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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Edirne Milletvekili İsmail Üğdül, 6 Kasım 1983 seçimlerinin 7 nci yıldönümü, ANAP ik

tidarının icraatları ve Türkiye'nin kalkınmasına olan katkılarına; 
Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, bazı belediyelerde başlatılan yeni uygulamalara; 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Anavatan Partisi iktidarı dönemindeki uygulamalar, 

sonuçlan ve ekonomideki sıkıntılar ile Kocatepe Camiinde okutulan mevlite; 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Afyon Milletvekili Metin Balıbey ile, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Onur'un; 
Millî Eğitim Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bil

gisine sunuldu. 
Anavatan Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan Millî Eğitim Komisyonu üyeliğine, Ga

ziantep Milletvekili Mehmet Akdemir, Grubunca aday gösterilerek seçildi. 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 398); 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek 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) ve 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ile İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 62 Ar
kadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, Bitlis Milletvekili Faik Tarım-
cıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan 
Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporunun (1/533,1/613,2/25, 2/30,2/261,2/262, 
2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 399) 

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendiler. 
Gündemin sonraki maddeleri için yapılacak görüşmelerde de, Plan ve Bütçe Komisyonu 

çalışmaları nedeniyle ilgili komisyon temsilcilerinin Genel Kurulda hazır bulunamayacakları
nın Grup Başkanvekillerince belirtilmesi üzerine; 

8 Kasım 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yûmaz HocaoğLu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ordu Bursa 
Ertuğrtd Ozdtmir Mustafa Ertuğrul Ünlü 

— _ — _ » 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 1 1 . 1990 Perşembe 

Tezkereler 
1. — üursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Diyarbakır 

Milletvekili Salih Sümer, İstanbul Milletvekilleri Abdullah Baştürk, Kenan Sönmez, Mehmet 
Ali Eren ve tsmail Hakkı önal, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver, Mardin Milletvekilleri Adnan Ekmen ve Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1435) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.11.1990) 

2. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1436) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.11.1990) 

3. — Yılmaz Yıldırım, Ferat Gümüşoba, Hasan Baraçkılıç, İrfan Mantaoğlu, Mehmet Ay-
çiçek ve Şamil Batmaz Haklanndaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1437) (Adalet Komisyonuna) (Başkanılıga geliş tarihi : 7.11.1990) 

4. — Baytaz (BAYZAT) Temir Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1438) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.11.1990) 

Raporlar 
1. —-Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında Kanun 

Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 
(GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yar
dımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporlar (1/601) (S. Sayısı :484) (Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 
(GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî 
İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı: 48S) (Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 
(GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 1.3.1954 Ta
rihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 16 Eylül 1988 Tarihli 
Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı: 483) (Dağıtma tarihi: 8.11.1990) (GÜNDEME) 

5. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının 
Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihli : 8.11.1990) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Arasında Hür
riyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) (GÜNDEME) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Susurluk tmam - Hatip Lisesi kız öğrencile

rinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasını ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1646) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1990) 

2. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Balıkesir Çevre Yolu Projesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1647) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfık Kocak'ın, 30.10.1990 tarihinde Sosyalist Parti Nusaybin 
tlçe binasına zorla giren güvenlik görevlilerinin parti yöneticilerini dövdükleri iddiasına ilişkin 
tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1648) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1990) 

4. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Türkiye Demir Çelik işletmelerince demir -
çelik satışı için bayilik almak isteyenlerde aranan yıllık satış bağlantısı şartına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1649) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1990) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı tutuklu ve hükümlülerce başlatılan ölüm 
orucunu sona erdirmek için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.1990) 

6. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, bazı fakültelere yapılan dekan atamalarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1651) (Başkanılığa geliş tarihi: 7.11.1990) 

7. — Ankara Milletvekili Tevfik Kocak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar tlçesinde güvenlik 
görevlilerince gözaltına alındığı iddia edilen iki doktora ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1652) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.11.1990) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Malatya tli Hekimhan tlçesi SHP tlçe Yönetim 
Kurulu üyelerinden birini öldürdüğü iddia edilen kişinin yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1653) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.11.1990) 

9. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ba
zı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1654) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.11.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekill Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

—. » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır; sırasıyla söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM MSI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul MüUtveküi Yüksel Çengel'in, İstanbul'un su sorununa ilişkin gündem dışı konuş

ması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'mn cevabı 
BAŞKAN — 1 inci sırada, İstanbul'daki su sorunu konusunda, İstanbul Milletvekili Sa

yın Yüksel Çengel'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Çengel. 
YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; İstanbul'daki 

su sorunu ve bu konudaki beklentileri bilgilerinize sunmak üzere kürsüye çıkmış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Baykan, değerli milletvekilleri; İstanbul'un su sorununu, izninizle önce genel du
rum olarak, sonra, yapılmış hizmetler olarak, sonuçta da beklentiler olarak bilginize sırasıyla 
sunmak istiyorum. 

İlimizin su sorunu, başlangıç itibariyle 1980'Ii yıllara kadar gitmektedir. O tarihten bu 
yana, su sorunu ağırlığım ve güncelliğini her zaman korumuştur. Bugün, özellikle, İstanbul'da 
yaşanan su sıkıntısının nedenlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz: Plansız kentleşme ve yetersiz al-
tayapı: 

İstanbul hızla büyümekte, her geçen gün, köyden kente göç edenlerin sayısı artmakta, bu
na karşılık, yüzde 5.4'lük nüfus artışına cevap veremeyen, yılların gecikmişliğini taşıyan yeter
siz bir altyapısı bulunmaktadır. 7 479 kilometrelik içme suyu şebekisinin 4 600 kilometrelik 
bölümünün, tamamen kırık ve sağlıksız olması da, adaletli su dağılımını engelleyen bir diğer 
unsurdur. 1974 yılından 1989'a kadar, özellikle su kaynakları konusunda da ciddî projeler üre
tilmemiştir. İstanbulun su kaynakları arasında, yıllar önce yapılması gereken, ancak bugüne 
kadar hiçbir dönemde düşünülemeyen bağlantı sisteminin olmayışı, kaynaklar arası su trans
ferini önlemektedir. Ayrıca, kent nüfusunun yüzde 65'inin yaşadığı Avrupa yakasında su kay
naklarının yalnızca yüzde 35'i bulunurken, su kaynaklarının yüzde 65'ine sahip Asya yakasın
da kent nüfusunun yüzde 35'inin yaşaması da adaletli su dağıtımını engellemektedir. 

önceki dönemlerde, barajların emniyetli verimi göz önüne alınmaksızın, su, barajdan he
sapsızca çekilmiş, gelecekte yaşanması olası sorunlar düşünülmemiş, öyle ki, 1986 -1988 yılları 
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arasında kente verilen 427 800 metreküp su miktarı, kritik seviyenin zorlaması pahasına ger
çekleştirilmiştir. Hesapsızca harcanan bu miktar, normal koşullarda, istanbul'un 428 günlük, 
yani 1 yıl 2 aylık su gereksinimini karşılayacak düzeydedir. 

Son elli yılın en kurak dönemini yaşadık. Yıllık ortalama yağışı 600 ilâ 800 milimetre olan 
İstanbul, 1989 yılında 476 milimetre, 1990 yılının ilk dokuz ayında 340 milimetrelik yağış al
mıştır. Mevcut barajların maksimum rezerv hacimleri toplamı 741 milyon 234 bin metreküp 
iken, bugün, çekilebilir su miktarı' sadece 47 milyon 37 bin mekreküptür. 

Barajların durumu: İstanbul'u besleyen barajların bugünkü rezerv hacimleri, yaşanan ku
raklık nedeniyle, 3'ü Asya, 3'ü Avrupa yakasında olan toplam 6 barj ancak yüzde 6.35 oranın
da doludur. 

Bugün barajlarda bulunan su miktarı sadece 7,3 milyon metreküptür. Terkosun rezervua
rı, Alibeyköyün rezervuarı, Büyükçekmece Barajının rezervuarı yüzde 83 oranında azalmıştır. 
Terkosun rezervuarı 162 milyon metreküp iken, bugün 7,3 milyon metreküp; Alibeyköyün re
zervuarı 34 milyon metreküp iken, bugün 300 bin metreküp; Büyükçekmecenin rezervuarı 154 
milyon 788 bin metreküp iken, bugün sadece 6,7 milyon metreküp civarında bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca, içme suyu şebekesi hakkında da bilgi vermek istiyorum: 
Barajlardan sonra istanbul'un içme suyu şebekesinin genel durumunu da gözden geçirir

sek, şebekenin yüzde 60'ı oldukça eski ve yıpranmış borulardan oluşmakta, bu nedenle baraj
lardan kente verilen suyun yüzde 30'u toprağa sızmaktadır. Ayda 100 kilometre boru döşeme 
ve yenileme hızına rağmen, su şebekesinin yaklaşık 4 500 kilometrelik bölümü çok eski, sağlık
sız ve küçük çaplı borulardan oluşmaktadır, öyle ki, istanbul'un en eski 2 barajı, Terkos ve 
Elmalı Barajlarının suyunu kente iletmek için barajların yapımı sırasında döşenen borular bu
gün hâlâ kullanılmaktadır. 

