilk 
bakışta oldukça masumane bir genel gerekçe; ancak, bu tasarıyla ilgili olarak huzurunuzda 
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yapılan tartışmalar da göstermiştir ki, bu masum ifadeler, tasarının asıl maksadını gizlemeye 
yetmemiştir. Tasarının asıl maksadı nedir? Niye böyle bir tasarıyla huzurunuza gelinmiştir? 
Niçin bu düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur?.. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, %u tasarının asıl maksadı, dava hakkını sınırlamak, bu 
hakkın kullanılmasını güçleştirmek ve bu yolla, idarenin yargı denetiminden kurtulmasını sağ
lamaktır. Bizce, bu fevkalade yanlış, son derece zararlı ve oldukça tehlikeli bir davranıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, Anayasamızın 125 inci maddesinde, hukukun evrensel 
bir kuralı şu şekilde formüle ve ifade edilmiştir : "MADDE 125. — İdarenin her türlü eylem 
ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." 

Bu, evrensel bir hukuk kuralı olup, bütün dünyada çok geniş bir tatbikat sahası vardır. 
Gündemimizdeki tasarının ilk maddesi, bu evrensel hukuk kuralını zedelemekte, kişilerin dava 
hakkını sınırlamaktadır. Tasarının 1 inci maddesine bakıyoruz, kişilerin, dava hakkını kulla
nırken, bunu dava konusunda doğrudan ve şahsî menfaati olma şartını getirerek sağlamaya 
çalışmaktadır. Tabiî, dava konusunda kişisel ve doğrudan menfaat şartı tartışılabilir, bugüne 
kadar çok tartışılmıştır, hâlâ bu görüşün taraftarı olanlar vardır, bundan sonra da olmaya de
vam edecektir; ancak, bu tartışmalarda ağır basan görüş ve dünya tatbikatında yaygın uygula
ma bu düzenlemenin aksi istikametindedir. Yani, kişilerin, özellikle idarî yargılama usulünde 
-biraz sonra izah edeceğim konunun bazı kendine mahsus sebepleriyle- kişisel ve doğrudan men
faat şartı aranmaksızın dava hakları vardır ve bu hak, geniş şekilde kullanılmaktadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, bu tasarı, tatbikattaki pratik birtakım ihtiyaçlardan kay
naklanmıştır; bunu biraz sonra örnekleriyle huzurunuza getireceğim. Ancak, böyle, günlük 
birtakım güçlükleri yenebilmek, birtakım pragmatik çözümleri elde edebilmek için, bu tasa
rıyla demokratik toplum normlarından uzaklaşılmakta; Türk hukukunun yerleşmiş prensiple
ri sarsılmakta, Türk hukuk düzenine tahripkâr bir darbe indirilmektedir. 

Doğrudan menfaat şartının, dava hakkını güçleştiren, sınırlayan ve idareyi yargı deneti
minden kurtaran bir kalkan, bir şemsiye olarak kullanılmasının, doktriner tartışmalarda ağır 
basan görüşe göre, zararlı sonuçları vardır. Çünkü, Sayın Başkan, değerli üyeler; kamu yararı 
sözkonusu olduğu hallerde, kamuya ait malların sevk ve idaresiyle ilgili uyuşmazlıklar ortaya 
çıktığı takdirde ya da kamu hizmetlerinin organizasyonu ve yönetilmesiyle ilgili tartışmalar zu
hur ettiği hallerde, o hizmetlerden istifade eden, o malları kullanan herkesin bu düzenlemele
re, bu düzenlemelerden ortaya çıkan tartışmalara -doğrudan menfaati olsun olmasın- taraf ola
bilmesi lazımdır. Çünkü, bu düzenlemelerde, o toplumun her ferdinin menfaati vardır. Doğru
dan olmasa bile, bütün fertler bu yeni düzenlemelerden etkilenmektedir. Bu konudaki uyuş
mazlıklara da taraf olabilmesi ve doğrudan olmasa dahi, dolaylı menfaatlerini yargı yoluyla 
koruyabilmesi esas olmalıdır. 

Bu konuda sizlere, birisi bu tasarının hazırlanmasına sebep olan, birisi de son günlerde 
güncel hale gelen, iki örnek vermek istiyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Demir, toparlamanızı rica ediyorum. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Hatırlayacaksınız, bundan önceki Ankara ANAP belediye yönetimi, birisi Sıhhiye'de Da-

nıştayın hemen karşısında, Orduevi ile Danıştay arasındaki, diğeri de Kızılay Meydanındaki 
"Güvenpark" olarak bilinen alanlarda düzenleme yapma ihtiyacını hissetti ve bu iki park-
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takt ağaçları kesmeye başladı; ancak, bazı Ankaralı vatandaşlarımız, bunun kamu yararına ol
madığı, Ankaralıların menfaatine aykırı olduğu düşüncesiyle dava yoluna başvurdular, Danış-
taydan karar çıkartıldı ve Ankara Belediyesinin bu uygulamasına mani olundu. Nitekim, ora
dan geçerseniz görebilirsiniz, Orduevi bitişiğindeki o küçücük parktaki kesilen ağaçlar önce 
kütük haline geldi, o şekilde kaldı. Bir süre sonra filizlendi. Bugün ise gencecik, yemyeşil filiz
leri büyümektedir. 

