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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İzmir Milletvekili Vural Arıkan, sürekli ve yay

gın iflaslar konusunda gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

İstanbul Milletvekilli Kemal özer'in vefatına dair 
Başkanlık tezkeresi okundu; müteveffanın yüce ha
tırası önünde bir dakikalık saygı duruşunda 'bulunul
du. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 arkada
şının; Hava Kuvvetleri ©siki komutanı emekli Orge
neral Tahsin Şahinkaya'nm, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat sağ
dığı yolundaki iddiaları araştırmak amacıyla 'bir Mec
lis araştırması açılmasına 'ilişkin (10/31) 

İstanbul Milletvekilli İbrahim Ural ve 13 arkada
şının; ülkemizdeki trafik kazalarının nedenlerini bü-
tün yönleriyle araştırımak ve alınacak yasal ve idarî 
önlemlere ışık tutmak amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına disişlkin (10/32); 

'önergeleri Genel Kurulun biilıgis'ine sunuldu. Mec
lis araştırması önergelerinin gündemde yerini alaca
ğı ve öngörüşmderinin sırasında yapılacağı açıklan
dı. 

•Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nâlbantoğlu'nun, Su 
ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortaklarına iliş
kin (6/700) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem cevap verdi; 
soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

ı(6/596), (6/598), (6/610),'(6/702), (6/631), (6/819), 
(6/767), (6/775), (6/849), (6/778), (6/781), (6/860), 
'(6/873), (6/789), (6/798), (6/799), (6/812), (6/813), 
(6/814), (6/817), (6/821), (6/822), (6/824), (6/827), 
(6/838), (6/842), (6/843), (6/844), (6/846), (6/847), 
(6/848) numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/758), (6/833), (6/865) numaralı sözlü sorular, 
soru sahibinin aynı birleşiimde görüşülmüş 'bir başka 
sorusu bulunduğundan; 

(6/696), (6/742), (6/782), (6/784), (6/796), (6/797), 
(6/800), (6/874), (6/876), (6/828), (6/837), (6/845), 
(6/871), (6/879) numaralı sözlü sorular, sıoru sahip
leri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunıma-
dılklarından; 

(6/709), (6/751), (6/862), (6/863), (6/864), (6/868), 
(6/835) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri tizinh* 
bulunduklarından; 

(6/810), (6/831) numaralı sözlü sorular, soru sa
hipleri görevli 'bulunduklarından; 

(6/875), (6/808), (6/877) numaralı sözlü sorular, 
soru sahipleri Genel Kurulda hazır 'bulunmadıkların
dan, bir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/810), (6/831) numaralı söztlü sorular, soru sa
hibi mazeretli bulunduğundan; 

(6/872) numaralı sözlü soru da, mehil verildiğin
den; 

Ertelendiler. 
Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arka

daşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanunla 
Değişik 60 mcı Maddesinin 1 lincıi Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlılk ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporunun (2/327) (S. Sayısı : 459) 
görüşülmesi komisyon yetkilileri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından ertelendi. 

25 Kasım 1986 Sallı günü saat 15.00*te toplanmak 
üzere birleşime saat 16.56'da son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
21 . 11 . 1986 Cuma 

Rapor 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
libey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili ihsan Tombuş'un Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 21.11.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sö'kmen-

oğlu'nun, dış ülkelere sevk edilmek üzere iskende
run'da depolanan dizel ve fuel - oilin bir şirket tara
fından gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından ya
zılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1986) 

2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri bölgesindeki pancar üreticilerinin pancar so
kum izninin ^geciktirilmesinden doğan zarar Harının 
tazminine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1986) 

3. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
lamatör sporcuların günlük harcırahlarına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1986) 

25 .11 .1986 Sah 
Tasarı 

1. — 13 Mart 1913 Tarihli Idarei Umumiyei V; 
ılayat Kanunu Muvafakatinim Adımın ve ©azı Madde-
llerimim Değiştkimasime, IBu Kanuna IBazı IBk ve Elk 

Geçici Maddeler EMenrnıesfine Dair (Kamum Tasarısı 
(1/808) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
^Başkanlığa geliş ıtanifoi: 21 . 11 , 1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — DemizIM Milletvekili Halli İbrahim Şahim'im, 

Denizli - Tavas lllçesi Kızılcabölülk Kasabasındaki 
Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Dermeği Pansi
yonu ite ülkemizdeki ta tip diğer pansiyonlarım faa
liyetlerime ve demeüiırnterıkıe ilişkim Başbaflcandam «öz
lü soru Önergesi (6/885) Başflaanluğa geliş tarihi : 
24. 11 .1986) 

2. — Adana' MMeCveMi Coşkun Baıynam'ım, ÇU-
IKOBtRLİK Genel Müdürlüğü iüe iilgilli olarak bazı 
•basın orgamllarında yer allan haberlerim tahkikime üiş-
Ikıim Sanayi ve Ticaret Balkanından 'sözüü soru öner
gesi (6/886) !0aşlkan)lığa geliş tarihi : 24 . 11 . 1986) 

3. — Adama Milletvekilli Coşlkun Bayram'ım, 
Mersin ve Adama kapalı cezaevflenimdelki hükümlü ve 
tutulkllularla ilgili uyguilaımakra dair bölge basınımda 
yer alan 'haberlere iılişlkim Adalet Bafcamımdam sözflıü 
soru önergesi. (6/887) (Başlkamllığa geliş tarihi : 
24 . İH .. 1986) 

Yazdt Soru Önergeleri 

1. — Hatay Miılflörveikillıi Mustafa Murat ISökmıen-
oğlu'num, tsltanıbul ilimde Rum Patrikhanesi inşası 
için izin verilip veriıknediğiıne ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi, (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21 . 11 . 1986) 

2. — Gaziantep MMetvekli Feyzulab Yılldı-
rır'ım, îsbanbulTdaıki Patrikhane binasının ihyası içim 
inşaat izmi veniMği .iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazdı soru önergesi (7/1469) '(Başkanlığa geliş 
«animi : 24. 11 . 1986) 

»>•««« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00ı 

BAŞKAN : Başkam ekili Arüf Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbiten (Kırklareli), Arif AğaoğFu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türtkiye Büyülk Millet Meal'isinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 

m. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır; sayın mületvekiiıerinin salonda 'bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ©derim. 

{Burdur Milletvekili Sait Ekinci'ye kadar yoklama 
yapıildı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vaırdır, görüş
melere 'başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANUĞIN GEN3L KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkari 

in, hükümetin iç politikasıyla ilgili bazı değerlendir
me ve tavırlar hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Aydın 
Güven Gürkan, hükümetlin iç politikasıyla 'ilgili ba
zı değerlendirme ve tavırlar üzerinde gündem dışı 
söz istemişlerdir; 'buyurun Sayın Gürkan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; artan baskılar ve de
mokrasi dışı uygulamalar ile ügii olarak, 'benim, 
18.11.1986 ıgünö yaptığım gündem dışı ıbir konuş
maya, Devlet Bakanı Sayın Kâzım Öksay, 19.11.1986 
ıgünü ıbir yanıt vermiştir. 

Sayın Balkanın konuşmasının içeriği ve kullandığı 
üslup, devlet sorumluluğu üstlenmiş olan ve devlet 
yöneten, kendine güvenli, ağırbaşlı ve hoşgörülü bir 
iktidardan çok, istediği ıhalk desteğini bir türlü 'bu
lamayan küçük 'bir partimin aşırı sağ yandaşlarının 
tahrik edici içerik ve üslubunu hatırlatıyordu. Bu şans
sız konuşma ve 'bu abartılı tepki, 'bizde, demokrasi
nin ıgeileceği konusunda yeniden denin kaygılar uyan
dırdı. 