Bu nedenlerle İstanbul'da dönüşümlü bir su dağılımı programının uygulanmasına zorun
lu kalınmıştır. Bu durum da istenmeyen bazı olumsuzluklara yol açmış olup, borular, su kesin
tisi nedeniyle boşaldığından vakum oluşmakta, hatta olası çatlaklardan boru içine zamanla 
kirli yeraltı suları karışmakta ve insan sağlığına yönelik olumsuzluklar oluşmaktadır. İnsan 
sağlığını riske atmamak için, suyun kaynatılarak içilmesinin gerekliliğini tSKt ve istanbul Bü-
yükşehir Belediyesi aylar önce halka duyurmuştur. 

Bugüne kadar tSKİ'nin gerçekleştirdiği işlevleri anlatmak istiyorum: 
Yılların birikimine dayanan susuzluğun çözümü, temelde çağdaş sistemlerin getirilmesiy

le mümkündür. Bu anlayıştan hareket edilerek zorunlu ve acil görülen yatırımlar hızla gerçek
leştirilmiştir. 

Sırasıyla, Darlık Barajı Ömerli Barajına, Ömerli Barajı da Tarkosa bağlanarak, su kay
nakları arasında transfer imkânı doğmuştur. 

1 Temmuz 1989'da Büyükçekmece Barajının ikinci durultucusu, 4 Eylül 1989'da üçüncü 
durultucusu devreye alınarak kente 260 bin metreküp/gün su verme olanağı sağlanmıştır. 

Geçmiş dönemlerde su gereksinimi sadece tankerlerle karşılanan ve istanbul'un üç tehirini 
oluşturan bölgelere, şebeke suyu götürülmesine yönelik çelışmalar başlatılmıştır. Nisan 1989'da 
6 700 kilometre uzunluğunda olan içme suyu şebekesi, hiç şebekesi olmayan bölgelere döşenen 
borularla, 7 480 kilometreye ulaşmıştır. Nisan 1989'dan bugüne kadar toplam 1 352 kilometre 
boru döşenmiştir. Bu döşeme çalışmalarının 779 kilometresi, hiç şebekesi olmayan bölgelere 
döşenmiştin Bu döşeme çalışmasının 573 kilometresi de eski boruların ıslahını içermektedir. 
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19 Mayıs 1990 tarihinde, içme suyu standartlarına uygun olması koşuluyla, Karadeniz'
den Terkos Gölüne su aktarılmasına başlanmıştır, bu çalışmayla, 10 Ekim 1990 tarihine kadar 
S milyon metreküp deniz suyu, Terkos'a aktarılmıştır. 

23 Haziran 1990 tarihinde Haliç Geçici Projesi uygulamaya konmuş, böylelikle, Ömerli 
Barajından, günde ortalama 60 bin metreküp su, susuzluğun en yoğun olduğu Beyoğlu bölge
sine aktarılmıştır. 120 bin ailenin su gereksinimi, kesin çözüme kavuşturulmuştur. 

Yalova'dan tankerlerle su taşıma projesinin fiilen uygulanmasına 8 Ağustos 1990'da baş
lanmıştır. Yalova Gökçedere Barajından bugüne kadar, 30 milyon metreküp su, tankerlerle Ku
ruçeşme'ye, buradan da Ortaköy, Beşiktaş ve tstinye'ye verilmiştir; 60 bin ailenin su gereksini
mi de bu şekilde karşılanmıştır. 

Bakırköy ilçesinde sekiz kuyu çalışmalarına hızla devam edilmektedir; bugün, sondaj de
rinliği 100 metredir; 400 metrede sağlıklı su alabileceğimizi düşünmekteyiz. 

Yılda toplam 50 milyon metreküp su sağlayacak Sazlıdere Barajı ile toplam 110 milyon 
metreküp su sağlayacak Kuzey Istranca Dereleri Projelerinin ihaleleri yapılmıştır. Sazlıdere Barajı 
85 milyar, Kuzey Istranca Dereleri projesi ise, 140 milyar liraya ihale edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, toparlayabilir misiniz? . 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Efendim, tüm gruplar adına gündem dışı konuşuyor. 

BAŞKAN — öyle mi takdir buyurdunuz? 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yapay yağış projesi uygulamaya konulmuş; bu ola

nakla da yağmur taşıyan bulutların yağması veya fazla yağdırılması amaçlanmıştır. 
Uygulama aşamasına gelmiş olan projeler hakkında da bilgi vermek istiyorum: 
1991 yılı sonunda uygulamaya konacak 70 milyon metreküp su verme kapasitesine sahip 

Yeşilçay regülatörü, 140 milyar liraya mal olacaktır. 
Yeşilvadi Deresinin Darnak Barajına aktarılmasına ilişkin çalışmalar ve projeler de hazır

dır. 10 milyon metreküp su elde edilecektir; proje 4 milyar liraya mal olacaktır. 
Büyükçekmece, Ömerli ve Darlık Barajlarına 27 milyon metreküp deniz suyu aktarılması

na önümüzdeki aylarda başlanacaktır. Bu uygulama da 16 milyar liraya mal olacaktır. 
Küçükçekmece Gölünden 20 milyon metreküp suyun Büyükçekmece Gölüne aktarılması, 

bunun Büyükçekmecede arıtılması, 18 ay içinde bitirilecek proje 35 milyar liraya mal olacaktır. 
2000'li yılların İstanbulunun su gereksinimi dikkate alınarak, DSl ile ortak bir master plan 

hazırlanmıştır. Ardarda devreye girecek Kirazdere, Alacalı, Kabatoz, Yeşilçay ve Büyük Belen 
Barajları ile istanbul'un su sorunu köklü bir çözüme kavuşturulacaktır. Söz konusu barajla
rın, Kamu Ortaklığı Fonuyla finanse edilerek gerçekleştirilmesi amacıyla, Bakanlar Kurulu
muz 15 Ağustos 1990 tarihinde bir kararname çıkarmıştır. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bizlerden ve devletten beklentiler şunlardır: Gö
rülüyor ki, sorun, finans sorunudur. Görülüyor ki, istanbul Sular idaresi (tSKt), başından be
ri Devlet Su İşleriyle bilgi alışverişi içerisindedir, projeleri birlikte üretmektedir. Görülüyor ki, 
istanbul Sular idaresi, kendi kaynaklarıyla bugüne kadar büyük yatırımları gerçekleştirmiş, 
acil önlemleri de almıştır. Ama, bütün bu hizmetleri yaparken, sürekli, Devlet Planlamaya verdiği 
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projeleri onaylanmış; hem, tümü onaylanmış; ama, kredi olanakları, çok uzun bir süre geçme
sine rağmen gerçekleşmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, 8 dakika aştınız. 

YÜKSEL ÇENGEL — (Devamla) — 15 Ağustostaki Bakanlar Kurulu kararına rağmen, 
yani, Kamu Ortaklığı Fonundan kredi verilebilmesi olanağına rağmen, Devlet Su tşleri bu ola
nağın da sağlanmasına, "hayır" demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kısa vadeli projeler uygulandığı halde, orta vadeli projelerle de su 
temini birbuçuk iki yılda gerçekleşecektir. Devlet Su tşlerinin de kabul ettiği orta vadeli proje
lerle, tstranca dereleri Terkos'a aktarılmalı, Sazlıdere Barajı devreye sokulmalıdır. Konuşma
mın bir yerinde söylediğim gibi,bu iki proje de, 85 milyar ve 140 milyara ihale edilmiştir ve 
Ülkemizin çok büyük ve saygın bir müteahhitlik firmasına verilmiştir. Projede, rakamlarda, 
yatırım miktarında mutahakata varılmış olmasına rağmen kredinin verilmeyişi, işi geciktir
mektedir. 

Sayın Bakandan ve Hükümetten ricamız; asla siyasî bir polemik haline getirilmemiş olan 
ve getirilmemesi gereken, bunda da ısrarlı olduğumuzu açıkça söylediğimiz bu iki projeye, Devlet 
Su tşlerinin olur vermesi; yani, önce Devlet Su işleriyle Kamu Ortaklığı Fonunun, daha sonra 
da Kamu Ortaklığı Fonu tSKÎ ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin gereken protokolü yap
maları ve birbuçuk yılda gereksinim olan 125 milyar liranın kredi olarak tSKt'ye verilmesini 
önermekteyiz. Bu, büyük bir meblağ değildir; tSKt tarafından bütün teminatları verilerek, pro
tokoldeki sürelerde geriye ödenecek paradır. 

istanbul'un su ihtiyacını giderecek başkaca orta vadeli, hatta bugüne göre kısa vadeli bü
tün hizmetleri yaptığımız için, kısa vadeli ikinci bir olay yoktur. Büyükmelen dahil, diğer pro
jeler ise ortalama 4 yıl sonra istanbul kentine su verecektir. Bu kent 4 yıl bekleyemez. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, 15 dakika oldu... 
YÜKSEL ÇENGEL (Devamla) — Sayın Başkanım, bitiriyorum, son cümlelerim. 