Yine bu dava, Ankara'nın göbeğindeki, Kızılay Meydanındaki Güvenparkı kurtarmıştır. 
İşte, "Nasıl olur da sokaktaki vatandaş dava yoluyla idarenin bir eylem veya işlemine mani 
olabilir?" diye, siyasî iktidar, kişilerin dava hakkını sınırlama ihtiyacını, beklemediği, umma
dığı bu örnekten ilham alarak yapmıştır. "Bunu mümkün kılan hukuk kurallarını değiştirelim 
ve idareyi bu şekilde engellerden kurtaralım" diyorsunuz. Bu mantık yanlıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bunlardan bir diğeri, hatırlarsanız, Türkiye'de sunî 
bir özelleştirme rüzgârı estirildi, birtakım düzenlemeler yapıldı, birtakım kararlar alındı, bir
takım prensipler kamuoyuna ilan edildi; fakat, evdeki hesap çarşıya uymayınca, ANAP İkti
darı, kendi getirdiği kuralları, prensipleri ihlal ederek, birtakım millî kuruluşlarımızı yabancı
lara satma, blok satış yoluyla devretme yoluna gitti. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sizin dediğiniz o madde tasandan çıkartıldı. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Biz, bir grup Doğru Yol Partili milletvekili olarak, Türk 
hukuk sisteminin bize tanıdığı hakkı kullanarak, doğrudan kişisel olarak menfaatimiz olma
dığı halde, kamu yararını, millî menfaatlerimizi esas alarak, idare mahkemelerinde dava yolu
na gittik ve bu satışları iptal ettirdik. 

Şimdi, böyle bir uygulama, ANAP mantığındaki bir hükümetin elbette ki hoşuna gitmez. 
Kamu yararını korumayı imkânsız hale getirmek, bunu önleyebilmek için bu tür düzenlemeler 
alelacele uygulamaya koyulmakta, Türk hukuku kuşa çevrilmek istenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Demir 12 dakikayı aştınız, lütfen bağlayın. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Hemen bağlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, bir toplumsal düzeni yeniden şekillendirmek kolay değil

dir. İnsan ilişkilerini, toplum - fert • devlet ilişkilerini, böyle, günübirlik ihtiyaçlardan doğan, 
ileriyi düşünmeden, şahsî ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları dikkate alarak şekillendirmek fevkala
de yanlıştır. Çünkü, bir hukuk kuralı, bir gün için, bir yıl için, yüz yıl için konulmaz; hukuk 
kuralı konulurken, sanki ebediyen yürürlükte kalacakmış gibi düşünmek lazımdır. Böyle, gün
lük engelleri aşabilmek için, Meclisteki çoğunluğunuza, parmak disiplininize dayanarak, bu
raya bu tür tasarılar getirirseniz, bu yanlış olur, hukuk düzenini ve toplum düzenini sarsarsı
nız; sarsılan toplum düzeni yıkılır, altında kalırsınız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde, Ordu Milletvekili Sayın İhsan Nuri Topkaya, söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Topkaya... (ANAP sıralarından alkışlar) 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte 

olan yasa tasarısının lehinde söz aldım. Bu vesileyle, hepinizi en derin saygılarımla selamlaya
rak sözlerime başlamak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısıyla iki yenilik getirilmektedir. Tasarının müzakeresi
ni başından beri takip ediyorum, bu kürsüye gelen arkadaşların maalesef, tasarının metninde 
yer alan hususları bilemediklerini anlıyorum. Biraz evvel konuşan arkadaşımızın tenkit ettiği 
konular bu tasarıda yok; bunlar, tasarının ilk gelen şeklinde vardı, ama Komisyonda müzake
resi sırasında bunlar çıkartıldı, düzeltildi, uzun uzun yapılan tartışmalar sonucunda da son 
şeklini aldı. 

Getirilen iki yenilik var. Birisi, Danıştay nihaî karar verdiği zaman, Danıştayda görülen 
davalarda temyiz hakkı yoktu. Biz bunu, diğer mahkemelerin verdiği kararlar gibi, Danıştayda 
verilen ilk dereceli mahkeme kararının da temyiz edilmesi için bir yenilik getirdik. 

Bir de, ihtiyatî tedbire aynen benzeyen, ihtiyatî hacze benzeyen yürütmenin durdurulması 
kararlarına karşı itiraz yolunu getirdik. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda 
buna mütedair hükümler olduğu halde, idarî yargılama usulünde böyle hüküm yoktu. Bu ek
sikliğin giderilmesi amacı güdülerek, idarî yargılamada da itiraz yolu getirildi. Yapılan yenilik
ler bunlardır. Bu yenilikler doğrultusunda da kanunun diğer maddelerinde değişiklikler yapıl
ması zarureti hâsıl oldu. Bu, şu gün verdiğiniz oylarla gerçekleşti. Bu, bir ihtiyacın karşılan
masıdır. Dolayısıyla, tasarıya müspet oy vereceğimi bildirir, hepinize tekrar en derin saygıları
mı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topkaya. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarı, böylece, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 

ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin ilerlemiş olması ve müteakip maddenin müzake

resine başlanması halinde yarım kalacağı anlaşılmış bulunması sebebiyle, genel görüşme ve Meclis 
araştırması önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 10 Nisan 1990 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.37 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, "Diyarbakır Gerçeği" adlı kitabın yazarının gözaltına 

alınmasının nedenine ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1113) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

13.2.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

1. Yazar ve yayıncı M. tlhan Erdost'un "Diyarbakır Gerçeği" adlı kitaba yazdığı önsöz
den dolayı bölücülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmış olmasını düşünce özgürlüğü ile bağ
daştırıyor musunuz? Bu uygulama ile T.C.K. nun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırıl
ması ile ilgili çalışmalar çelişmemekte midir? Bu ülkede, her isteyenin keyfi bir şekilde gözaltı
na alınması uygulamasını ortadan kaldırmak için bazı ölçüler getirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Sözkonusu olan bir kitabın önsözüdür. Bu nedenle delillerin değiştirilmesi ya da ka-
rartılması mümkün değildir. M. tlhan Erdost da ikametgâhı belli bir insandır. Bunlara rağmen 
gözaltına alınmasını ne ile açıklarsınız? Gözaltı uygulaması hangi yasanın hangi maddesine 
göre gerçekleştirilmiştir? Yasalarda zorunlu bir gözaltı uygulaması olmadığına göre M. tlhan 
Erdost'un gözaltına alınması baskı ve korkutma amacına mı yöneliktir? 