Bir muhalefet partisi milleıtvdkilinin, artan bas
kılar ve demokrasi dışı uygulamalar konusunda kul
lanmış olduğu dil ve üsluptaki sorumluluk duygusu 
ilk, 'bir sorumlu 'bakanın kullandığı dil ve üsluptaki 
sorumsuzca ve tahrik edıici tavrın tutanaklara geç
mesi ve tarihe kayıt düşülmüş olması, önemli ıbir bel
gedir. Medllisltie ve toplumda yarın uzlaşmaz kuıtuplaşma-

lar olursa, kimlerin, kutuplaşmaların suçlusu otolu
ğu daha iyi anlaşılacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın yanıt ver
diği konuşmamda diyorum ki : Bizim dünya görü
şümüzle bağdaşık olmayan 'bir sol partinin kurulu
şuyla ilgili olarak barışçıl 'bir panel yapan insanlar 
ıbugüjı tutuklu 'bulunmaktadırlar. Eğer bu da düşün
ce suçu ısayiilmıyorsa, o zaman Türkiye'de ıgerçek-
ıten düşünce suçu ve suçlusu yoktur. Sosya'lıistilerc 
yapılan baskı, 'bilinçli ıbir baskıdır ve amacı sosya
list ve sosyal demokrat akımların ideolojik ve ör
gütsel karmaşıklık içine düşmelerini sağlamaktır. 
Biz, bu karışıklığı istemliyoruz. 

Söylediklerimiz ıgayet açılk ve net. Yani ıbiz, sos
yal demokratlar olarak diyoruz ki : Biziım dışımız
daki solun partileşmesini engelleyerek, aynı şeyleri 
söylemeyen -ve savunmayan insanları aynı pota-İçin
de tutmaya ve (göstermeye hakkınız olmamalıdır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

©iz 'bunu diyoruz; devletin 'bakanı da hana ya
nıt veriyor : «Yıkıcı ve bölücü odakların sığındığı 
yalan ve iftiraya dayalı propagandaya, iddia sa
hiplerinin de ayak uydurmaları -yani, iddia sahip
leri 'biziz- üzücüdür» diyor. Yani, devletin koskoca 
'balkanı, sorumlu ıbir 'balkan, salt bunları ısöylediğimiiz 
için hizi (Anamuhaleret Partisini) Meclis kürsüsün
den, yıkıcı ve bölücü odaklara ayak uydurmakla suç
luyor ve karalıyor. Şimdi iben de diyorum ki : Biz, 
Mustafa Kemal'in ilkelerini parti 'ilkesi olarak almış 
insanlarız; 'biz, Mustafa Kemal'i, özü ile sözü ile, 
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ilkeleriyle ve devrimleriyle, idealieriyle ve özlemle-
riyle bayrak yapmış 'bir partiyiz. Bizim, yıkıcılığın ve 
bölücülüğün uzağında (kalmamız karakterimizdir; 
ama isteniyorsa, hu kürsüde, kimlerin, insanlarımızı, 
milliyetçiler ve milliyetçi olmayanlar 'diye höldüğü-
nü; kimlerin, insanlarımızı, ırk, dil, din, mezhep ve 
tarikat çekişmelerine ittiğini; kimlerin, insanlarımızı, 
hiçbir yargı kararı ve hiçbir ciddî kanıt olmaksızın, 
güvenlik soruşturımalarıyla, devlet yanlısı ve devlet 
karşıtı diye böldüklerini; kimlerin, laik cumhuri
yette 'tarikatlarla politika yaptığını; kimlerin, laik 
Türkiye'de, «laik» ve «dinci Türkiye» diye iki ayrı 
Türkiye oluşturmaya çalışıtılklarını; kimlerin, ayrıca
lıklı bazı holdingleri kollarına alarak, işçileri hor 
ve hakir gördüklerini uzun uzun tartışırız. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Aynaya bakın, 
aynaya. 

BAŞKAN — Lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, panel yapan ve sadece konuşan 
insanların tutuklanması, elbette, yetkili yargı organ
larının eliyle olmuştur. Bunun, hükümet tasarrufu ya 
da müdahalesiyle olduğunu söylemedik; konuşma 
metni ortadadır. Bu nedenle, Sayın Bakanın «Bu id
diada ıbulunmak 'bir gaflettir; muhalefet, adliyeyi tel
kin altında tutmak istiyor» sözleri, hoşta kalan, da
yanaksız ve demagojik sözlerdir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Asıl gaflet, iyi okumadan, dinlemeden ve anla
madan itham etmektir. Tutuklamalar, elbette yargı 
kararıyla olmuştur; (tartışmıyoruz, ama hu yargı 
kararma dayanaklılk yapan bir mevzuat vardır ki, 
bunu .soğukkanlılıkla tartışmamız ıhir zorunluluktur. 
Bu, 'bir yargı görevi değil, Meclis görevidir. Farklı, 
keyfî ve zamandan zamana değişen uygulamalara ola
nak tanıyan ve çoğunluktan biraz farklı düşünen 
insanlar üzerinde bir giyotin gibi sallanan ve kimi, 
nerede, nasıl, ne zaman ve neden yakalayacağı bir 
türlü 'belli olmayan, bir mevzuatı düzeltmek, hukuk 
devletini inşa görevinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu hükümetin bir balkanı diyor İki : «Düşünce 
suçu yoktur; çünkü düşündüğü için kimse içeri 'atıl
mamıştır, ama kim ki düşünceslini açıklar, artık ey
leme geçmiş demektir; tutulur, içeri atılır.» 

Tartışılan, bu siyasal 'anlayış, bu hukuk anlayışı 
ve bu düşünce suçu anlayışıdır. Bunu tartışıyoruz, 
yoksa, süren davaları tartışmıyoruz. 

öyle bir hukuk ve demokrasi anlayışıyla karşı 
fcarşıyayız ki, insanların, kafalarından geçirmiş ol

dukları düşünceler nedeniyle tutuklanmamış olma
ları, demokrasinin ve hukuk devletinin kanıtı olarak 
gösterüebilmektedir. Tartışılan ve tartışılması gerekli 
olan budur, 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen toparlayın 
efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, ben, yazar özlü'yü tanı
mam;; neyi savunup neyi savunmadığını da bilmem; 
ama Sayın Bakanın, yurttaşlıktan çıkarılan yazar 
Ö25lü hakkında Meclis kürsüsünde söylediklerini oku
duğumda, inanınız (bütün içtenliğimle söylüyorum, 
hukuk devleti adına 'büyük bir tedirginliğe kapıldım. 
1986 Türkiyesinde insanları 'böylesine ağır bir biçim
de suçlamanın bu kadar rahatlıkla . yapılabilmesi, 
beni sade bir Türk vatandaşı olarak, derin bir güven
sizlik ve kaygıya düşürdü; çünkü hukuk devleti he
pimizin temel güvencesidir. 

Sayın milletvekilleri, yazar Özlü hakkında Sayın 
Bakanın ifadesine göre hir itek yargı kararı vardır; 
o da, 1972 yılında bir davada, cüppe çıkartıp davayı 
terk etmekten ötürü, Türk Ceza Kanununun 268/1 
inci maddesi uyarınca mahkemeye hakaret nedeniy
le verilen altı aylık (bir cezadır. 1979 yılına kadar 
Türkiye'de 'bulunan yazar Özlü için, Sayın Baka
nın kendi anlatımına göre, başkaca hiçbir yargı ka
rarı olmadığı gibi, hakkında açılmış başka herhangi 
bir dava da yoktur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu insan hakkında 
devletimizin bakanı neler söylüyor... Sayın Balkan 
diyor ki : «Yazar özlü'nün 1960'h yıllardan itiba
ren, mevcut rejim 'aleyhine birçok faaliyetlerin içe
risine girerek, yıkıcı mihraklara önderlik yaptığı, bu
nun yanında, yasal görünümlü, fakat temelinde ille
gal faaliyet gösteren birçok dernek ve kuruluşta ak
tif görev yaptığı «tespit edilmiştir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Yalan mı? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sev
gili arlkadaşiarım, değerli miietvekilleni, «yalan mı» 
diyen arkadaşım; (bunları söyleyen bir hakan, 'bir 
cumhuriyet hakanı, bir hulkulk devletinin hakanıdır. 
Dile getirdiği... 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, konuşma sürenizi 
aştınız efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Ya biter, ya 
bitmez. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Dile 
getirdiği isnatların ağırlığına bakınız, dayanılmazlığı-
na bakınız!... Bunların, bu söyleyenlerin hepsi suç. 
Peki, bunları uluorta söyleyen Bakanın elinde bir yar
gı kararı var mı? Yok. Ama ne gam!... İnsanlarla 
hukuk, bu toplumda ve bu hükümetin elinde bozuk 
para gibidir; harca harca kullan! 