Hatta, derelerin üçü bir yılda hizmete sokulacaktır, ihale şartları açıktır; derelerin dördü 
birbuçuk ilâ iki yılda hizmete sokulacaktır. Sazlıdere Barajı ise birbuçuk yılda hizmete sokula
caktır. Bundan daha kısa sürede hizmete sokulacak artı su kaynağını Devlet Su tşleri göstere
miyor zaten bize. öyle ise, talebimiz, Istranca dereleriyle Sazlıdere barajlarının projelerine "Olur" 
demek, birlikte hazırlanmış olan projelere "Olur" demek, birbuçuk yıl vadeli de 125 ila 150 
milyar liralık kredinin Kamu Ortaklığı Fonundan kullanılmasına olanak vermektir. 

Zamanınızı fazla işgal ettim, bir anlamda da teknik bilgi vermiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; acil ilginizi rica ediyorum, bu vesileyle saygılarımızı 
bir kez daha tekrarlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çengel. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Bayındırlık iskân Bakanı Sayın Cengiz Al-
tınkaya. 

Buyurun Sayın Altınkaya. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bugünlerde, yoğun bir şekilde, bağlı kuruluşumuz Devlet Su işlerinin 
çalışma gündemini işgal etmekte olan istanbul'un su projeleri hakkında bize açıklama fırsatı 
tanıyan gündem dışı konuşmasından ötürü, Sayın Yüksel Çengel'e teşekkür ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Bir kere, şunu peşinen kabul etmek lazım ki, istanbul Belediyemiz, elinde 7 milyon metre
küp su kaldığı halde, yine rasyonel bir işletme planı maalesef uygulamamaktadır. Bugünlerde 
yağmur yağmamış olsa, bir hafta sonra, hiçbir yere verebilecek bir damla suyu kalmayacağı 
halde; ancak ve ancak, bazı mekânlarda, toplantılarda ağlamaktan başka da bir şey yapma
maktadır. 

Bu akşam, acaba İstanbul'daki gibi Ankara'ya da mı bomba attılar, bulutları bombaladı
lar diye merak ettim. Lütfen o pilotlara tembih etsinler, Ankara civarına bomba atmasınlar, 
çoluk çocuğumuz okullara çamurlu yollarda gitmek zorunda kalmasın (!) 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ayıp oluyor Sayın Bakan, tarımcı bekliyor bu yağmurları. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Hiç yakışmadı. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Bu uçakla 
bombalama konusu gündemdeyken, biz Sayın Sözen'le de karşı karşıya çok kısa bir görüşme 
yaptık. Biz bu konuyu, tabiî ki yeni duymuş değiliz; ta, 1970'li yıllarda Türkiye'de yine baraj
ların doldurulması için böyle bir kampanya açılmıştı. O günkü inceleme komitesinde ben de, 
Türkiye Elektrik Kurumunun hidrolik santrallarında görevli bir mühendis olarak bulunmuş
tum ve hiçbir bilimsel veriye dayanan proje olmadığı için reddetmiştik. Yine, bugüne gelindiği 
halde, "Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu işe para harcamakla hata yapıyorsunuz" dedi
ğim zaman, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının cevabı; "Ne olacak canım, alt tarafı 1,5 
milyar... Zaten, parayı da verdik, ister yağsın, ister yağmasın" olmuştur, Tabiî ki, çok paraya 
alışık belediyelerimiz için 1,5 milyar para sokağa atılacak kadar küçük bir para olarak değer
lendirilmekteydi; ben de üzüldüm. 

HALİL ÇULHAOÖLU (tzmir) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan bir konsensüs içinde ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, müsaade buyurun efendim. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Demagoji yapmasın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Değerli İs
tanbullu hemşerilerimizin hiç tereddütleri olmasın; Eğer belediyeler "Biz bu işi beceremedik" 
dedilerse, o günden sonra biz hemen işe el atmışızdır. Ki, bu işi haziran ayından itibaren yap
maktayız. 1984'ten bu yana, haziran ayına kadar İstanbul Belediyesi kendi işini kendisi yap
maktaydı. 30 Hazirandan itibaren biz, "İstanbul'un suyunu temin edecek bilgi, beceri ve ko
ordinasyondan noksanız; buyurun bize yardım edin" dediklerinden beri bu işe dört elle sarıl
mış durumdayız. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Beceremiyorsa, önce Hükümet gitsin. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, bakı
nız, 1983 yılına kadar Türkiye'de bütün şehirlere Devlet Su İşleri 650 milyon metreküp/yıllık 
su temin etmişken, biz, 1983'ten bu seneye kadar, 650'ye karşılık, tam 600 milyon metreküp 
su temin etmişiz. Yani, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 1983 yılına kadar devletin ge
tirdiği su 650 milyon metreküp; 1983 yılından 1990 yılına kadar, gene devletin bunun üzerine 
getirdiği su 600 milyon metreküp... 

Şimdi gelelim, İstanbul'un suyu için Devlet Su İşlerimiz ne yapmıştır, ne yapmaktadır?.. 
Bir kere, en yakın su imkânı, şu anda yürütülmekte olan bazı projeler ve denizden su elde etme 
projesidir. Denizden su elde etme projesi için bazı teklifler vardır ve övünçle söylenebilir ki, 
yap-işlet-devret bile değil, yap-işlet formülüyle suyu denizden arıtıp, sadece satın alma garan
tisiyle bu yatırımı yapacaklarına dair teklif getiren firmalar vardır; birkaç gün içinde, değer
lendirme bittikten sonra onlann bu işi yapmalarına müsaade edeceğiz. Burada da hemen açık
layayım ki, suyun satış bedeli, daha doğrusu o şirketten satın alma bedeli yaklaşık 1,30-1,40 
dolar arasında olacaktır. Bu yaz Gökçedere Barajından tankerlerle taşınan suyun 5 dolara ka
dar mal olduğunu hesap edersek, denizden su arıtmanın çok akıla bir iş olduğunu görmekteyiz. 

Devlet Su İşlerinin yapacağı tek şey var; Kamu Ortaklığı İdaresi vasıtasıyla üretecekleri 
suyu belli bir süre satınalma garantisinden ibarettir. Türkiye'nin böyle güvenilir bir noktaya 
gelmiş olması da bizim için övünç verici bir hadisedir. 

Şimdi, İstanbul'da 590 milyon metreküp su temin edebilecek baraj rezervuar kapasitesi 
vardır; Şu anda devam eden Kirazdere Barajımızın yapımının hızlandırılması ve isale hattının 
ihale edilmesi için. Ki, biraz önce Sayın Çengel'in bahsettiği gibi, İstanbul Belediyesinin, bu 
işler konuşulurken, "Haziran ayından bu yana İstanbul'un su meselesini Devlet Su İşleri çöze
cek, Bakanlar Kurulu kararı hazırlıyoruz, protokoller hazırlıyoruz, etütleri gözden geçiriyoruz" 
dediğimiz dönemlerde, İstanbul Belediyesi İSKİ, Sazlıdere Barajı ile İstranca derelerinin regü-
lasyon işini kendi kendine ihale etti. Hayırlı uğurlu olsun. Ancak, biz, bilinçli bir şekilde bura
da ihalelerin yapılmadığı kanaatindeyiz. Bu iddiamız hepsi için değil. Sazlıdere Barajının iha
lesini İSKİ yaptığı halde, ihalenin şartnamesine katılmadığımız halde, -İstanbul'a kısa vadede; 
ki, yağmur yağdığı takdirde 54 milyon metreküp su toplayabilecektir.- O barajın inşaatının iha
lesini devralmak üzere, bugün, Danıştaya yazı yazdık; Danıştayın uygun görmesi halinde, İS-
Kİ'nin yaptığı ihaleyi Devlet Su İşlerine devralacağız. 