3. Avukatların M. tlhan Erdost ile yasaya aykırı bir şekilde görüştürülmemelerinin ne
deni nedir? Görüşmeyi engelleyen savcı hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı S.4.1990 

Bakan : 469 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19.2.1990 tarih ve 7/1113-4282/19374 

sayılı yazınız 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Başbakanlık Ma

kamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Mahmut Alınak 
Kars Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandı

rılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
1. Yazar ve yayıncı M. tlhan Erdost, yayın yoluyla millî duyguları yok etmek için propa

ganda yapmak suçundan ötürü 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 16 net maddesi hükmü uyarınca 12.2.1990 tarihinde gö/.al-
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tına alınmış ve sorgusunu müteakip 13.2.1990 tarihinde serbest bırakılmıştır. Yapılan soruştur
ma sonunda da adıgeçen hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı
lığınca, 28.3.1990 tarih ve Hz. 1990/67-30 sayılı takipsizlik kararı verilmiş bulunmaktadır. 

2. Sanık veya gözaltına alınanların avukatları ile görüştürülmeleri konusundaki genel
gemiz Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümlerini aksettirmektedir. Yargı organları
mız ile Cumhuriyet savcılarımızın görevlerini ifa ederken kanun hükümlerine uygun hareket 
etmeleri tabiîdir. Yine yargı organlarımızın görevlerinin ifası sırasında Anayasanın amir hük
mü uyarınca bağımsız oldukları izahtan varestedir. Kanuna ve usule aykırı bir işlem yapılması 
halinde ise takip edilecek yol belirli bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Ankara Kapalı Cezaevindeki bazı hükümlülere 
ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddiasma ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun yazılı cevabı (7/1118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fikri Sağlar 
îçel 

Cumhurbaşkanı özal, Prof. Aksoy'un ölümüyle kendine yapılan suikast girişiminde bü
yük benzerlik olduğunu söylemiştir. Böyle bir makamda bulunan kişilerin ciddî ve belli bir 
araştırma neticesinde konuşmaları gerektiği düşüncesiyle, bu beyanatın son derece önemsen
mesi gerektiğine inanmaktayım. Ancak hal böyleyken özaPa suikast girişiminde bulunan An
kara Kapalı Cezaevinde tutuklu Kartal Demirağ'ın basit hastalıklar bahane edilerek çok sık 
hastaneye götürüldüğünü basından öğrenmekteyiz. Yine Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungur
lu'nun son olaylara "provokasyonlara dikkat edilmesi gerekir bu olayların amacının karışıklık 
çıkarmak olduğu" görüşünde olduğunu bilmekteyiz. 

Devletin yetkilileri bu şekilde düşünüp böyle beyanlar verdiği bir anda : 
1. Kartal Demirağ neden sık sık cezaevinden hastaneye götürülmektedir? Yeterli güven

lik önlemleri alınmakta mıdır? Aynı sağlık durumunda bulunan diğer tutuklular için de hasta
neye götürme işlemleri bu denli kolay ve sık yapılmakta mıdır? Kartal Demirağ bu gidiş geliş
lerinde kaçtığı takdirde sorumluları kim olacaktır? 

2. MHP davasından yargılanan ve hüküm alan lider konumunda bulunan Mahmut Kork
maz ve üç arkadaşı halen Ankara Kapalı Cezaevinde bulunmakta mıdırlar? Bu kişilerde basit 
hastalıklar bahane ederek hastaneye sevk edilerek Kartal Demirağ'Ia birlikte gidip geldikleri 
doğru mudur? 

3. Daha önce aynı cezaevinden başka yere sevk edilen Mustafa Pekşeker adlı MHP da
vasından hükümlü kişinin tekrar Ankara Cezaevine getirileceği doğru mudur? Bu kişilerin bir 
araya getirilmesinde belli bir amaç var mıdır? 
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4. Aynı cezaevinde bulunan ve basında Kartal Demirağ ile ilişkisi olduğu iddia edilen 
Kemal Horzum'un da sağlık nedeni ile aynı hastaneye sevk edildiği ve götürüldüğü doğru mu
dur? Kemal Horzum'a cezaevinde her konuda ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddiaları vardır. 
Herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

S. "Provokasyon ve karışıklık" savlarında bulunan Sayın Adalet Bakanına bağlı olan 
bu cezaevinde, yukarıda düşünceleri aynı olan, adlarını saydığım tutukluların rahat bir şekilde 
birbirleriyle temas kurma imkânları var mıdır? Şayet bu rahatlık sözkonusuysa Sayın Bakanın 
görüşlerinin Ankara Cezaevinde geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda ne işlem yapıl
maktadır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 6.4.1990 

Bakan : 471 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 19.2.1990 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 7/1118-4272/19343 

sayılı yazınız. 
tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Başkanımıza yönelttiği ve Başbakanlık Ma

kamınca tarafından cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar 
tçel Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafından cevaplandı

rılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
1. 20 yıl ağır hapis cezasına hükümlü Kartal Demirağ, Ankara Kapalı Cezaevinde, diğer 

tutuklu ve hükümlülerden ayrı yerde ve özel görevli infaz koruma memuru nezaretinde tutul
maktadır. Tutuklu ve hükümlü bulunduğu ilk iki yıl içinde herhangi bir nedenle kurum dışına 
çıkmamıştır. Rahatsızlığı konusundaki şikâyeti üzerine ilk kez 6.12.1989 tarihli yazı ile Ankara 
Numune Hastanesi Nöroloji Kliniğine sevk edilmiş ve bu kliniğin havalesi üzerine de Fizik -
Tedavi Kliniğine götürülmüştür. Hükümlüye bu klinikte 10 gün 10 seans tedavi uygun görül
müştür. Adıgeçen 31.1.1990 tarihinde Ankara Numune Hastanesine götürülerek ilk seansı yap
tırılmış, diğer 9 seans ise, sözkonusu hastaneden uzman doktor getirilerek 20.2.1990 ve 1.3.1990 
tarihleri arasında cezaevinde yaptırılmıştır. 