BAŞKAN — Sayın Gürfcan, lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bi

tiriyorum efendim. 
Sayın miletvekıi'lleri, ben, Derinkuyu seçimlerin

de baskı yapıldığını öne sürdüm. 'Bu sözlerimin, bir 
an için, yanlış olduğunu ve yanlış bilgilenıdiriidiğimii 
kabul edelim; ama bu durum Sayın Bakana, bir mil-
letvekiUnıin maksatlı çevrelerin doğrultusunda düşün
celer yaydığını söyleme hakkını vermez. Sayın Balkan, 
yanıldığımı, yanıltıldığımı, yanlış bilgilendirildiğimi, 
asla böyle bir şeyin söylenımediğini ve düşünülmedi
ğini söyler ve mesele kapanırdı. Ama insanları olur 
oknıaz şeylerle suçlayacaksınız, henüz hakkında yargı 
kararı verilmemiş insanları yargılanmış ve hüküm 
giymiş ıgibi anlataoalksınız, anamuhalefet partisine 
yıkıcılık ve bölücülük atfedeceksiniz, bir baskı ka
naatini dile getiren bir milletvekilini maksatlı çev
relerin ağzı ile konuşmakla suçlayacaksınız... 

IBAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen efendim... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — ... 
Sonra da, haktan, hukuktan, adaletten, sevgiden, ba-
rışıfcan, demokrasiden, hoşgörüden bahsedeceksiniz!.. 
Buna verilecek bir tek yanıt vardır : Hadi canım 
sizde... 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
kurs ve okul talebelerine yardım dernekleri pansiyon
ları ve Öğretmenler Gününe dair gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Halil İb
rahim Şahin, kurs ve okul talebeleri yardım dernek
leri ve Öğretmenler Günü hakkında gündem dışı ko
nuşma isteminde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Şahin. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Ulu önder Atatürk'ün, " 
ulus okulları başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 
1928 tarihinin 58 inci yıldönümü olan öğretmenler 
Gününde, kurs ve okul talebeleri yardım dernekleri 
pansiyonları hakkında dikkatinizi çekmek ve öğret

menlerimizin günlerini kutlamak için söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 21 Kasım 1986 
Cuma günü gazeteler, Denizli İli Tavas İlçesi Kızılca-
bödük Kasabasında, kurs ve okul talebelerine yardım 
derneği pansiyonunda kalan ortaokul öğrencisi 13 yaş
larında Bekir İkiz'in, dayak, falaka, işkence ve baskı 
sonucu kaldığı pansiyonun üst katındaki odasında 
intihar ederek* yaşamına son verdiğini, dernek müdü
rünün gözetim altına alındığını ifadeyle, intihar olayı
nın, aradan bir gün geçtikten sonra Bekir İkiz'in ebe
veynlerine bildirildiğini yazıyor ve bu pansiyonda öğ
rencilerin, okul dışında, Süleymancılık tarikatı eği
timine ve izinsiz olarak da Kur'an ve Arapça öğre
timine tabi. tutularak, 7 - 1 5 yaş gruplarında olan 
fakir, fakat zeki ve çalışkan halk çocuklarının ümmet
çilik ideolojisiyle yetiştirildiklerini kanıtlıyordu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yukarıda söy
lenenler yeni değildir; her gün gazete sayfalarında 
ifadelerini bulmakta, ümmetçilik özlemleri, tarikatçı
lık girişimleri, Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı dav
ranış ve eylemler gittikçe boyut kazanmaktadır. 

Kızılcabölük'teki olay somuttur, açıktır, berraktır, 
canlıdır; sağlıklı kanıtları ve tanıkları vardır. Bu pan
siyonda, Süleymancılık tarikatının, genç fidanları nasıl 
ahtapot gibi kollarına aldığını; çocukların, anne ve 
babasıyla ilgililerinin nasıl kesildiğini; yasaya aykırı 
eğitim, öğretimin nasıl yapıldığını, kaynakların nasıl 
elde edüdiğini; Atatürk ilke ve devrimlerine taban 
tabana zıt oluşumların ne kadar örgütlendiğini ifade 
etmesi bakımından dikkat çekicidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu genç yavru, 
çarşamba günü intihar ediyor, ailesine bir gün sonra 
bildiriliyor. Anne ve babasının ifadelerine ve aynı za
manda kardeşinin onları teyit eden beyanlarına göre, 
Bekir, ailesiyle görüştürülmüyor; okuldan, pansiyon
daki baskı ve dayak sonucu iki defa kaçtığı sabit; 
otopsi raporunda darp izleri var. Arif Çen, Mehmet 
Eğnim ve Mustafa Pay adlarındaki çocuklar, bu pan
siyondan geçen yıl kaçarak kurtulan çocuklar; Sü
leymancılık tarikatı eğitimine tabi tutulduklarını, izin
siz Arapça ve Kur'an kursu öğretimi yaptıklarını, ken
dilerine bu pansiyonda bulaşık yıkatıldığım, araçsız 

^valet temizliği' yaptırıldığını dayak, baskı, işkence ve 
falakaya yatırıldıklarını, aileleriyle görüştürülmedik
lerini açık ve net şekilde ifade ediyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dernek pan
siyonları güçlü şekilde denetlenmemekte veya maksat
lı şekilde, denetime tabi tutulmamaktadır. Türkiye'de 
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zannırnca, istenildiği zaman, istenildiği şekilde girile-
meyen iki yer vardır; bunların birincisi, Amerikan 
üsleri, diğeri de kurs ve okul talebelerine yardım der
mekleri pansiyonlarıdır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu pansiyonlarda, Türkiye'nin coğrafyasını bil
meyen kişiler, körpe dimağlara metafizik olayları arı
latarak dinin sömürüsünü yapmakta, çağ dışı bir eği
tim ile, körpe dimağlar üzerinde ümmetçilik ideoloji
sinin holdingleri kurulmaktadır. Hem hedefe varmak 
ve hem de halkın yardımseverliğinden istifade ederek 
mideleri doldurmak anlayışı, Türk toplumunu ve di
nimizi sömüren ve kemiren bir virüstür. 

Bir yandan, sermaye ideolojisinin müesseseleri hol
dingler, diğer yandan ümmetçilik ideolojisinin hol
dingleri olan bu dernek pansiyonları; işin daha da 
acı yanı, ikisinin arasında kalan, Atatürk ilke ve dev
rimlerinin mimarları öğretmenler... 

Gününü kutladığımız bu günde, öğretmenlerimiz 
yalnız maddî açıdan değil, manevî açıdan da kıskaç 
altına alınmış bulunmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, toparlayın lütfen efen
dim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Aylık ücreti 60 - 100 bin Türk Lirası olan öğret
men bir yanda, 800 bin iira alan, yurt dışından getiri
len özel okul öğretmeni eri bir yanda. Konu titan yok
sun, giyimden yoıksun, beslenmeden 'yoksun, kitaptan 
yoksun; fişlenen, kıyılan, güvenlik soruşturmasına tabi 
tutulan, eşlerinden ayrı kalan, gazete ve dergisini oku
lunda dahi okuyamayan, okutturulmayan veya ala
mayan öğretmen; ek gelir için işportacılık, taksicilik, 
boyacılık, hammallık ve pazarcılık yapan öğretmen... 