Burada inatlaşma, burada "kendi işini kendin gör" zihniyeti olsaydı, "ne yaparsanız ya
pın, kendi başınızın çaresine bakın" diyebilirdik. Ama, aynı şeyi İstranca dereleri için bizden 
beklemeyin; MOjnilyon metreküp suyun gelmesi söz konusu değil. Ancak ve ancak 25-30 mil
yon metreküp su aktarılabilecektir ki, eğer İstranca bölgesine yağmur yağarsa, zaten Terkos 
Gölü dolacaktır; bir de o suları çevirirseniz, bu sefer gölü taşımsınız. Dolayısıyla, orada mü
hendislik hatası vardır, teknik hata vardır. Üstelik, etüdler bitmemiştir. Bu çevirme esnasında 
kuvars zeminlerde kaybolacak sular vardır ve ne kadar suyun çevrilebileceği konusunda bilim
sel doneler, veriler yeterli değildir. Biz, belediyenin yaptığı her ihaleyi gözümüz kapalı devrala
nlayız. Üstelik, belediye, sadece Sazlıdere Barajını ihale etmiştir. Bakın, bu barajdan sonra, 
bunun isale hattı vardır, arıtma tesisleleri vardır; onları da bir paket halinde ihale etmesi gere
kirken, sadece barajı ihale etmiştir, geri kalan işleri de biz ihale edeceğiz. 

Bugün verdiğimiz bir olurla da -Hükümetimizin bu konuya vermiş olduğu ciddiyeti de 
vurgulamak için söylüyorum- şunlar yapılacaktır: Melen Projesinin 143 kilometrelik Ömerli 
Barajına kadar olan isalesi; gene Ömerli Barajından Kağıthaneye bir isale hattı; ki, bunun içinde 
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Boğaz geçişi de vardırr; bir şaft ve tüple Boğazdan su geçirilmesi icap etmektedir; bu hattan 
gelecek suları arıtacak olan Cumhuriyet Arıtma Tesisi; ki, nihaî kapasitesi 4 milyon metre
küp/gündür. Dördüncü paket olarak, 80 kilometrelik Kirazdere-Şıhlı isalesinin kesin projesi 
hazırdır, elimizdedir. Kirazdere'nin arıtma tesisi ve bu hatlarda kullanılacak olan çelik borula
rın imali, işyerine nakli ve istif edilmesi paketi. Ayrıca, bütün bu tesislere enerji nakil hatları
nın inşa edilmesi. 7 paket inşaatın ön seçim ve ihale komisyonlarının teşkiliyle, Devlet Su işle
rinin yapacağı işleri tarif eden oluru bugün sabahleyin imzalamış durumdayız. Bu işler de, Ka
mu Ortaklığı idaresi vasıtasıyla Devlet Su İşlerinin 1991 yatırım bütçesine 200 milyar lira koy
muş durumdayız; ki, ihtiyaç neyse, Kamu Ortaklığı Fonumuz çok esnek bir kabiliyeti olduğu 
için, istanbul'da icap eden diğer iyileştirme masraflarını da üzerine ilave edebiliriz. 

Bütün bunlardan başka, Manavgat Çayındaki güzel, kaliteli suyun tankerlerle, isteyen her
kese satılabilmesi; isteyene arıtılmış, isteyene ham su olarak satılabilmesi için de Manavgat Ça
yından denize kadar 11 kilometrelik bir isale hattı ve orada bir yükleme iskelesi projesi de ta
mamlanmak üzeredir. O da, bu haftalarda ihale edilerek realize edilmeye başlanacaktır. 

Şimdi, İstanbul'daki barajların işletilmesine baktığımız, son beş altı yılı gözden geçirdiği
miz zaman -bunlar bir kaç defa da Türkiye'de konuşuldu, başka mekânlarda konuşuldu- hiç
bir vakit yeni bir kullanma dönemine geçişte rezervuarlardaki su stoku 300 milyon metrekü
pün altına düşürülmemiş; ama, nedense, SHP belediyelerde yönetime geldiğinden beri, bu ra
kam 140 milyona, nihayet 40 milyon, 30 milyon metreküpe doğru düşmektedir, ilerisini, ertesi 
ayını, ertesi haftasını dahi göremeden, elindeki imkânı sonuna kadar yutup kullanan idare
den, biz bir şey beklemiyoruz. 

İBRAHtM TEZ (Ankara) — DSİ sizin elinizde değil mi?., insanlar susuz mu kalsın? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi kendi 

dilinizle de söylediniz; İstanbul'da yeni yapılan gecekondulara ölçüsüz, nizamsız, bilinçsizce 
yepyeni su şebekeleri dağıtıldı ve biz, Devlet Su İşlerinin barajlarından ve diğer tesislerden is
tanbul'a verilen su ile sayaçlardan geçen suyun miktarını soruyoruz; "acaba şebekede ne kadar 
kayıp var, acaba kaç kişi bedava su kullanıyor, onu bir hesap eder misiniz?" diyoruz, hiçbir 
Allah'ın kulundan cevap yok. Nasıl tedbir alırsınız, nasıl yakalarsınız kaçakları?.. Şebekeden 
su almanın usulü var, adabı var; Matkapla 6 milimetre delik delip su almak var veya çekiçle, 
keskiyle kırıp su akıtmak var. İstanbul'da hangisinin yapıldığını merak ediyoruz. Kime sora
rız?.. İSKt'ye sorarız. O cevap vermezse, kimden alacağız cevabını, nasıl bulacağız tedbirini? 
Bunlardan hiç kimsenin haberi yok; bütün dağ, taş, meydanlar gecekondu dolmuş, buralara 
gelecek sefer seçimlerde oy alırız diye her türlü hizmeti götürme yarışı var; ondan sonra, tabiî 
ki istanbul'da su yok... 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Döşenen 800 kilometre yere su verilmedi; gecekonduya 
su verilmedi. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kavacık Boğazını doldurdunuz... Sayın Ba
kanım doğru söylüyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Devamla) — Sayın Çen-

gel'in burada konuşmasının bir tek maksadı var; belediyenin yapmış olduğu ihaleleri sorgu
suz, sualsiz, doğru, yanlış aynen Devlet Su İşlerinin devralmasına yöneliktir konuşma talebi. 
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YÜKSEL ÇENGEL (istanbul) — DSt ile beraber hazırlandı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Size de ga
yet açık anlattığımı zannediyorum; Sazlıdere Barajı, bizim için, kabul edilebilir bir projedir; 
onun ihalesini nasıl yapmışlarsa yapmışlardır: biz aynen devralıyoruz. Velevki, tersini düşünü
nüz; bizim bir belediyemiz veya bizim bir idaremiz bir ihale yapsaydı ve SHP'nin bir idaresi 
de onu aynen devralsın diye biz isteseydik, bize neler söylemezdi bu arkadaşlar... "Peşkeş çek
tiniz de, şunu yaptınız da, bunu yaptınız da." demezler miydi?.. Biz, böyle bir söz söylüyor 
muyuz? Devralıyoruz; aynen devralıyoruz; o projeye inandığımız için devralıyoruz; ama, niye 
beklemediniz, Devlet Su İşleri bu işe haziran ayından beri el attığı halde niye geçen ay ihale 
yaptınız? Ben, onu merak ediyorum. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — DSt ile hazırlandı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlar; bizim... 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Başkan, suyu en çabuk ne zaman getiriyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Çengel, böyle bir usulümüz yok. 
YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Yok efendim; ama ben su konusunda siyasî konuşma

dım. Siyasî olarak söyleyeceğim çok şey var. 

BAŞKAN — 15 dakika değerli görüşlerinizi sundunuz... İzin verin, Sayın Bakan da ceva
bını versin. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Siyasî olarak söyleyeceğim çok şey var. 

BAŞKAN — Bir daha söz alırsınız, bir daha anlatırsınız. Başka imkânlar vardır; ama, 
müsaade buyurun, Sayın Bakan cevaplarını sunsun. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Gecekondu diyor Sayın Bakan... Ne önlem aldı? 

BAŞKAN — Sayın Tez, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlar; şimdi, bu vesileyle de, zannedersem İstanbul için, İstanbul'un 2000 
yılma, 2000 yılını da aşacak olan projelerin ele alındığına dair bilgiler verdim. Bu bahsettiğim 
7 paket proje ihale edildiği zaman, 10 milyon nüfusa yetecek kadar su temin edilmiş olacaktır. 

Ondan sonrasını da sorarsanız; 2014 yılından sonrası için de söz konusu olan Mudurnu 
Çayının, Sakarya'nın altından geçirildikten sonra, İstanbul'a sevk edilmesi vardır. Ondan da 
sonrasını sorarsanız; artık, denizden su alma yoluna gidilecektir; başka çare de yoktur. İstan
bul'un nüfusu 15-16 milyon oluncaya kadar, İstanbul'un 130 kilometreden, 170 kilometreden 
götürülecek sularla ihtiyacının karşılanması mümkündür. Devlet bu işe el atmıştır. İstanbullu
lar merak etmesinler; bu kötü günler sıkıntılı günler geçicidir, ferah günler hep beraber, bizim
le birlikte gelecektir. Bu konuşmaları, bu açıklamaları yapma fırsatı tanıdığı için, tekrar, Sayın 
Çengel'e teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu'nun, Çankaya Belediyesinin halkın sağlığım tehdit 
eder boyutlara ulasan çöp toplama işlemlerine ilişkin gündem dışı konuşması 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere; "Çanka
ya Belediyesince yürütülen çöp toplama işlemlerinin, halkın sağlığını tehdit eder boyutlara 
ulaşması" konusunda, Ankara Milletvekili Sayın Göksel Kalaycıoğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
GÖKSEL KALAYCIOöLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halk sağlı

ğı yönünden çok büyük tehlikeler arz eden bir konuyu dikkatlerinize sunmak üzere huzurları
nızdayım. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Bu konuya, vatandaşların yakınmaları üzerine muttali oldum. Birkaç zamandır Çankaya 
Belediyesi çöpler konusunda yeni bir uygulama yapmakta ve çöplerin, kendi amblemini taşı
yan naylon torbalara konularak atılmasını sağlamak üzere terör yaratmaktadır. 