Hükümlü Kartal Demirağ'ın hastaneye götürülüşü, Ankara Emniyet Müdürlüğünden ve 
Cezaevi Koruma Jandarma Bölük Komutanlığında görevli jandarmalardan oluşan özel ekip 
nezaretinde olmuştur. 

Ankara Kapalı Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetleri bir doktor, bir diş 
hekimi ve bir sağlık memurundan oluşan ekip tarafından yürütülmektedir. Kurum doktoru 
tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra lüzum görüldüğü ve sevk yapıldığı takdirde Ankara 
Numune Hastanesine sevk edilmektedirler. Gerek görülürse bu hastaneden de başka hastane
lere gönderilmektedirler. Tüm hükümlü ve tutuklulara aynı uygulama yapılmaktadır. 
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2. Tutuklu Mahmut Korkmaz, Ankara 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tek sanık ola
rak yargılanıp 36 yıl ağır hapse mahkûm olmuştur. Adalet Bakanlığının emirleri ile 12.3.1990 
tarihinde Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine nakledilmiştir. Yargılama aşamasında, Ankara Ka
palı Cezaevinde bulunduğu sırada 26.1.1990 tarihinde koğuşta kolu kırılmış ve cezaevi dokto
runun sevk yazısı ile Ankara Numune Hastanesi Ortopedi Kliniğine sevk edilmiştir. Daha son
ra 2.2.1990 ve 9.2.1990 tarihlerinde de aynı kliniğe kontrol için götürülmüştür. Kurum dışına 
Kartal Demirağ ile birlikte çıkarılmamıştır. 

3. Ankara Kapalı Cezaevi, aynı zamanda tedavi merkezi görevini de yapmaktadır. Çevre 
il ve ilçe cezaevlerinden, bulunduğu yerin kurum doktoru veya hastane doktorunun lüzum gös
termesi üzerine hükümlü ve tutuklular sevk yazısı ile, Ankara Kapalı Cezaevine gelip, kapalı 
cezaevinden de Ankara Numune Hastanesine götürülüp tedavi görmektedirler. Malatya Kapa
lı Cezaevinde hükümlü Mustâfa Yenişeker'de tedavi için 11.8.1989 tarihinde Ankara Kapalı Ce
zaevine getirilmiş ve tedavisi tamamlandıktan sonra 20.1.1990 tarihinde Malatya Kapalı Ceza
evine iade edilmiştir. Bu kişilerin bir araya getirilmesi sözkonusu değildir. 

4. Yurt dışından getirtiren tutuklu Kemal Horzum, yargılama aşamasında tutuklu kaldı
ğı süre içinde, 50 - 60 kişilik koğuşta tutulmuş, Kartal Demirağ ile hiçbir ilişkisi olmamıştır. 
Hükümlü Kemal Horzum, kurum doktorunun sevk yazıları ile 25.1.1990 tarihinde Ankara Nu
mune Hastanesi Radyoloji Kliniğine sevk edilmiş, muayenesi sonunda "Radyoaktif troit fonk
siyon testleri" için 30.1.1990 tarihinde tekrar getirilmesi için randevu verilmiştir. Hükümlü Ke
mal Horzum randevu günü Radyoloji Kliniğine getirilip tedavisi yaptırılmış ve Adalet Bakanlı
ğının emirleri doğrultusunda 14.2.1990 tarihinde Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine nakledil
miştir. Kendisine diğer tutuklu ve hükümlülerden farklı bir işlem yapılmamıştır. 

5.. Ankara Kapalı Cezaevine gelen hükümlü ve tutuklular, işledikleri suçlara ve husumet -
akrabalık durumlarına göre koğuşlara tasnif edilmektedirler. Hükümlü Kartal Demirağ ise, tu
tuklandığı ilk günden bu yana, tek kişilik özel koğuşta ve sıkı güvenlik önlemleri altında tutul
makta, önergenizde adıgeçenler dahil hiçbir hükümlü ve tutuklu ile irtibatı bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, 1980 yılından bu yana geçim sıkıntısı ve işsizlik
ten kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı 
(7/1135) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

20.2.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

1. Devlet İstatistik Enstitüsü veya öteki resmî verilere göre 1980 yılından bugüne kadar 
. . kaç kişi geçim sıkıntısından ve işsizlikten dolayı intihar etmiş veya intihara teşebbüs etmiştir? 

2. Yine aynı nedenlerle organlarını satışa çıkaranların sayısı ne kadardır? 

(1) Soru cevabına ekli istatistik yıllıkları lıacimli olduğu için yayınlanamamış olup (7/1135) esas nu
maralı dosyasındadır. 
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3. Geçim darlığı nedeni ile boşanan veya boşanmak için mahkemelere başvuranların sa
yısı ne kadardır? 

4. Kendisini ve çocklarını geçindirmek için para karşılığında kendisinin ya da kız çocuk
larının bedenini satan veya satmaya kalkışan bayanların sayısı ne kadardır? 

5. Ev ihtiyaçlarını karşılamak üzere et, süt, meyve, sebze ve benzeri gıda maddelerini 
çalmak zorunda kalan insanlarımız var mıdır? Var ise sayıları ne kadardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 5.4.1990 

Sayı : 03-7/1545-002 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.2.1990 tarih ve 7/1135-4346/19613 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Md. nün 19.3.1990 tarih ve 07/106-123/01843 

sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, ancak kendileri 

adına tarafunca cevaplandırılması tensip olunan ilgi (b) yazı eki önerge cevaplan ilişiktedir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru önergesi Cevabı 
Soru 1. Devlet istatistik Enstitüsü veya öteki resmî verilere göre 1980 yılından bugüne 

kadar kaç kişi geçim sıkıntısından ve işsizlikten dolayı intihar etmiş veya intihara teşebbüs et
miştir? 