İşte, bugünde, Öğretmenler Günü'nün 58 inci yıl
dönümünde, yeni nesil, Atatürk ilke ve devrimlerinin 
mimarı öğretmenlerin değil, bir noktada özel okul 
milyarderlerinin eseri olmaktadır. Bu 58 inci yıldö
nümünde yeni nesil, öğretmenlerin değil, talebeye yar
dım dernekleri pansiyonlarının, tarikatların, ümmet
çilik ideolojisiyle küflenmiş insanların eseri olmakta
dır. Bunlar acı; ama gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen toparlayın efen
dim, sürenizi aştınız. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu dernekleri ve pan
siyonları, tecrit kampları olmaktan, irtica holdingleri 

olmaktan; inanç, vicdan ve din sömürüsü pansiyonları 
olmaktan süratle kurtarmalıyız; buna mecburuz. 

Bunlar, süratle kapatılarak, din, bu bağnazlığın ve 
bu küflenmişliğin elinden alınıp, Atatürk ilke ve dev
rimlerinin aydınlık, çağdaş yuvasında ve yuvalarında 
çocuklarımız ve gençlerimiz toplanıp eğitilmelidir 
Türk millî eğitimi, bu köhne zihniyetten arınmalı ve 
arındırılmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi, ümmetçilik ve 
sermaye müesseselerine aktarılacağı yerde, Türk öğ
retmenine ve devlet okullarına aktarılarak, gerçeğe ve 
aydınlığa kavuşturulmalıdır. 

Bizler, «demokrasinin yollarını açarak iktidar ola
lım» derken, ucuz iktidar yollarını açarak, iktidar olan
lara bunu söylemek istiyoruz. Anavatan iktidarını, 
ümmetçilik ideolojisiyle mücadeleye davet ediyoruz. 
Dinimizi sömüren bu tip pansiyonları süratle denet
leyiniz ve kapatınız. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen toparlayınız efen
dim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

İşkence yapan, falakaya yatıran, izinsiz eğitim ve 
öğretim yapan bu pansiyonların yönetici ve idarecile
rini Türk adliyesine teslim ediniz.- Bu milletin çocuk
larını, küflenmiş ideoloji meraklılarının kirlenmiş pa
ralarına bırakmayınız. Demokratik devlet anlayışını, 
hukuka saygılı devlet anlayışını, sosyal devlet anlayı
şını tüm hatlarıyla işletmek zorundayız. Sayın hükü
meti bu yönden, dernek pansiyonları için uyarıyor ve 
kesin olarak göreve davet ediyoruz; «Sivrisineklerle 
uğraşı bırakarak, artık bataklıkları kesin olarak ku
rutalım» diyoruz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Öğret

menler Günü ve öğretmenlerin sorunları hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteminde bulunan 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner, Öğretmen
ler Günü ile ilgili konuşma yapacaktır. 

Buyurun Sayın Üner. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; dün, 24 Kasım öğretmenler Günü 
idi. Bu vesileyle, yijıe, bilinen sorunlar, zorluklar, ça
resizlikler geniş boyutlarıyla gözler önüne serildi. 
Tıpkı geçmiş yıllardaki gibi, günün gereği olarak il
lerde ve Türkiye'de yılın öğretmeni seçildi, Ankara'da 
muhtelif yerlerde kabuller yapıldı, törenler düzenlen-
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di; bunların birçoğu da bugün basına yansıdı. Hükü
met, yine bol bol vaatlerde bulundu; öğretmenlerimizi 
ekonomik yönden güçlendireceklerini belirttiler. Doğ
rusu, 'tüm öğretmenler .gibi, 'biz de yine bir 24 Kasım 
ertesi yaşanan buruk sevinci yaşamaya alıştık. Neden 
«buruk» diyorum, biliyor musunuz? Geçmişteki 24 
Kasım kutlamalarını inceledim; olay, yine aynı şekilde 
tezahür ediyor, değişen pek bir şey olmuyor, birtakım 
vaatler ve kutlama törenleri ile noktalanıyor, 24 Ka
sımlara onun için «buruk» diyorum. 

Yalnızca, âdet yerini bulsun kabilinden, günlük 
kutlamayı bir kenara bırakarak, her yıl 24 Kasım'da 
başlayan bir öğretmenler haftası ayırıp, bu haftada 
çeşitli toplantılar yaparak, öğretmenlerin her şeyden 
önoe bugünkü zor şartlarından kurtulmasını nasıl sağ
larız, öğretmenlerimizi ekonomik yönden nasıl ra
hatlatırız; onu tartışalım. Tartışalım ki, onların in
sanca yaşayabileceği ekonomik seviyeyi bulalım; öğ
retmeni, seyyar satıcılıktan, şoförlükten, pazarcılıktan, 
ayakkabı boyacılığından ve «acaba öğrencilerim görür 
mü?» korkusundan kurtaralım; öğrencinin gözünde 
'büyüttüğü, annesinden ve babasından sonra en çok 
onunla teklikte •olduğu öğretmenin, öğrencilerinin gö
zündeki yüceliğini ve saygınlığını sağlaya'lum. 

24 Kasım gününü içine alacak bu haftada, öğret
menlerin meslek içi eğitimlerinin nasıl yapılacağı, 
uzay çağında öğretmenlerin hangi bilgilerle donatıla
cağı, öğrencilere hangi konularda neler öğretilebile
ceği konularında sempozyumlar, paneller düzenleye
lim. Yılın sadece tek günün değil, bir haftasını öğ
retmenlere ayırarak, mesleğe saygı ve güven getire
lim. öğretmenlerin, devletin bazı 'imkânlarından üc
retsiz faydalanmasını sağlayalım. Öğretmenin, öğ
rencisinin karşısına temiz ve düzgün bir kıyafetle çık
ması mesleği gereğidir; timsan karşısındakine önce dış 
görünümü 'ile güven verir. Bunu sağlayabilmek için, 
öğretmene yılda en az 'bir 'defa, günümüzün koşul
larına uygun bir şekilde giyecek ücreti ödeyelim. 
Öğretmenlik mesleğine mutlaka özendkicilik kazan
dırmanın çarelerini aramalıyız; en son düşünülen 
meslek değil, ilik düşünülen mesleklerin arasına gir
mesini mutlaka sağlamalıyız. 

Atatürk, 1922 ynlında, «Millî eğitim /işlerimde, ne 
pahasına olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak 
gerekir; bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu yolla 
olur» demiştir. Aradan tam 64 yıl gibi bir süre geç
mesine rağmen, eğitim sorunları yerinde saymamış, 
maalesef geriye gitmiştir. En önemlisi de, öğretmen-
l'erimiziın sorunlarına dört elle saolmadığımız orta
ya çıkmıştır. 

Özel sektör, bu meslekte kendini kanıtlayanlara 
çek büyük 'imkânlar sağlamakta, kabiliyetli öğret
menlerin özel dersanelere geçmemesi öğretmen top-

' luımu içerisinde yadırganmaktadır. Devlet olarak, öğ
retmenlerin ekonomik durumunu acilen düzeltmez
sek, geleceğimizin pek aydınlık olmadığını söylemek 
kehanet olmayacaktır. 

Millî bir eğitim politikası izlemek, ancak öğret-
menlerıimizin saygınlığı, huzur ve ekonomik yönden 
güçlülüğü ile mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, «bir şey olmadı, hiç değil
se öğretmen bari • olsun» . şeklinde, halk arasında 
sıkça kullanılan teu tabkin kaldırılabilmesi için, yu
karıda getirdiğim önerilere ilaveten : 

1. Devlet, öğretmenin sağlık sorunu ile yakın 
dan ilgilenmeli, 

2. Hizmet içi eğitimi gönüllü bir şekilde yap
malı; periyodik ısiistem gel'iştkilmelidk. 

3. Öğrenim durum .undaki çocuklara burslar ve
rilerek bazı imkânlar hazırlanmalı-, 

4. Dinlenme tesisleri artırılmalı; yılın sekiz ayı
nı dershanede ve okulda geçiren öğretmenlere, ge
rekli şekilde dinlenme imkânı sağlanmalıdır. 