Çöplerin, ağzı bağlı çöp torbaları vasıtasıyla atılması, hakikaten medenî bir davranıştır; 
bunu hepimiz kabul etmekteyiz; ama, bunun Çankaya'deki uygulama yollarına baktığımız za
man, toplumumuzun sosyal durumunu anlamamaktan doğan ve kişi haklarına saygısızlık ola
rak nitelendireceğimiz terör yaratılmakta olduğunu görmekteyiz. 

Geçen günler içerisinde, Çankaya'daki mahallelerde, korsan bir şekilde, kişinin mülkiyet 
haklarını hiçe sayarak, içine çöp torbası konulabilecek, görünür yerlerde bulunan; fakat va
tandaşın kendi arazisi sınırları içindeki bidon, tekerlekli çöp kutuları vesaire ne varsa, vatan
daşların rızası hilafına, belediyece gasp edilerek ve kamyonlara yüklenerek götürülmüştür. 

Vatandaşların ifadelerine göre, bunu yapmadan evvel, vatandaşa bir tebligatta bulunul
mamış, böyle bir uygulama yapılacağı daha önceden haber verilmemiştir. Vatandaşlar çöpleri
ni nereye atacaklarını düşünürken, bu sefer ikinci bir haber kulaktan kulağa dolaşmaya başla
mış ve üzerinde Çankaya Belediyesi amblemi bulunan ve bakkallara dağıtılarak tanesi $00 Türk 
Lirasından satılan çöp torbaları dışında çöplerin başka naylon torbalar içinde de olsa belediye 
çöpçüleri tarafından alınmayacağı haberi dolaşmaya başlamıştır. Daha sonra, başka bir haber 
gelmiş, Çankaya Belediyesi amblemi taşıyan çöp torbalarının gece saat 20.00'den sonra her 
apartmanın önündeki kaldırıma öbek öbek konulması istendiği söylenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şunu burada belirtmeliyim ki, bu uygulama keyfî ve halka ilave maddî 
külfet getiren ve halk sağlığını tehlikeye sokacak bir uygulamadır. 

1. — Çöp bidonu olsun olmasın, halkın kendi arazisi üzerinde bulunan ve görünür yerler
deki bütün bidonların toplanması, kelimenin tam manasıyla, vatandaşın malını gasp olayıdır. 

2. — Çöplerin, ancak tanesi 500 Türk Lirasına satılan ve üzerinde Çankaya Belediyesi 
amblemi bulunan torbalar içinde olursa alınacağını bildirmek, vatandaşın parasını da gasp ola
yıdır; çünkü, her aile günde 500 Türk Lirasından, ayda İS 000 Türk Lirası, çöp torbası için 
ödeme gücüne sahip olmayabilir. Vatandaşlar, kendi imkânlarıyla eline geçen naylon torbaları 
da kullanabilmelidirler. Bütün medenî memleketlerde bu böyledir. 

3. — Çöplerin kaldırımlara, gece saat 20.00'den sonra, torbalar içinde, öbek öbek çıkarıl
maları son derece mahzurlu, iptidai ve halk sağlığını menfî yönden etkileyici bir uygulamadır. 
Bütün medenî memleketlerde, çöpler, naylon torbalar içinde olsa bile, tekerlekli ve kapaklı çöp 
bidonları içine atılmakta ve bu tekerlekli çöp bidonları, kamyonlardaki kaldıraç vasıtasıyla çöp 
kamyonunun içine, el değmeden atılmaktadır. Gördüğüm kadarıyla, bu tertibatı, Ankara'daki 
mevcut kamyonların bir kısmında vardır. Hal böyleyken, Çankaya Belediyesi, tekerlekli ve çöp 
kamyonlarının kaldıraçlarına uyabilecek çöp bidonları alımını mecbur edecek yerde, çok çir
kin bir görünüm olan ve kaldırımlara atılan öbek öbek çöp torbalarını tercih etmiştir. 
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Daha sonra, çöp kamyonları gelinceye kadar, bu çöpler saatlerce kaldırımlarda kalmakta 
ve bu naylon torbalar içindeki çöpler, kedi, köpek ve hurdacıların şişe ve metal arayan adamla
rı tarafından deşilmekte, torbaların içindeki çöpler sokaklara saçılmakta ve koku yapmakta
dır. Yabancı memleketlerde ise, başıboş köpek, kedi ve şişe arayan hurdacılar bulunmadığı için, 
böyle bir problem yoktur. (SHP sıralarından "\aa" sesleri) Belediye, önce bunlara mani ol
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, halkımız zaten çöplerini son yıllarda, torbalar içinde atmaya başla
mıştı; fakat, deşilen torbaların içinden çıkan çöpler, şimdiki gibi, sokaklara saçılmıyor, hiç de
ğilse bidonların içinde kalıyordu; şimdi artık bu bidonlar da yoktur; Çünkü, belediyece bunlar 
gasp edildi. 

Bu sabah gördüğüm bir manzara karşısında tüylerim diken diken oldu. Ortalığa saçılan 
bu çöpleri, belediye çöp kamyonunun çöpçüleri, elleriyle toplamaya, toparlamaya gayret et
mekteydiler ve bu tahammül edilmez bir manzaraydı, ilaveten, bence, bu, insan haklarına da 
aykırıdır. Hiç kimse, kimseden, elleriyle, başkasının ortalığa saçılan çöplerini taşımasını ve top
lamasını isteyemez ve istememelidir de. Bu bakımdan, şimdiki uygulama çok iptidaî ve halk 
sağlığını tehdit eder bir durum arz etmektedir. 

Sonra, Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde, tahminen asgarî 100 bin konut mevcut ise 
ve her apartmanın önüne de en az iki varil konulduğunu farz edersek, bu, 200 bin adet varil 
eder. SO'şer bin liradan hesaplarsak, 200 000 X 50 000 = 10 000 000 000 Lira eder. Belediye, 
kendisine ait olmayan bu varilleri toplatıp ne yapmıştır; sormak istiyorum? 

Diğer taraftan, belediye, milletvekilleri lojmanlarındaki çöp bidonlarını gasp edip topla
maya cesaret edememiştir. Bundan da anlaşılacağı üzere, Çankaya Belediyesinin kudreti sade
ce garibana yetmektedir. 

4. — Ayrıca, tş Kanununa göre, kapıcıları da belli bir saatten sonra çalıştırmayı istemek 
mümkün değildir. Kapıcıların görevi öğleden sonra saat 17.00'de bitmektedir. Gece saat 20.00'den 
sonra, onlardan, ilave iş yapmalarını istemek mümkün değildir. Halk çöpünü kendisi dışarıya 
çıkarsın dersiniz, bu da mümkün değildir; çünkü, hastası var, ihtiyarı var, saati uymayan var... 

Değerli milletvekilleri, bu anlattığım, hastalığı davet edecek uygulamaya, Sağlık Bakanlı
ğı halk Sağlığı yetkilileri ve Ankara Valiliğinin acilen el koyması ve bu uygulamanın da, hasta
lıklara meydan vermeden, daha gerçekçi ve medenî bir yaklaşımla yapılması için köklü tedbir
ler alınması gerekmektedir. Bu bakımdan, konuya el koymak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Anka
ra Valiliğini acilen göreve davet ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalaycıoğlu. 

3. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Ktrh'nm, görevden alman belediye başkanları ve haklarındaki 
idarî mahkeme kararlarım ilişkin gündem dıst konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, görevden alınan belediye başkanları ve hakla
rındaki idarî mahkeme kararları konusunda, Balıkesir Milletvekili Sayın önder Kırlı'ya ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Kırlı. 