Cevap : 1980 yılından bugüne kadar intihar edenler ve intihar nedenleri "İntihar istatis
tikleri 1988" yıllığının 3 üncü tablosunda yayınlanmış olup, bu yayın ekte verilmiştir. Bu tab
loya göre "geçim darlığı ve ticarî başarısızlık" nedeniyle intihar edenlerin yıllar itibariyle mik
tarı şöyledir. 

1980 - 21 1983 - 115 1986 - 106 
1981 - 127 1984 - 101 1987 - 112 
1982- 133 1985- 123 1988- 134 

işsizlik nedeni ile intihar edenler, tabloda ayrı bir neden olarak gösterilmeyip, "diğer"ler 
içinde gösterilmiştir. 

intihara teşebbüs olayları ile ilgili bilgi derlenmemektedir. 
Soru 2. Yine aynı nedenlerle organlarını satışa çıkaranların sayısı ne kadardır? 
Cevap : Kimlerin organlarını satışa çıkarttığı bilinmediğinden bu konuda istatistik derle-

nememektedir. 
Soru 3. Geçim tarlığı nedeni ile boşanan veya boşanmak için kahkemelere başvuranla

rın sayısı ne kadardır? 
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Cevap : Boşanma davalarında geçim darlığı, boşanmanın mutlak nedeni olmadığından, 
istatistiklerde boşanma nedenleri içinde gösterilmemektedir. Yıllar itibariyle boşanma neden
leri "Boşanma İstatistikleri 1988" yıllığının 7 nci tablosunda yayınlanmış olup, bu yayın ekte 
verilmiştir. Boşanma istatistiklerinde karara bağlanan davalar alınmakta, karara bağlanama
yan davalar kapsanmamaktadır. 

Soru 4. Kendisini ve çocuklarını geçindirmek için para karşılığında kendisinin ya da kız 
çocuklarının bedenini satan veya satmaya kalkışan bayanların sayısı ne kadardır? 

Cevap : Kendisini ve çocuklarını geçindirmek için para karşılığında kendisinin ya da kız 
çocuklarının bedenini satan veya satmaya kalkışan kadınlar ile ilgili bilgi derlenmemektedir. 

Soru 5. Ev ihtiyaçlarını karşılamak üzere et, süt,'meyve, sebze ve benzeri gıda maddele
rini çalmak zorunda kalan insanlarımız var mıdır? Var ise sayıları ne kadardır? 

Cevap : Ekte verilen 1987 Adalet istatistikleri yayınının içeriğinde de görüleceği gibi hır
sızlıkla ilgili istatistikler, hırsızlığı kesinleşmiş ve cezaevine giren hükümlüler olarak yayınlan
maktadır. Ev ihtiyaçlarını karşılamak üzere et, süt, meyve, sebze ve benzeri gıda maddelerini 
çalanlar için Türk Ceza Kanununda ayrı ayrı ceza maddesi olmadığından hırsızlık bu detayda 
derlenmemektedir. 

4. — Ankara Milletvekili Yaşar Yümaz'm, Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle yapılan 
vaatlere ve yöredeki vatandaşlara para dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Akkaya'ntn yazılı cevabı (7/1152) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

18 Şubat 1990 tarihinde Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce, Kırşehirli seç
menlere ve Kırşehir halkımıza şahsınız ve bakanlarınız tarafından bir çok vaatler ve yatırım 
projeleri yapılacağı söylendi. Aynca, bu seçimlerde 4,5 milyar para harcandığı biliniyor. Bu 
para vatandaşlara gerek elden, gerek birtakım ihtiyaçları için çekler yoluyla dağıtıldı. 

1. Dağıtılan bu paranın kaynağı nedir? Hangi fondan karşılanmıştır? 
2. Temelini attığınız Şeker Fabrikasının projesinin olmadığı, Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından da buraya şeker fabrikası kurulamayacağı şeklinde rapor tanzim edildiği söylenmek
tedir. Bu fabrikanın projesi var mıdır? Devlet Planlama Teşkilatının bu şekilde menfî raporu 
var mıdır? Bunlar yok ise, bu fabrikayı yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Bizatihi kendiniz, tarafından söz verilen kent yollarının, kanalizasyonun, hal binası
nın ve her köye bir futbol sahası vaatlerinizi yerine getirmek için hangi girişimleriniz vardır? 

4. Organize Sanayi Sitesi yapmayı söz verdiniz. Yeri tespit edilmiş midir? Böyle projeniz 
var mıdır? 

5. 1984 yılında zamanın başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın özal, Kırşehir'e üni
versite açacağını söz vermişti. 18 Şubat seçimlerine kadar bu söz yerine getirilmedi. Aynı şeyi 
18 Şubatta siz de söz verdiniz. Sizinki de öyle unutulacak mıdır? Yoksa üniversiteyi açacak 
mısınız? 

6. Devlet Bakanınız Akkaya, küçük esnaf ve sanatkârlar ile çiftçiye düşük faizli kredi 
söz vermiştir. ANAP'ın ekonomik uygulamaları içinde böyle bir projeyi şimdiye kadar göre-
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medik. Bu uygulamayı sırf Kırşehir için mi yapmayı düşünüyorsunuz? Yoksa, Türkiye genelin
de böyle bir uygulamanız olacak mıdır? 

7. Seçim öncesi Petlas'a 600 işçi alacağınızı söz verdiniz. 19 Martta bu insanlar işbaşı 
yapacaklardı. Şimdiye kadar kaç işçi aldınız? Bu 600 kişinin tamamını Petlas'a alacak mısınız? 

8. Nevşehir'de açılan Turizm Meslek Okuluna 100 Kırşehirli kız öğrenciyi yerleştirmeyi 
söz Verdiniz. Şu ana kadar kaç öğrenci yerleştirdiniz? 