5. İnsanca yaşayabilecekleri bir konut edinebil
meleri için, 'gerekli devlet yardımı yapılmalıdır. 

6. Geri kalmış yörelerden başlayarak, köylerde, 
kasabalarda, ilçelerde 'görev yapacak öğretmenler için, 

J lojman yapımına acilen başılanmailıdır. 

7. Ankara, 'İstanbul ve Izmık gibi büyük illerde 
görev yapan öğretmenlerimize mutlaka kira yardımı 
yapılmalıdır. 

8. Millî Eğitim Vakfı, öğretmenlere de yardım
da bulunabilecek şekilde, yeniden düzenlenmelidir. 

9. Öğretmenlerin mesleğe ilk girişlerinde, yuva 
kurmalarını kolaylaştırmak 'için, en az altı maaş tu
tarında yardım yapılmalıdır. 

10. ödenen mahrumiyet zammı fazlalaştırılarak 
köy ve ilçelere gönderdiğimiz öğretmenlere, o yöre
ler cazip hale getirmelidir. 

11. Okulların çalışma koşulları iyileştirilerek (bi
na, atölye, öğretmen odası, spor salonu, lisan labo-
ratuvarlan .kantin gibi) öğretmenlere daha iyi çalış
ma 'imkânı sağlanmalıdır. 

12. Sınıf mevcutları, uluslararası standartları aş-
mamalı ve öğretmenlere 'daha iyi öğretme imkânı 
sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu kısa ko
nuşmamda öğretmenlerin günümüzdeki durumunu 
özetlemeye çalıştım. Tayin durarnlarındak'i karmaşık-
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iığa, kimi okullarda öğretmen fazlalığının olduğuna, 
kimi okullarda da derslerin boş geçtiğine, burada, 
zaman kısa olduğu için değinemiyorum. Ancak, se-
ç!im 'bölgem olan Kayseri Samban İlçesindeki lisede, 
derslerin tamamının hemen hemen 'boş geçtiği şek
linde bilgi geldi. Bunun fotokopisini sayın bakana su
nacağım. Ayrıca, Pınarbaşı İlçemizdeki Endüstri Mes
lek Lisesinin kaloriferleri arızalı olduğu için yanma-
dığı ve bundan dolayı 'öğrenci ve öğretmenlerin has
talandığı şeklinde de 'bilgiler gelmiştir. 

24 Kasım içlin şairler, Türk öğrenmenlerine şöy
le sesleniyorlar : 

Gönülleri lutuşturan ilahî ıbıir sihir var, 
'Sana hor bakan gözde, öldüren bir zehir var. 
önünde eğilirler eğer bunu bilseler, 
Karşında büyükleriip böbürlenen kimseler. 
Ruhları dokuyansın, kalpleri yaratansın, 
Eserinle milletsin, inancınla vatansın. 
Bu vesile ile saygılar sunarım. {SHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üntr. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1191) 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaş

kanlığının tezkereleri vardır, ayrı ayrı okutup bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Uluslararsı Politika ve Strateji Sempozyumuna 

katılmak üzere, 17 Kasım 1986 tarihinde Federal 
Almanya'ya gidecek olan Milî Savunma Bakanı Ze
ki Yvuztürk'ün dönüşüne kadar; Millî Savunma Ba
kanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Sudi 
N. Türel'in vekillik etmesinin, IBaşbaikanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — SSCB'ne gidecek olan Maliye ve Gümrük Ba

kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1192) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - SSCB Ekonomik İşbirliği Karma Ko

misyonu dokuzuncu dönem toplantısına katılmak 
üzere, 19 Kasım 1986 tarihinde Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Biriiği'ne gidecek olan Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoç'in'in dönüşüne 
kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Tarım Or
man ve Köyişleni Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. -— Ürdün'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Ba

kanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1193) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Ürdün 2 nci Dönem Karma Ekono

mik Komisyon toplantısına katılmak üzere, 21 Ka
sım 1986 tarihinde Ürdün'e gidecek olan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın, dönüşüne kadar; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Balkanı 
Veysel Ataısoy'un vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Eviren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Fas'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dö
nüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1194) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisıi Başkanlığına 

22 Kasım 1986 tarihinde Fas'a gidecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. Mükerrem Taş
çıoğlu'nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Devlet ©akanı Ali Bozer'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım, 

'Kenan Eviren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER I 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 

arkadaşının; Hava Kuvvetleri eski Komutanı emek
li Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat 
sağladığı yolundaki iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

BAŞKAN — Gündemimiz'in «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşme-
ler» 'bölümüne geçiyoruz. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 arka- I 
daşmıın; Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Or- I 
general Tahsin Şahinkaya'nın, Hava Kuvvetleri Ko- I 
mutanlıığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat sa'ğ- I 
ladığı yolundaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana- I 
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin öngörüşmelerine 'başlıyoruz. J 

Hükümet?.. Burada. I 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçede açıkladığımız olayların ve ıbu olaylar

la emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sa
yın Tahsin Şahinkaya'nın ilişkileri konusunda ileri 
sürülen; I 

— Uçak alımında şahsî çıkar sağladığı, j 
— Nüfuzunu kullanarak dört büyük şirketin his

sedarları arasında yer aldığı, I 
—'• Hava Kuvvetlerinin yaptırdığı tüm inşaatlarda I 

'belli bir -şirketi kolladığı, tesisleri 'beli 'bir şirkete dö- I 
şettiği ve 'bundan menfaat elde ettiği yolundaki id- I 
diaları açığa çıkarmak için Anayasanın 98 inci ve I 
Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri j 
gereği bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımız- I 
la talep ederiz. I 

Adana Milletvekili I 
Cüneyt Canver I 
ve arkadaşian I 

G E R E K Ç E 
12 Eylül 1980'den sonra ülkemizde uzunca bir I 

süre parlamento denetiminden uzak 'bir dönem ya- 1 
sanmıştır. Bu dönemde, gemicilikten havacılığa ka- I 
dair, ıbirçok alanda usulsüzlük ve yolsuzluk iddiala- I 
n ortaya atılmış, ancak pek çoğu resmiyete intikal 1 

SORUŞTURMASI VE MESLİS ARAŞTIRMASI 

elitirilemediği için inceleme ve araştırma dışı kal
mıştır. 'Bu iddiaların, üzerinde en çok yoğunlaştığı 
kişilerden biri, Emekli Orgeneral Sayın Tahsin Şa
hinkaya . olmuştur. 

Şahinkaya ile ilgili iddialar, F-16 "uçaklarının alı
mımda yolsuzluk yapmak, Hava Kuvvetleri Komutanı 
iken ou kuvvetin ihale ve alımlarının belli şirketlere 
verilmesi için nüfuz kullanıp çıkar sağlamaktan, hak
sız iktisap yoluyla çok sayıda taşınır ve taşınmaz 
mal ©dinmiş olmaktan, yurt dışında ve sırdaş hesap
larda parası almaya kadar uzanmaktadır. 

Sayın Şahinkaya'nın ayrıca birtakım holdinglerle 
kendisinin ve yakınlarının ortaklık ilişkisi içinde oldu
ğu iddiaları vardır. Bu iddialara göre, Sayın Şaihin-
kaya, eşi ve çocukları, 'Kalebodur, Kaleterasit ve 
Bagfaş şirketlerinin ortalarındandır. Yine eşi, daha 
sonra Bagfaş tarafından, Denizcilik Bankasından sa
tın alınan Îş-Kur'un da kurucu ortağıdır. İleri sürü
len iddialara karşı savunmaya geçen şirketlerden üci 
(Kalebodur Şirketi) Şahinkaya'nın ve yakınlarının 
ortak olduğu, ikincisi ise (Kayalar Şirketi) Hava 
Kuvvetleri Komutanlığının ihalelerini en çok alan 
şirkettir. 