— 35 — 



T.B.M.M. B : 31 8 . 11 . 1990 0 : 1 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sözlerime baş
larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anavatan tktidan, 26 Mart yerel seçimlerini muhalefet partisi adaylarının kazanmasının 
yarattığı eziklikten bir türlü kurtulamadı, önce ödenekleri kesildi, en haklı talepler reddedildi, 
yasal haklar âdeta gasp edildi; ama, muhalefet belediyeleri, Sosyaldemokrat Halkçı Partili be
lediyeler, halkla bütünleşerek, başarılı hizmet üretmeye devam ettiler. Ne var ki, bu durum, 
tktidan daha da tedirgin etmiş, mahallî teşkilatlarının asılsız ihbar ve iddia ve baskılarının et
kisiyle, hukuk ve demokrasiyle bağdaşmaz bir yola sokmuştur. Şimdi, ülkede terörün tırman
masına seyirci kalan, iç güvenliği sağlamakta acze düşen İçişleri Bakanlığının görevi, çalışkan 
belediye başkanlarını görevden almaktır. 

Unutmamak gerekir ki, belediye başkanları halkın seçtiği kamu görevlileridir; içişleri Ba
kanının memuru değildir. Bu nedenle de, ilke olarak, bakanın iki dudağından dökülen "aldım" 
buyruğuyla değil, ancak bağımsız yargı organlarının kararıyla görevden alınabilmelidir. 

Bugün, yasalar, iktidara, belirli koşullarda, geçici bir önlem olarak bu yetkiyi vermişse, 
hukuka ve demokrasiye saygısı olanların bunu özenle kullanma mecburiyeti vardır. Ne yazık 
ki, tktidar bu konuda da sağduyudan uzaklaşmış, başanszlığını örtbas edebilmek için, beledi
ye başkanlarını hedef seçmiştir. Yurdumuzun çeşitli yörelerinde olduğu gibi, Balıkesir'de de 
dört ay içinde, Altınova ve Susurluk İlçelerimizin çalışkan ve başarılı belediye başkanları, hak
sız, insafsız, keyfî tasarruflarla görevden alındı. Her ikisi de, halkın malına sahip çıkarak, park
ları, çocuk bahçeleri, kreşleri, kitaplıkları, kilometrelerce yolları, kanalizasyonları, modern ek
mek fabrikaları, asfalt parke tesisleri ile çağdaş kentler yaratma kavgası içindeydiler; ama, gö
revden alındılar. Görevlerinden alınacakları, aylarca önce yerel basında yer aldı. Neden?.. Se
bebi basit. Altınova'da kıyı yağmacılığı yapan, Susurluk'ta kırk yıllık çarşı meydanını kendi 
çıkarları için imara açan ANAP tlçe Başkanı ve yöneticilerinin oyunlarını bozdular, planı uy
guladılar. Görevden alınsalar da, alınları açık, başları diktir. 

Anavatan tktidan, böyle keyfiliklerle, çıkarcı yandaşlara arka çıkarak hiçbir sonuç ala
maz. Demokrasiyi içlerine sindiremeyenler, kafalarını hukukun ve adaletin duvarlarına çarp
maya mahkûmdur; ama, bu iktidarın hukuka saygısı var mı? 

Bakınız, Çanakkale Belediye Başkanı Sayın özay görevden alındı, hakkında dava da açıl
dı; ama, Danıştay, lüzumu muhakeme kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, "özay yargılana-
maz, çünkü suç işlememiştir" diyor. Şimdi ne bekleniyor? Yapılan haksızlığın giderilmesi için, 
Sayın özay'ın görevine döndürülmesi gerekmez mi; ama, İçişleri Bakanımız âdeta istiarede, 
bekliyor. 

Bakınız, görevden alınan Altınova Belediye Başkanımız hakkında Bursa ikinci İdare Mah
kemesi yürütmenin durdurulması kararını verdi. Kulak verelim mahkemeye; ne diyor ve nasıl 
bir demokrasi dersi veriyor: "Belediye başkanları, belirli bir dönem için hizmet programlarına 
göre belde halkının oylarını alarak seçimle işbaşına gelen kamu görevlileridir. Üstlendikleri görevi 
gereği gibi yerine getirip getirmedikleri, halkoyunun denetimine tabidir. Hizmet programlarını 
gerçekleştirebilmek için yaptıkları icraatlar nedeni ile bazı yakınmaların olması doğaldır. Bu 
yakınmalar nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye başkanlarının 
geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları için, öne sürülen iddiaların ciddiyeti, niteliği ve ağır
lığı ile, soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde incelenip, sonuçlandırılabilmesi için, 
görevde kalmalarının sakıncalı olması esasına dayanması gerekir. Diğer taraftan, geçici 
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olarak görevden uzaklaştırılan bu kişiler, soruşturma, kovuşturma ve yargılamadaki gecikme
ler nedeniyle hizmet programlarında belde halkına söz veride bulundukları hizmetleri yerine 
getirmekten uzaklaştırılmış olmaları, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşmaz" diyor 
ve bunun sonucunda Yüksek Mahkeme, "Davacı hakkında ileri sürülen iddialann ciddi nite
likte ve kanıtları açısından ilgilinin görevden uzaklaştırılmasını gerektirecek ağırlıkta bulun
madığı anlaşılmıştır" diyerek, yürütmenin durdurulması kararını vermiştir. Kararın tarihi 
17.10.1990 

"Belediye Başkanı, bu kararla makamına oturdu" diyeceksiniz. Hayır. Bakanlık adına 
bu defa Balıkesir Valiliği ortaya çıkıyor. Valilik, 30.10.1990 sayılı yazıda diyor ki: "ikinci tdare 
Mahkemesinin kararına rağmen, Belediye Başkanı Süleyman Şahin 2577 sayılı Yasanın 28 inci 
maddesi gereğince, içişleri Bakanlığınca işe başlama onayı alınmadıkça göreve başlayamaz." 
Sanki, belediye başkanı, valiliğin memuru, onu da o göreve bakanlık atamış... 

Değerli arkadaşlarım, olayı, idarî vesayet ile karıştırmamak gerekir; o, ayrı bir konudur. 
Belediyeler, tüzelkişilikleri olan özerk kuruluşlardır. Başkanlarını halk seçer. Görevden alınma 
işlemi mahkemece ortadan kaldırılmışsa, belediye başkanları derhal görevlerine dönebilmeli-
dir; bunun için, görevden alan bakanlığın ayrıca bir karar vermesi gerekmez, bu husus düşü
nülemez de. 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinde, yürütmenin durdurulması kararlarının uy
gulanmasında, icaba göre, altmış gün içinde işlem tesis edileceği hükmü, bakanlığın atadığı 
kamu görevlileri içindir. Zira, görevden alınmayla bunlara ait kadroların kaldırılması, yerleri
ne başka atamalar yapılması söz konusu olabilir. Bu nedenle, idarenin yürütmenin durdurul
ması kararını uygulayabilmesi için gerekebilecek süre ihtiyacı, yasa koyucu tarafından bu su
retle karşılanmak istenmiştir. Oysa, belediye başkanları, bakanlığın atadığı değil, halkın seçti
ği kişilerdir; görevden alınmalarıyla kadrolarının boşalması, kaldırılması ya da doldurulması 
söz konusu olamaz. Vesayet makamı olan Bakanlığın görevden alarak tesis ettiği işlem, yürüt
menin durdurulması kararıyla, mahkemece geçersiz kılınmıştır. Artık, ortada, bir bakanlık iş
lemi kalmamıştır. Belediye başkanını atama hakkı olmayan bir idarenin, mahkeme kararından 
sonra, kendini, atamaya yetkili sanması, hukuk mantığından yoksunluktur. Denecektir ki, "Yü
rütmenin durdurulması kararına itiraz edilmiştir, onu bekliyoruz." Hukukun temel bir ilkesi 
var; itiraz, mahkeme kararını yürürlükten alıkoyamaz; bir mahkeme kararı, idarî işlemle kal
dırılamaz; yargı kararı, ancak yargı kararıyla yürürlükten alıkonabilir. 

tçişleri Bakanlığı, bu tutumuyla, hukuku sürekli çiğnemekte ve Anayasanın, yargı karar
larının bağlayıcılığını emreden 138 inci maddesinin son fıkrası hükümlerini görmezlikten gele
rek, Anayasa suçu işlemektedir. 