9. Kırşehir SSK hastahanesinde yıllardır 4 olan doktor sayısını 18 Şubattan önce 13'e 
çıkardınız. Ve göreve başlattınız. Bu doktorların burada Kırşehirlilere hizmet vermesini devam 
ettirecek misiniz? Yoksa, tekrar eski görevlerine iade mi edeceksiniz? 

10. Yukarıdaki yatırım vaatlerinizin daha önce Kırşehir için gereksinimleri vardı da ne
den 18 Şubat seçimlerine kadar bunları ertelediniz? 

11. Seçim sonuçlarının vaatlerle alınmadığı, vatandaşın gerçek hizmet beklediği Kırşehir 
seçimleri neticesinde belli olmuştur, önümüzdeki seçimlerde, yine vaat yapmayı mı düşünü
yorsunuz? Yoksa, vatandaşın gerçek özlemlerini karşılayacak yatırımları seçimlerden önce yap
mayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 4.4.1990 

Sayı : 03.14/2.02-3785 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27.2.1990 tarihli, 7/1152-4375/19719 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yılmaz'ın Kırşehir belediye seçimleri ile ilgili olarak Sa

yın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması uy
gun görülen yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir; 

1. Seçimler sırasında dağıtıldığı ifade edilen paralarla ilgili iddia ve meblağ tamamen asıl
sızdır. Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde şüphesiz bazı zarurî masraflar için, her siyasî 
partide olduğu gibi, parti teşkilatınca, gerekli harcamalar yapılmıştır. Bu harcamaların da tu
tarı 57 milyon TL. civarında olup, partimizin kendi parasıdır. 

2. Kırşehir Şeker Fabrikasının projesi mevcuttur. Sözkonusu fabrikanın günlük pancar 
işleme kapasitesi 3 000 tona tevsii mümkün olmak üzere 1 500 ton olarak belirlenmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Kırşehir Şeker Fabrikası konusunda ilgili ve yetkili 
kuruluşa intikal etmiş olan menfî bir raporu bulunmamaktadır. 

Şeker Fabrikası sahasının yer altı sondajları tamamlanarak ihaleye çıkılmıştır. 
3. Kırşehir'e götürülmekte olan hizmetlerin tamamı programda bulunan, ödeneği ayrı

lan hizmetlerdir. Programa alınmamış bulunan, ödeneği ayrılmamış olan hiçbir altyapı hiz
metleri için Sayın Başbakanımız ve sayın bakanlarımız herhangi bir vaatte bulunmamışlardır. 

Gençlik ve spor işlerinden sorumlu olan Devlet Bakanlığımız, sporu küçük yerleşim bi
rimlerine yaymak konusunda büyük bir gayret içindedir. Bu faaliyetlerden, yurdumuzun diğer 
yerleşim bölgeleri gibi Kırşehir yöremizdeki bazı yerleşim birimlerinin de yararlanmış olması 
tabiîdir. 

4. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi, 24.12.1989 tarihli, 20382 mükerrer sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1990 yılı yatırım programında 90 K 090070 
proje numarası ve "200 Ha" karakteristiğinde yer almaktadır. 
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Bölgenin kesin yer seçimi 19.2.1990 tarihinde "Yer Seçim Komisyonunca" yapılmış bu
lunmaktadır. 

Kırşehir Organiza Sanayi Bölgesinde bundan sonra kamulaştırma işlemlerine başlanacaktır. 

5. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özal'ın 1984 yılında Başbakan olarak bulunduğu 
dönemde Kırşehir'de bir üniversite açılması yolunda bir vaadi bulunmadığı gibi; Başbakanı
mız Sayın Yıldırım Akbulut da bu konuda herhangi bir vaatte bulunmuş değildir. 

Sayın Başbakanımızın Kırşehir'i ziyareti sırasında, kendisine bu konuda sorulan bir soru
ya karşılık, meselenin tetkik ettirileceği, konu incelenmeden bir beyanda bulunmanın müm
kün olmadığı cevabını vermiştir. 

Konu halen inceleme safhasındadır. Kırşehir Milletvekili Sayın Şevki Göğüsger'in Kırşe
hir'de bir üniversite açılması yolunda Meclise sunulmuş bir kanun tasarısı vardır. 

6. Hükümetimizin, esnaf, sanatkâr, çiftçi gibi orta sınıf vatandaşların faiz yükünün ha
fifletilmesi maksadıyla ötedenberi yaptırdığı çalışmaları vardır. Kırşehir'deki beyanlar bu ça
lışmalara dayanılarak yapılmıştır. Tabiatıyla yapılacak faiz indiriminden sadece Kırşehirdeki-
ler değil, yurdumuzdaki bütün esnaf, sanatkâr ve çiftçiler yararlanacaktır. 

Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada esnaf ve sanatkârlara ge
rek doğrudan, gerekse kefalet kooperatifleri vasıtası ile açılan kredilerde faiz oranının 3 - 5 
puan düşürüldüğü beyan edilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankasının, çiftçilere açtığı kredilerde faiz indirimi yapılması konusundaki ça
lışmalar devam etmektedir. 

7. Petlas'ın tevsi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandığında çalışan 
sayısı 3 000 kişiye baliğ olacak ve böylece birçok kişiye yeni iş imkânı doğacaktır. 

Bilindiği üzere Petlas 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir bağlı ortaklıktır. 
KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıklarına personel alımının belirli kuralları vardır. Bu kural pro
sedüre uymadan hiç kimsenin işe alınması mümkün değildir. 

Petlas'a güvenlik görevlisi alınması için yapılmış ilana göre sınav açılmış, bu sınavı kaza
nan 56 kişi işe alınmıştır. 

8. Nevşehir'deki Turizm Meslek Okuluna 100 Kırşehirli öğrenci alınması sözkonusu de
ğildir. 

Bilindiği gibi okullara öğrenci öğrenim yılı başında alınmaktadır. 
9. Kırşehir SSK Hastanesi 1989 yılının başında açılmıştır. Her yeni hastanede olduğu 

gibi yeni açılmış olan Kırşehir SSK Hastanesinde de bazı noksanlıklar meydana çıkmış uzman 
doktor eksikliği hissedilmiştir. 