Silahlı Kuvvetlerin ihale ve alımlarında yolsuzluk
lar yapıldığına ilişkin iddialar, ilk kez Sayın Tahsin 
Şahinkaya ile de ortaya çıkmamıştır. Lokcheed, ITT 
ıgibi şirketlerin de, Tünkiye'de -rüşvet dağıttıkları öne 
sürülmüş ve bu iddialar yargıya intikâl etmiştir. Bu 
nedenle, 'bu tür araştırmaların Silahlı Kuvvetleri 
rahatsız edeceği yolundaki söylentiler haklı olamaz. 
Tersine, bu gib'i iddiaların ortada bırakılması, Silah
lı Kuvvetlerin sağlam gelenekleri ile ıbağdaşmaz. Esa
sen bu tip yolsuzluk iddiaları hiçbir gerekçe ile ört
bas da edilemez. 

Sayın Şahinkaya'nın mal varlığı 'ile ilgili açıkla
ması da tatmin edici olanaktan uzaktır. Beyan et
tiği veya elden çıkardığı mal varlığını hangi 'imkân
larla 'iktisap ettiği hususu açıklığa kavuşmamıştır. 
Ayrıca, Hava Kuvvetlerinin çeşitli tesislerinin, Şahin
kaya ailesinin ortak olduğu seramik fabrikalarının 
ürünleri 'ile donatıldığı iddia edilmektedir. Bu doğru 
mudur? F-16 uçaklarıyla ilgili anlaşma, yalnız uçak 
üretimine ilişkin değildir. Bu anlaşma, ülke ekonomi
si boyutlarında 'bir dizi çıkar bağlantısını ve ipotek
lerini de gündeme getirmiştir. 

Yukarıda belirtilen şirketler, 'bu anlaşmanın yan 
bağlantılarına nasıl olup da yerleştirilmiştir? Iş-Kur, 
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Denizcilik Bankasınca neden satın al inim iş ve daha 
sonra yiıie bu ailenin ortak olduğu Bagfaş tarafın
dan niçin geri alınmıştır? 

Yukarıda sunulan iddiaları açıklığa kavuşturmak 
için Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
ımddelerıi gereği bir Meclis araştırması açılmasını 
dferneikıteyiz. 

Saygılarımızla. 

'BA.ŞİKAN — İçtüzüğümüze göre, 'Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 'hükü
mete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci 
imza salhJbine veya onun göstereceği bir diğer im-

. za sahibine söz verilecektir. 
Buyurun Sayın IBakan. 

MİUJLÎ SAVUNlMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜR!K <!Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sayın Cüneyt Canver ve arkadaşlarının, Hava 
Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin 
Şahinkaya'nın!: 

a) lF-16 uçaklarının alımında yolsuzluk yaptığı, 
b) Kuvvet komutanlığı sırasında, bu kuvvetin 

ihale ve alımlarının belli şirketlere 'verilmesi için nü
fuz kullanıp çıkar sağladığı, 

e) (Haksız iktisap yoluyla, çoık sayıda taşımr 
ve taşınmaz mal edinımiş olduğu, birtakım holdingler
le kendisinin ve yakınlarının ortaklık ilişkisi .içinde 
bulunduğu, 

d) Yurt dışında ve sırdaş 'hesaplarda parasının 
'bulunduğu, 

iddialarının açıklığa kavuşması bakımından Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin, bakan
lığımız faaliyetlerini ilgilendiren (a) ve (b) bölüm
leri ihakıkrnda bilgi arz edeceğim. 

F-16 CD uçak alımı: 
Ülkemizde uçak sanayiinin kurulmasının tarihçesi 

1925'li yıllara kadar uzanmakla beraber, ağırlıklı hiz
metin savaş uçaklarına ilişik in olması medeniyle, 
1970'li yıllardan bu yana sürdürülen faaliyetler şöy
le gelişmiştir: 

a) Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Tem
muz 1970'lerde, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortak
lığı, (TUSAŞ), ıkahunla 1973'lerde kurulmuş; faali
yetlerinle ancak 1976 yılında başlayalbiloıişitir. 

Ib) Savaş uçağı yapımı projesi, Genelkurmay 
Başkanlığınca 9 Şubat 1979'da 'başlatılmış, 1979 -
1980 - 1981 yıllarında ortak yapım için firmalar ve 
'hükümetleriyle görüşmeler sürdürülmüş, teklifler 
alınmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

22, Eylül 1982 tar.lhinde, Amerika Birleşik Dev
letleri .Hükümetinden, F-U6 ve F-l(8 uçaklarına ait 
ortak yapım teklifi istenilmiş;' Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti, 28 Haziran 1983'te F-16 OD ve 
F-1'8 uçaklarının ortak yapım maliyetlerini vermiş
tir. 

ıBu değerlendirmeler, performans değerlendirmesi, 
lojistik maliyet değerlendirilmesi («ömür boyu ma
liyet», adı altımda) finansman kaynakları, yaygın 
kullanım alanları ve ortak üretim noktaî nazarların
dan değerlendirilmiş ve F-16 CD uçakları seçilmiştir. 

Yapılan çalışmalar, önemi ve günün koşulları ne
deniyle, 5 Eylül 1983 tarihinde Sayın Cumhurbaş
kanına; arz edilmiş; müteakiben Balkanlar Kurulu
nun 18.8.1983 gün ve 83/6969 sayılı kararı ile onay
lanmıştır.' 

Türkiye ile Amerika 'Birleşik Devletleri Hükü
metleri arasında ortak yapım için seçilen F-16 CD 
savaş uçağının, yapım, tedarik ve finansman anlaş
masına ilişkin ka'bül mektubu metni, 6.12.1983 'tari
hinde Ekonomik işler Koordinasyon Kurulunda gö
rüşülmüş; anlaşmanın imzalanmasının'15 Aralık 1983 
tarihinden sonraya kalmasının: 

1. Anlaşma metninin yeniden 'hazırlanması ve 
Amerika Birleşik Devletler Kongresine tekrar sunul
ması zorunluğunun, 

2.. Yeni teklifte 200 ilâ 500 milyon dolara va
ran bir fazla talepte (bulunma imkânının bulunması, 

3. Projenin geciktirilmesi 'ihtimallerinin günde-
ıme getireceği 'hususlar göz önünde tutularak, kabul 
mektubunun, üzerinde mutabık kalınan şekliyle, 
Millî Savunma Bakanı Halûk Bavulken tarafımdan 
imzalanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 142 sa
yılı karar, Bakanlar Kurulunun 6.12.1983 tarihli 
gündeminde kabul edilmiş ve »bakanlığıma gönderil
miştir. 

Ortak yapımla ilgili tedarik anlaşması, 9 Aralık 
1983 tarihinde, Millî Savunma Bakanlığıyla Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalan
mıştır. Müteakip işlemler, ortak yatırım ve finans
man konularına ilişkin karar ve anlaşmalar yapıl
mıştır. 

Nisan 1'984'te Mürted'de başlatılan uçak fabri
kası inşaatı, programlanan şekilde yürütülmektedir. 
EskişdhirMe Mayıs 198'5'te başlatılan Uçak Motor 
Fabrikasının yüzde 95'i tamamlanmıştır. 1987 yılın
da ilk uçak montajına başlanacaktır ve ilk uçağın 
29 Ekim 1987 yılında uçurulması programı titizlik-
ıle takip edilmektedir. 
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Seçim ve anılaşmalar, hükümetimiz döneminden 
önce gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, uygulanma
sında, bu konulara ilişkin ha'ber ve diğer yayınların 
izlenmesinde büyük bir hassasiyet gösterildiği yük
sek malumılarınızdır. 

İşlemlerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin ciddî bir 
* İhbar veya soruşturma, bugüne kadar söz konusu 

edilmemiştir. 
İnşaat hizmetleriyle ilgili faaliyetler: 

v Emekli Orgeneral Sayın Şahinkaya'nın kuvvet 
komutanlığı süresini kapsayan 1979 - 1983 yılları ara
sında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı harekât, 
alarm ve iskân tesisleri, sosyal tesisler, konutlar ola
rak, toplanı tutarı 54.3 milyar lira olan 170 adet 
İhale gerçekleştirilmiştir. İhaleler, 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre. 
işim yerine, maliyet bedeline ve ita amirlik yetkilerine 
bağlı olarak, çeşitli satın alma kormsyonlarrnın ara
cılığı ile yaptırılmıştır. İhalelere, diğer kamu ku
rumlarında olduğu gibi, Bakanlar Kurulunca kabul 
edilen tip sözleşmeler; Bayındırlık İşleri Genel Şart
namesinin ve işin özelliği gerektiriyor ise, özel şart
nameler hükümleri çerçevesinde gidilmiştir. İhale 
safhasıyla ilgili olarak yolsuzluk veya kanunlara ay
kırı ihalelerin yapıldığı konusunda 'herhangi bir ceza 
soruşturması ^bulunmamaktadır. 

Önergede söz konusu edilen firmalardan, Tahsin 
Kaya ve Kayalar Şirketine, bu tarihler arasında 7,7 
milyar lira tutarında 14 inşaat ihale edilmiştir; ancak 
bu ihalelere diğer firmalar da katılmışlardır. 

İnşaatların ıslak zemin bölümlerinde birinci .sınıf 
seramik kullanılması, sadece Haıva Kuvvetleri Ko
mutanlığı inşaatları için söz konusu değildir. Bu tür 
malzemenin, özelliîke taşıyan tüm sosyal tesis ve in
şaatlarda kullanılma'sı mutattır. Ancak, sözleşmele
rinde ve eki şartnamelerinde belli bir firmanın üre
timimin ismen belirtilmesi söz konusu olamaz; sa
dece birinci sınıf malzeme olacağı belirtilir. Üre
tici firma markasının «eçimi, birinci sınıf olmak kay
dıyla, müteahhit fimmaya ait bir hak olarak kalmak
tadır. 

TEVFİK eîUAL (Hatay) — Siz de orada mı 
idiniz Sayın Başkan? 

•BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÎLLÎ SAVUNMA. ©AKANI ZEKİ YAVUZ-' 

TÜRK (Devamla) —•'Bakanlığım, gerek doğrudan, 
»gerek kuvvet komutanlığı aracılığıyla yürüttüğü tüm 
hizmetlerden dolayı Yüce Meclise bilgi sunmaktan 
büyük bir zevk duymaktadır. Nitekim, çok yakın 
bir tarih itibariyle, Sayın İçel Milletvekili Durmuş 
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j Fikri Sağlar'ın, 1979 yılından 1986••yılına kadar Ha-
I va Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak yapılan 

alımlar, inşaatlar, proje fiyatları, müteahhit firma
lar, İnşaatların süresi, ihale şekilleri, tercih nedenle
ri ve kullanım- araçlarına ilişkin yazılı soru ömerges.i-

I ni, 3 Ekim 1986 tarihinde, detayları ile 'birlikte ce-
I vaplandırmış bulunuyorum. 
I Sayın emekli Ongeneral Şahinkaya'nın mal var-
I lığının, bir bölüm holdinglere ortaklık ilişkisi bu-
I lunduğunun, İş - Kur'un önce Denizcilik ıBankasın-
I oa, daha sonda da BAGFAŞ'ca satın alındığı iddia-
I tarıma cevaplandırılmasının, Bakanlığımın yetki ve 
I sorumluluğu dışında kalacağını takdirlerinize arz 
I ediyorum. 
I Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

I 'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I SHP Grubu adına Sayın Cüneyt Canver, buyu-
1 run. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CÜNEYT CANVER 
I. (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, 
I konuşma metnime sadık kalacağım; ancak Sayın Ba-
I kana, söyledikleriyle ilgili olarak önce ;iki cevap ver-
I mek istiyorum. 
I Sayın Bakan, «Hava Kuvvetleri Kamiutanlığ:nın 
I ihalesinde özellikle bir firma isminin belir ti lmedi-
I ğirii, böyle bir geleneğin olmadığını - yanlış anla-
I madıysam - firma isminin belirtilemeyeceğini» söy-
I lüyor. Oysa elimizde, Haıva Kuvvetleri Komutanlığı 
I ile ilgili olmayan, ama Petrol Ofisi Genel Müdür-
I füğünün bir talimatı var: «önemine binaen» tuvalet-
I lerin tabanları kalebodur, duvarları ise tavama ka: 

I dar fayans olacaktır» diyor bu geneîlgede. Yani, is-
I tenirse, bizzat genelgelerle, kalebodur kullanılacağı 
I da belirtiliyormuş; tarihi de 5.9.1983, 

I Biz, uçak yapımına .herhangi bir şekilde itiraz 
I etmedik; uçaklar yapılabilir. Ülkemizin uçak sana-
I yüne kavuşması, bizim de onur ve gurur duyduğu-
I 'muz bir olaydır; ancak, bizim burada liddia et-
I it iğimiz, basında yer alan iddialara göre, bir rüşvet 
I olayı var mıdır? Çünkü, Sayın Şahinkaya da ken-
I dimi savunurken demektedir ki: «Ben rüşvet almış 
I olamam; çünkü ben F-16'y.a karşıydım, tek motorlu 
I olduğu için; F-18'i talep ettim.» 
I Mademki Türkiye için F48 daha yararlı idi, 
I niçin F-16'da karar kılındı? Bunun açıklamasını iste-
I dim Şahinkaya'nın ağzından. 
I Sayın Başkan, değerli üyeler; 25 Temmuz 1986' 
I da, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Sayın Tahsin 
I Şahinkaya hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi-
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ne başvurduk, önce, Anayasanın geçici 15 inci mad
desi gözetilerek, ne yapabileceğimizi, bu şahıslar 
hakkında soru sorup sormayacağımızı öğrenmek is
tedik. Meclis Başkanlık Divanı, verdiği yanıtta, «Bu 
tür iddiaların geçici 15 inci maddenin kapsamına 
giremeyeceğini; ancak, Başkanlık Divanının, Anayasa 
ile ilgili olarak yorum yapma yetkisinin olmadığı
nı, Adnan Başer Kafaoğlu olayında olduğu gibi, 
bunun ancak Meclis gündemine gelmesi halinde ni
haî kararın yüce Genel Kurulca verileceğini» belirt
tiler. Bunun üzerine grubumuz, bunu bir Meclis 
araştırması önergesi ile Genel Kurulumuza sunmaya 
karar verdi. 

Hepinizi grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
'(SHP sıralarından alkışlar) 

25 Temmuz 1986 tarihinde, Sayın Tahsin Şahin-
kaya hakkındaki soru önergemizi Meclis Başkanlığı
na verip, basına açıkladıktan sonra, gelen tepkileri 
izah etmekte yarar görmekteyiz. 

(Böylesine önemli bir olay üzerinde gazetelerde 
çeşitli yorumlar yapıldı; bu yorumlar yan yana ko
nulup incelendiğinde, hepsinde görülen ortak yan, 
Sayın Tahsin Şahinkaya hakkında öteden beri bu tip 
söylentilerin olduğu ve bu konunun gündeme geti
rilmesinin, salt bu açıdan dahi olsa, yararlı oldur 
ğudur. Nitekim, birçok köşe yazarı, konu ile ilgili, 
olumlu, olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve birçok 
gazete, konu hakkında okuyucuları arasında anket 
düzenlemişlerdir. 

Sayın Şahinkaya'nın, mal varlığını açıklamasın
dan sonra ise, gazetelerin çeşitli çevrelerde yaptığı 
anket sonucu, yapılan açıklamanın yetersiz bulundu
ğu gözlenmiş ve birçok siyasî kişi, en doğru yolun, 
mal varlığını açıklamasından öte, bir Meclis araştır
ması olacağını belirtmişlerdir. 

Meclis araştırması istenmesinin dayanaklarım oluş
turmuştur. 