Olayımızda daha da büyük bir garabet var. Bakınız, elimde, Mahallî idareler Genel Mü
dürlüğünün Balıkesir Valiliğine yazdığı gizli bir yazı var; 24.10.1990 tarihli, 521/90 -10 - 83/29061 
sayılı yazıda aynen şöyle deniyor: 

"İliniz Altınova Belediye Başkanı Süleyman Şahin hakkında ihbar ve şikâyetleri incele
mek ve soruşturmakla görevli Bakanlığımız Mahallî İdareler Kontrolörü Abdullah Yıldırım ve 
Mehmet Kumcu tarafından düzenlenen 29.8.1990 gün ve 8/72 - 33/69 sayılı raporda -maddeler 
sayılıyor- adı geçen belediye başkanı hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığı kanaat 
ve sonucuna varıldığı belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim." 
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Şimdi, insanın "pes" diyesi geliyor. Altınova Belediye Başkanı hakkında bu uygulama, 
bir iktidar için, hukuk yarası, yüzkarasıdır. Görevden alıyorsunuz; mahkeme, kararınızı bozu
yor, yürütmenin durdurulması kararını veriyor. Gönderdiğiniz müfettişler, "Soruşturma açıl
masına gerek yok" diyor ve siz hâlâ, o idare mahkemesinin kararına rağmen, belediye başka
nını göreve başlatmıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, şeytan bunun neresinde? Şeytan, bu İktidarın içinde. Bu şeytandan 
kurtulmak için, dürüst olmak, hukuka saygılı olmak, demokrasiyi içimize sindirmek gerek. 
(SHP sıralarından alkışlar) Biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise ve bu İktidar 
da hakka, hukuka, demokrasiye inanıyorsa belediye başkanlarıyla oynama gafletinden vaz
geçmelidir, mahkeme kararlarına saygılı olmalıdır. Kendilerinden bunu bekliyoruz. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Balıkesir Milletvekili Sayın önder Kırlı*nın, görevden alınan belediye başkanlarıy
la ilgili konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

öncelikle şunu ifade edeyim ki, arkadaşım burada sözlerinin başında, bizim terörle mü
cadele konusundaki tutumumuzdan bahsetti, bunlara kesinlikle katılmıyoruz. Birkaç gün ön
ce, herhalde burada olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili yapmış olduğum konuşma ve ondan 
önce de yine bir gensoru münasebetiyle yapmış olduğum konuşmada, terörle mücadelede, bil
hassa Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki mücadelede Bakanlığımın ve güvenlik kuvvetlerinin 
yapmış oldukları başarılı mücadelelerden rakamlar vererek bahsetmiştim; buna katılmak müm
kün değil. 

Bunun yanında, mahallî idareler üzerindeki vesayet yetkimizi de, hukuk kurallarına uy
gun bir şekilde kullanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 127 nci, 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü mad
desi uyarınca, İçişleri Bakanı, görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle haklarında soruşturma açılan 
mahallî idare organlarını veyahut ta bu organların üyelerini geçici bir tedbir olarak, kesin hük
me kadar, görevlerinden uzaklaştırmaya yetkilidir. Burada kullandığımız yetkiler, işte Anaya
sanın ve Belediye Kanununun ilgili bu hükmüne göre kullandığımız yetkilerdir. Bu yetki, tara
fımızdan çok titiz bir şekilde kullanılmaktadır. İlgililer tarafından işlendiği iddia olunan suç
ların, vahametine göre, objektif olarak kullanılmaktadır. Nitekim, bakın, ülke genelinde, 2 043 
belediye başkanımız vardır; ileri sürülen çeşitli iddialar sebebiyle bunların 245'i hakkında Ba
kanlığımca soruşturma açılmış; ancak 15'i için görevden uzaklaştırma kararı alınmış. 

Yetkinin kullanılmasında, belediye başkanlarının mensup olduğu siyasî partiye göre de
ğil, açık hukukî gerekçelere göre hareket edilmektedir. 

Hakkında görevden uzaklaştırma sebebi kalkan belediye başkanları da derhal görevlerine 
iade edilmektedirler. Nitekim, daha önce açığa aldığımız Tutak Belediye Başkanı Kemal Öz-

' türk, 16.1.1990 tarihinde, Mardin-Yeşilli Belediye Başkanı Mehmet Emin Demir, 16.2.1990 tari
hinde görevlerine iade edilmişlerdir. Ayrıca, görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanı veya 
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diğer ilgililer, işlemin kendilerine tebliğinden itibaren de idarî yargı nezdinde iptal davası aça-
bilmekteler ve bu arada yürütmenin durdurulması talebinde bulunabilmekteler. 

26 Mart 1989 tarihinden sonra... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nusaybin'in Belediye Başkanını niye görevine iade etmedi
niz? Mahkeme de lehine karar vermiş. 

tÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Biraz sonra onu da söyleye
yim. Sabırlı ol, onu da söyleyeyim. 

26 Mart 1989 tarihinden-sonra görevden uzaklaştırılan 15 belediye başkanından 2'si, To
kat - Karakaya Belediye Başkanı ve biraz önce burada Sayın Kırlı'nın bahsettiği Çanakkale 
Belediye Başkam, defaatle idarî yargıya yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuşlar ve 
idare mahkemeleri bugüne kadar bu talepleri de reddetmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Danıştay, lüzumu muhakeme kararını iptal etmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Bahkesir-AItınova Belediye Baş
kanı Süleyman Şahin, Konya-Ilgın Belediye Başkam Halis Dağlı ve Doğanhisar Belediye Baş
kanı İsmail Görgülü haklarında idare mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararları da 
bakanlığıma birkaç gün önce, resmî olarak tebliğ edilmiştir; ancak, lehlerine yürütmenin dur
durtması kararı alan belediye başkanlarının kendiliğinden gidip göreve başlaması mümkün de
ğildir, kararın idarece uygulanması gerekmektedir. 

Ayrıca, 2577 sayılı İkdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesine göre de, yürüt
menin durdurulması kararlarına karşı 7 gün içerisinde idarenin itiraz hakkı vardır. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İtiraz edilmemiş, mahkeme kararına? 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Yine, aynı kanunun 28 inci 
maddesine göre, yürütmenin durdurulması kararının uygulanması için idareye.de 60 günlük. 
bir süre tanınmıştır. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Olur mu ama? 

BAŞKAN —- Efendim, devamlı müdahale ediyorsunuz. Sayın Kırlı... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Kararın Bakanlığımıza tebliğ 
edildiği gün, hemen uygulanması gibi veya uygulanır gibi bir mecburiyetimiz de yoktur; ama, 
bununla birlikte, yasalara ve yargı kararlarına saygının bir gereği olarak, 60 günlük süreyi aş
mamak üzere, en kısa zamanda bunların uygulanacağı da muhakkaktır; bundan da hiç kimse
nin endişesi olmasın. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ne bekliyorsunuz öyleyse? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Efendim, "Bu üç arkadaşın 
kararları bana 2 gün önce intikal etmiş" diyorum. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Belki itiraz edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, efendim, siz görüşlerinizi sunmaya devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Biz, Bakanlık olarak, her za
man, hukukun üstünlüğüne inanmışız ve bütün tasarruflarımız da bu yönde olmaktadır. 

— 39 — 

http://idareye.de


T.B.M.M. B : 31 8 . 11 . 1990 O : 1 

Nusaybin Belediye Başkanına gelince: Bu arkadaş, iddia edilen bir suçtan, Devlet Güven
lik mahkemesinde beraat etmiş olup beraat kararı da Bakanlığıma yeni gelmiştir; ama, aynı 
belediye başkanının başka suçlardan da hakkında soruşturması vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu?... Siz hangi nedenle görevden aldınız?.. 

ÎÇtŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Onunla da alabilirim. Beledi
ye Başkanı ve encümen üyelerinin, Devlet İhale Kanununun 6 (c), (d) maddelerine aykırı ola
rak usulsüz satın alma işlemleri, yine belediye başkanının, kanuna aykırı inşaat ruhsatı verme
si; kanuna aykırı kullanma izin ruhsatı vermesi gibi daha birçok suçları da vardır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayalî isnat onlar. 

ÎÇÎŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — ... soruşturmaları da henüz 
bitmemiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye bitirmiyorsunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biraz 

evvel de ifade ettiğim gibi, bütün işlemlerimiz, Anayasa, kanun ve hukuk kuralları çerçevesin
dedir, bu doğrultuda görevimizi ifa etmekteyiz; bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İyi niyet kurallarına uygun değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — tdarî kararlara da saygılıyız, 
idarî kararların da gereği, en kısa sürede yerine getirilecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaskanılığı tezkere
si (3/1441) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7-17 Kasım 1990 tarihleri arasında Japonya'ya'gidecek olan, 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın dönüsüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ismet Ozarslan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1442) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8-15 Kasım 1990 tarihleri arasında Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı tsmet özaraslan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer tşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

İ. — 743 Sayüt Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 
3095 Saydı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı 
Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldmlmastna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1/644) (S. Sayısı 398) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 309S Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna 
Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde tasarının 1 inci maddesinin oylanmasında kalmıştık. 
Şimdi, 1 inci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Sayın Başkan, karar yeter sayısına dikkat 
ederseniz... 

BAŞKAN — Karar yetersayısı istenmiştir; sayalım. 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunmadığından, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

(1) 398 S. Sayüt Basmayazt 11.10.1990 tarihli 19 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

Kapanma Saati : 16.28 

• — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

•• 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Saydı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 
3095 Saydı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Saydı 
Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 398) (Devam) 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi oylamamız esnasında karar yetersayısı aranması istenmiş, bu
lunmadığı için birleşime ara verilmiştir. 