Bu kabil noksanlık ve eksiklikleri gidermek maksadıyla Kırşehir SSK Hastanesi zaman 
zaman yakın illerden doktor ve diğer sağlık personel takviyesi yapılmaktadır. Adıgeçen hasta
nenin uzman doktor açığını en kısa zamanda giderilmesine çalışılmaktadır. 

10. Yatırımların 18 Şubat seçimlerine kadar ertelenmesi bahis konusu değildir. Memle
ketimizin her tarafındaki yatırım faaliyetleri plan ve programlar çerçevesinde yürütülmekte ve 
bunların seçimlerle ilgisi bulunmamaktadır. 

11. ANAP iktidarı ve dolayısıyla Hükümetimiz halka hizmet etmeyi Hakka hizmet ola
rak benimsemiş, 1984 yılından beri de bu amaç doğrultusunda yurdun her köşesine sayısız hiz
metler götürmüştür. 
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Hizmetlerimizin hiç birisinde seçim endişesi yoktur. Memleketimizin imarı ve kalkınması 
yolunda 5 yıllık planlar ve yıllık programlar çerçevesinde hizmet vermeye devam etmek azim 
ve kararındayız. 

Bilgilerinize sunarım. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakam 

5. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'in, Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle 
yapılan vaatlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın yazdı cevabı (7/1159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 

27.2.1990 
Mustafa Yılmaz ' 

Gaziantep 

1. 18 Şubatta yapılan Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için siyasî çalışma yapmaya 
kaç tane bakan gitmiştir? Bakanların isimlerini açıklar mısınız? 

2. Siz ve seçim çalışmaları için Kırşehir'e giden bakanlar kaç kişiye iş sözü vermişlerdir? 

3. Kırşehir'de seçimi kaybetmiş olmanız sözünüzü yerine getirmenize mani olmayacağı
na göre işçi alımına ne zaman başlayacaksınız? Eğer başladınızsa 18 Şubattan bu yana Kırşe
hir'de kaç kişi işbaşı yapmıştır? 

4. Üç dört gün önce Kırşehir ANAP binasına saldırı yapanlarla, söz verilip de işe alın
mayan insanlar arasında bağlantı var mıdır? 

5. Kırşehir Şeker Fabrikasını ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? 

6. Kırşehir'i ilçe yaparak Kırşehir halkına bir ders vermeyi düşündüğünüz ve Bakanlar 
Kurulunda bu konuyu tartıştığınız söylentisi doğru mudur? Kırşehir'i ilçe yaparsanız hangi ile 
bağlayacaksınız? Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın Bakanlar Kuruluna Kırşehir'in Kayseri'ye 
bağlanması için teklifte bulunduğu doğru mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 4.4.1990 

Sayı : 03.14/2-02-3786 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 5.3.1990 günlü, 7/1159-4405/19780 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın Sayın Başbakanımıza tevcih edip Sayın 
Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen yazılı soru önergesinin cevapları 
aşağıda sunulmuştur; 

1. Kırşehir'e giden bakanlar : 
Mehmet Keçeciler, Güneş Taner, Cemil Çiçek, îsmet özarslan, İbrahim özdemir, Kemal 

Akkaya, Oltan Sungurlu, Halil Şıvgın, Şükrü Yürür, tmren Aykut, Lutfullah Kayalar, Namık 
Kemal Zeybek. 
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Her bakan arkadaşım, Hükümet icraatı cümlesinden olmak, kendine bağlı teşkilatın muh
telif yurt köşelerindeki birimlerinde incelemeler yapmak, vatandaşlarla temas etmek üzere sık 
sık seyahat etmektedir. 

2. Hiçbir bakan, hiçbir kimseye iş sözü vermemiştir. 
Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya işçi alınması belirli kurallara 

tabidir. Bu kurallara uyulmadan hiç kimsenin işe alınması mümkün değildir. 
3. Kırşehir'de Şeker Fabrikası açıldıktan, Petlas ve Çemaş gibi kuruluşların tevsi çalış

maları bittikten sonra yöre halkına iş imkânları doğacaktır. Nitekim Petlas'ın bazı tevsi bö
lümleri bitmiş olduğundan, ilan edilen tarihte yapılmış sınav sonucunda bu kuruluşa 56 kişi 
alınmış olmaktadır. 

4. Kırşehir'deki ANAP binası bir gece taşlanmış, ancak bu olayın faili henüz buluna
mamıştır. 

5. Bir Şeker Fabrikası yapılması 18 • 24 aylık bir zaman dilimi içinde mümkün olmaktadır. 
6. Bakanlar kurulunda herhangi bir bakan arkadaşım tarafından Kırşehir'in ilçe yapıl

ması düşünülmemiş ve tabiatıyla bu konu ile ilgili bir görüşme de olmamıştır. 
Bilginize sunarım. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 

6. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, izmir ili Ödemiş ve Bayındır ilçelerine bağlı bazı 
bucak ve kasabalara ne zaman otomatik telefon bağlanacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in yazdı cevabı (7/1191) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı

lığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

8.3.1990 
Neccar Türkcan 

İzmir 

1. İzmir İli ödemiş İlçesine bağlı, 5'er bin nüfuslu Konaklı, Ovakent, Bademiye bucak
larında, yaz aylarında nüfusu 50 bini aşan Zeytinlik Kasabası ve Gölcük yerleşim biriminde; 
Bayındır İlçesi Zeytinova Bucağında hayatî, ticarî ve turistik ihtiyaç olan otomatik telefon yoktur. 
bu beldelerimize ne zaman otomatik telefon getirilecektir? 

2. Bu konuda çatışmalar hangi aşamadadır? Bu çalışmaları hızlandırmak ve öncelikle 
yerine getirmeyi uygun buluyor musunuz? 