Şimdi, 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 
yetersayısı bulunamamıştır. 

Genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 13 Ka
sım 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.47 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.— Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Muş ilindeki kampta bulunan Iraklı sığınmacılara 

baskı ve haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı ceva
bı. (7/1548) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı yanıt veril

mesine aracılığınızı dilerim. 
Saygılarımla 10.9.1990 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

1. Muş ilinde bulunan kamptaki Irak'Iı Kürt sığınmacılara baskı ve haksızlık yapıldığı 
konusunda bilginiz var mıdır? 

2. Baskı ve haksızlığa uğrayan Kürt sığınmacıların, durumu Muş Valisi ile diğer yetkili
lere iletmek üzere 2.6.1990 günü yola çıktıkları, şehire doğru hareket ederken Jandarmaca 
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bunlara müdahale edildiği, geri çevrilmeye çılışıldığı, bu arada üzerlerine ateş açıldığı, 7'si si
lahla olmak üzere çok sayıda Kürt sığınmacının yaralandığı doğru mudur? 

3. Bu olayda silahla yaralanan Dilaver Tahsin'in aldığı yaralar sonucu felç olduğu, ade-
lelerinin işlev görmediği, halen Ankara Rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü, yaşam sa
vaşı verdiği, kendisine gerekli yardımların yapılmadığı doğru mu? 

4. Kürt sığınmacılara haksız yere ateş eden sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapıl
mıştır? Yapılması düşünülmüş müdür? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 7.11.1990 
HRK : 7504-545-90/Asyş. Ş. ŞİK.(3340) 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M.Bşk.hğının 26 Eylül 1990 gün ve 7/1548-5698/26149 sayılı yazısı. 

Hakkari Milletvekili Cumhur Keskin'in ilgi ekinde gönderilen 7/1548 sayılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. Kuzey Irak'lı kişilerin ikamete tabi tutulduğu Muş tli Yenikent yerleşim merkezinde, 
bu şahıslara karşı herhangi bir baskı ve haksızlık yapılmamıştır. 

2. Kampta bulunan bazı kişilerin tahrik ve teşviki ile, 2 Haziran 1990 günü, 3 000 kadar 
Kuzey Irak'lı; kamp dışında serbestçe dolaşma hakkını almak amacı ile izinsiz ve kanuna aykı
rı şekilde, kampın dış korumasından sorumlu Jandarma erlerinin ikaz ve mevzuat çerçevesin
de yaptığı ihtar atışma rağmen tel örgü dışına taşarak, Bingöl-Muş Karayolunda kanunsuz gösteri 
yürüyüşüne başlamışlardır. 

Muş ti Merkezine doğru ilerleyen bu topluluğun kampa dönmesini sağlamak maksadı ile, 
güvenlik kuvvetlerince (polis ve jandarma) iki ayrı yerde barikat kurulmuş, eylemlerinin kanu
na aykırı olduğu ve kampa dönmeleri bildirilmişse de, topluluk taş ve sopalarla güvenlik kuv
vetlerine saldırıp barikatları geçerek şehir yönünde kanunsuz yürüyüşünü devam ettirmiştir. 

Muş tli Merkezine çok yaklaşmaları üzerine takviye birlikler alınarak yürüyüşün durdu
rulması için Karasu Köprüsü üzerinde üçüncü bir barikat kurulmuş, yürüyüşçülere eylemleri
nin kanunsuz olduğu, dağılarak kampa dönmeleri, aksi takdirde zor kullanılacağı hususunda 
ikazda bulunulmuşsa da, taş ve sopalarla burada da saldırarak barikatı geçmek istemeleri ne
deniyle göz yaşartıcı bomba ve sis bombası kullanılmış, ancak eylemlerini sürdürmeye devam 
etmeleri üzerine güvenlik kuvvetlerince havaya ve yere ihtar atışı yapılarak ve kanuna göre zor 
kullanılarak dağıtılmaları sağlanmıştır. 

Yürüyüşçülerin üzerine ateş edilmesi söz konusu değildir. Mermi sekmesi sonucu Kuzey 
Irak'lı şahıslardan bir kişi ağır, üç kişi hafif şekilde, altı kişi de cop ve dipçikle yaralanmış 
olup, olayda iki polis memuru ve üç J.Eri de taş ve sopalarla yaralanmıştır. 

Olayın tertip ve tahrikçilerinden yedi kişi gözaltına alınmış, bunlardan üçü adli makam
larca tutuklanmıştır. 
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3. Olayda yaralanan kişiler vakit geçirilmeksizin Devlet tarafından tedavi ettirilmişler
dir. Yaralanan Dilaver Tahsin'in de tedavisi Muş, Diyarbakır ve Ankara Rehabilitasyon Merke
zinde Devlet tarafından yaptırılmıştır. Esasen, kamptaki şahısların her türlü ihtiyacı Devlet ta
rafından sağlanmaktadır. 

4. Yaptırılan tahkikat sonunda; olay esnasında kanunsuz şekilde silah kullanan bir gü
venlik görevlisi tesbit edilemediğinden herhangi bir işlem yapılamadığını arz ederim. 

Abdükadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, bir gazete muhabirinin Gayrettepe ikinci 
Şubede görevli polis memurlart tarafından keyfî olarak gözaltına alındığı ve kendisine işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1578) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı arz ederim. 

, Saygılarımla. 5.10.1990 
M. Adnan Ekmen 

Mardin 

Bir süre önce yakınlarını ziyaret etmek üzere İstanbul'a giden Cumhuriyet Gazetesi mu
habiri Osman Yıldız Nusaybin'li olması şüpheli görülerek, Gayrettepe İkinci Şubede görevli 
polis memurları tarafından gözaltına alınmış ve kendisine işkence edilmiştir. 

1. Hiçbir ihbar, hakkında şikayet veya haklı bir sebep olmadan, bir basın mensubu olan 
Osman Yıldız'ın keyfî bir şekilde gözaltına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2. Nusaybin doğumlu olması gözaltına alınmak için bir gerekçe midir? 

3. Osman Yıldız hangi yasaya dayanılarak gözaltına alınmıştır? 

4. Gözaltı süresi içinde işkence yapan polisler, bu cesareti kimden yada hangi çevreler
den almaktadırlar? 

5. Polis memurları akıllarına esen her yurttaşı bu şekilde gözaltına alabildiklerine göre, 
ülkemizde kişi güvenliğinden sözedilebilir mi? 

6. Osman Yıldız'ı haksız bir şekilde gözaltına alarak dayak atan polisler hakkında, hür
riyeti kısıtlama ve işkenceden dolayı herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 8.11.1990-292066-7/1585 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Mardin Milletvekili M. Adnan Ekmen'in 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 9 Ekim 1990 Gün ve Kan. Kar. Md. 

7/1585-5810/26457 sayılı yazısı. 
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Mardin Milletvekili M. Adnan Ekmen tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sü
rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2-3) 27 Eylül 1990 günü görevli ekiplerin İstanbul ilinin çeşitli semtlerinde yapmış ol
dukları genel denetim ve kontrollerde durumları şüpheli görülen, içlerinde Osman Yıldız'ın 
da bulunduğu, yankesicilik, kapkaççılık ve silah bulundurma suçlarından sabıkalı Timuçin Gün
düz, Mehmet Baraktı ile Erol Çaparoğlu, görevli ekiplerce durumları tetkik edilmek üzere Em
niyet Müdürlüğüne götürülmüşlerdir. 

4-5-6) tddia edildiği gibi Osman Yıldız'ın üzerinde basın mensubu veya muhabir oldu
ğunu belirten belge bulunmadığı, sabıkalı kişilerle birlikte olması sebebi ile görevlilerce alın
mış, gerekli inceleme yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştır. 

Emniyette bulunduğu sırada kendisine fena muamele de yapılmamıştır. 

Şahısların doğum yeri ve nüfus kaydına göre değil, işlemiş oldukları suça göre haklarında 
işlem yapılmaktadır. 

Arzederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 İNCİ BİRLEŞİM 

8 . 11 . 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. — 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) 

2. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine 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) 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
(\teşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Mületvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar-
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kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

4. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi z 
12.4.1990) 

6. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

7. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989: 18.4.1990) 

9. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

10. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2,1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

11. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

12. —- 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön-
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derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

13. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

14. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları-Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 15. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

16. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

17. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

18. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

19. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-* 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

26. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

29. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

30. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 31. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 33. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

34. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

35. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

36. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

37. — îzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkımda Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 
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43. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 44, — Avrupa Yere] Yönetimler Özerklik §artı'nm Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 45. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
Özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

46. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (,S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 47. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/725, 2/270) (S. Sayısı : 481) 
Dağıtma tarihi : 6.11.1990) 
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(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 