3. Otomatik telefon hizmeti verilmesinde siyasî tercih yapılmakta mıdır? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 4.4.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-80/307-11016 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.3.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1191-4495/20082 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın, İzmir İli, ödemiş ve Bayındır ilçelerine bağlı 

bazı bucak ve kasabalara ne zaman otomatik telefon bağlanacağına ilişkin ilgi yazınız eki 
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yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. fzmir tli, ödemiş İlçesine bağlı, 5'er bin nüfuslu Konaklı, Ovakent, Bademiye 
bucaklarında; yaz aylarında nüfusu 50 bini aşan Zeytinlik Kasabası ve Gölcük yerleşim biri
minde; Bayındır İlçesi Zeytinova Bucağında hayatî, ticarî ve turistik ihtiyaç olan otomatik te
lefon yoktur. Bu beldelerimize ne zaman otomatik telefon getirilecektir? 

Cevap 1. ödemiş İlçesine bağlı Konaklı, Ovakent, Zeytinlik, Gölcük, Bademli merkez
leri ile Bayındır tlçesi Zeytinova merkezi 1990 yılı santral yatırım programında bulunmamak
tadır. Sözkonusu merkezlere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Merkezi Bağlı Bekleyen Potansiyel 

Konaklı 9 80 89 
Ovakent 141 65 170 
Zeytinlik 216 (Otomatik) 4 256 
Gölcük - 170 59 229 
Bademli 64 191 255 
Zeytinova 21 19 30 

Soru 2. Bu konuda çalışmalar hangi aşamadadır? Bu çalışmaları hızlandırmak ve önce
likle yerine getirmeyi uygun buluyor musunuz? 

Cevap 2. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1990 yılı santral yatırım programı 570 000 
hat olarak belirlenmiştir. Santral tahsisleri merkezlerin abone potansiyeli, bina ve transmisyon 
ortamına göre değerlendirilmektedir. 

Soru 3. Otomatik telefon hizmeti verilmesinde siyasî tercih yapılmakta mıdır? 

Cevap 3. Otomatik telefon hizmeti verilmesinde siyasî bir tercih yapılmamaktadır. 

7 — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, Ödemiş ilçesinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1192) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

1. 26 Mart seçimlerinden önce Ödemiş İlçesinin il yapılacağı her yerde ANAP yetkilile
rince söylenmişti. Ödemiş'in il olmasını ne zaman sağlayacaksınız? 

2. Bir ilçenin il konumunda gerekli, valilik ve buna bağlı il müdürlükleriyle ilgili yapı
lanma ve idarî örgütlenmeler için bakanlıklarca çalışmalar yapılmakta mıdır? 

3. Ödemiş'in il olmasını yeni bir seçim malzemesi olarak kullanmayı mı düşünüyor
sunuz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 5.4.1990 

tiler tdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : 420.216/35-2/2299 
Konu : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın K. K. Gn. Md. 07/106-178/02136 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın "İzmir İli ödemiş İlçesinin 

ne zaman il haline getirileceği ve bir ilçenin il konumunda gerekli, valilik ve buna bağlı müdür
lükleriyle ilgili yapılanma ve idarî örgütlenmeler için bakanlıklarca çalışmalar yapılıp 
yapılmadığı" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Mülkî idare teşkilatımızın yapısını ilgilendiren değişikliklerin memleketimizin ekonomik, 
sosyal ve kültürel şartlarının detaylı olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özel
likle taşra teşkilatımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısıyla 
ödemiş İlçesinin il olması konusunun daha ileri bir safhada gündeme getirilmesi uygun görül
müştür. 

Bir ilçede il kurulması halinde, kurulacak il teşkilatı kanunla belirlenmiştir. İl kurulması 
halinde kadrolar ihdas edilip atamalar yapılarak teşkilatlanmaya gidilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu Belediyesinin kanalizasyon proje
sine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz Altınkaya 'nm yazılı cevabı (7/1236) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulan sorunun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 19.3.1990 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

— Kastamonu Belediyesinin yıllardır DPT'de bekleyen kanalizasyon projesine ne zaman 
olur verilecektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 14.4.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/2244 

Konu : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 22 Mart 1990 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/1236-4595/20498 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Kastamonu Be
lediyesi kanalizasyon projesine dair, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Soru : Kastamonu Belediyesinin yıllardır DPT'de bekleyen kanalizasyon projesine ne za
man olur verilecektir? 

Cevap : Kastamonu Belediyesinin 1982 yılına ait kanalizasyon avan projesi mevcut olup, 
tesisin yapımı ise; yatırım programında yer almamaktadır. 

Bu tür tesislerle ilgili olarak çok yasıda belediyenin isteği ile karşılaşılmakta ve buna kar
şılık her yıl ayrılan yıl içi ödenekleri de ancak programdaki işlerin yürütülmesine kafi gelmek
tedir. Dolayısıyla, kanalizasyon projelerinin yatırım programlarına yeni iş olarak alınabilmesi 
bütçe imkânlarına bağlı bulunduğundan Devlet Planlama Teşkilatının uygun ve öngöreceği bir 
program dahilinde gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

99 UNCU BİRLEŞİM 

5 . 4 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 3 — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 4 — Kuzey Atlantik Andılaşıması Teşkilatı Müşterek Ensfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin" 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 
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X1 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında fki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar-
şüıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

6. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maıaş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 7 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 9. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair. Kanun Tasarı?ı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamum Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

13. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

14. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde 'ûe Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 
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15. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

16. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 17 — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

23. — öğretmen ve Fğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 24 — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınma Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 25. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 
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26. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

27. — Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 28 — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 30. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
îşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 31. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

32. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

33. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 34 — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

35. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19,3.1990) 

36. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
pora (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 
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37. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 38 İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

39 — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

40. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(99 uncu Birleşim) 