Sayın Şahinkaya'nın mal varlığını açıklamasından 
sonra, açıklamasına dayanarak konuyu ikiye ayır
mak mümkündür: 

a) Miras yolu ile edinilenler, 
b) Şahinkaya'nın kendisi tarafından alınanlar. 

Emekli Orgeneralin mal varlığı, ayrıca, «beyan 
ettikleri ve çeşitli tarihlerde edinip, mal varlığını 
açıklamasından önce elinden çıkardığı için beyan et
medikleri» diye de ikiye ayrılabilir, örneğin, Sayın 
Şahinkaya'nın, Bodrumda yaptırıp, Merve Oteli sa
hibi Melih Başar'a sattığı yat, mal bildiriminde 
yer almış değildir. Yine, Ankara Emek Mahallesi 
Yeşilevler Sitesinde bulunan sattığı daire ile, 1980 
Temmuzunda permi hakkını kullanarak 2 milyon 
400 bin Türk lirasına aldığı Audi 80 marka otomo
bil, yine 30 Aralık 1985 ve 12 Aralık 1984 tarihle
rinde elinden çıkardığı Erdek'teki iki daire, mal var
lığını açıklamasından biraz önce Eskişehir'de sat
tığı iki arsa, mal bildiriminde bulunmamaktadır. Sa
yın Şahinkaya'nın elinden çıkardığı taşınır ve taşın
maz mallar, beyanları arasında yer alsa idi, açıkla
nan mal varlığı, bazı kişilere, «Canını, bir genera
lin o kadar da malı olur» dedirtmeyecekti. 

Sayın Şahinkaya 'nın, kendisi hakkındaki ilk 
iddiaları duyduğu günden bu yana, görünen mal 
varlığını elinden çıkartma ve küçültme çabası içeri
sinde olduğunu ileri sürmek, kanımızca mümkündür. 
Sayın Şahinkaya'nın, gazetelerde de fotoğrafı yayın
lanan ve Melih Başar isimli şahsa sattığı tekne, Şa-
hinkaya'ya kaça mal olmuştur? Teknenin yapımı için 
Bodrum'da Erol Ağar'a kaç milyon lira ödenmiştir? 
Bu para, hangi tarihlerde ve ne yolla ödenmiştir? 
Bu konuda ve yukarıda sıraladığım benzeri konu
larda geniş bir araştırma yapmadan, teknenin mal-
oluş fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark ortaya 
çıkarılamaz. Bunun için de, teknenin yapımcısı Erol 
Ağar ile, yatı Şahinkaya'dan satın alan Melih Ba-
şar'ın serbest meslek kazanç defterleri incelenmeden 
bir sonuç alınamaz. Bu olgu bile tek başına, Sayın 
Şahinkaya'nın mal varlığı hakkında bir araştırma 
yapma zorunluluğunu ortaya koyar. Bunca yayma 
karşın Sayın Şahinkaya, ne bu tekneden, ne de elin
deki gayrimenkul ve menkulleri açıklamasından ön
ce, elinden çıkardığından hiç söz etmemiştir. Bu 
menkul ve gayrimenkuller kaça alınmıştır? Belli 
bir kâr manıyla satıldıkları açık olan bu gayrimen
kul ve menkullerden alman paralar nerededir? 

Sayın Şahinkaya'nın ise, mal varlığını açıklama
dan önceki tutumu ve açıkladığı varlığı ile, bizim 
araştırmalarımız sonucu ortaya koyduğumuz bulgu
lar, bir Meclis araştırmasını gerektirecek boyutlara 
ulaşmıştır. 

Sayın Şalhinkaya'nın, Başkanlık Divanına sor
duğumuz bir soruyu yanıtlamak yerine, önce, «Bu 
İşin sonu nereye varır bilemem. Bunların asıl amacı 
12 Eylül'dür, Anayasadır» gibi, karşı ve haksız suç
lamalara girişi; yine uzunca bir süre direndikten son
ra mal varlığını açıklaması; F - 16 uçaklarıyla il
gili alımlar konusundaki iddiaları yetersiz yanıtla
ması; birçok malını, uzunca bir süreden beri elinden 
çıkarma girişimleri içerisinde olduğunun saptanması, 
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Bankalardaki 1 milyon 100 bin lirayı mal bildirimin
de gösteren Sayın Şahinkaya, niçin bu tekneden ve 
diğerlerinden elde ettiği milyonlarca liradan söz et
memiştir? Bu suskunluk, birçok soru işaretini de be
raberinde getirmektedir. 

Mal bildirimi, yalnızca sahip olunan taşınır ya da 
taşınmaz malların listesini belirtmez; önemli olan, 
bu mal varlıklarının hak ediliş nedenlerinin ve ya
sal malî kaynaklarının açıklanabilmesidir; ancak 
bu durumda, edinilen mal varlıkları üzerindeki kuş
ku kalkar, yoksa bu kuşku devam eder. 

Sayın Şahinkaya, miras olarak, istanbul Kadıköy' 
de 1953 yılında yapılan binanın babasından kendisi
ne ve kardeşlerine kaldığını, bu binanın yakılması 
suretiyle yapılan yeni binadan iki katın kendisine 
düştüğünü ve bunları da kızı ve oğluna bağışladığını 
ileri sürmektedir. 

O zaman sormak gerekir: Bina ne zaman yıkıl
mıştır? Binayı yapan kimdir? Binada çalışan işçile
rin, Sosyal Sigortalar Kurumu primlerini hangi mü
teahhit ya da şirket ödemiştir? 

Şahinkaya'nın mal bildiriminde yer alan Bakır
köy tapusuna kayıtlı kat ile ilgili kuşaklar, bu konu
da' en azından bir araştırmayı zorunlu kılmaktadır. 
Şöyle ki; Toplu Konut Anonim Şirketinin konut 
alanı olarak seçtiği bölge, güvenlik koridorunda bu
lunurken, bu kayıt daha sonra kaldırılmıştır. Bu ko
nu, Bakırköy İcra Memurluğuna, Bakırköy Belediye 
Başkanlığınca yazılan bir yazıyla yeterince açıklığa 
kavuşmuştur. İstanbul'da askerî ve sivil havaalanla
rına yakın bir bölgede olduğu için, güvenlik kori
doru içinde bulunan bu alana, belediyece daha önce 
nasıl inşaat izni verilmiştir? Bundan daha da önem
lisi, güvenlik koridoru içinde kalan bu bölgede, 
aralarında Şahinkaya'nın bulunduğu ünlülerin katları 
tamamlandıktan sonra, bu yasak nasıl olmuş da kal
dırılmıştır? Bu kararın nasıl olup da geri alındığını 
anlamak için bir araştırma gereklidir. Şahinkaya' 
nın Hava Kuvvetleri Komutanı, Millî Güvenlik Kon
seyi üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi 
olarak. bu kararın alınmasına herhangi bir katkısı 
ya da etkisi olmuş mudur? 

Şahinkaya'nın, Kalefleks Şirketindeki kısmen na
ma, kısmen hamiline yazüı hisse senetleri de araş
tırma konusu olmalıdır. 

Yine BAGFAŞ ile Şahinkaya arasındaki ilişki 
araştırılmalıdır. Her ne kadar BAGFAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Recep Gencer yaptığı açıkla
mada, «Tahsin Şahinkaya'nın eşi Sema Şahinkaya' 

nın BAGFAŞ'taki hisseleri hamiline senetler olup, 
1 milyon 240 bin lira olarak 1982 yılına kadar de
vam etmektedir «demekte ise de, eşinin 28 Mart 1986 
Cuma günü BAGFAŞ'ın Bandırma'daki tesislerinde 
yapılan genel kurulunda, Altınpark Caddesi No : 
21 /6 Aydınlıkevler - Ankara adresiyle kayıtlı oldu
ğu anlaşılmıştır. Yine yapılan araştırmada, hamiline 
yazılı hisse senetleri borsada işlem görebileceği gibi, 
her zaman paraya çevrilebileceği dikkate alınarak, 
28 Mart 1986'dan 'bugüne kadar geçen dönemde 
ıBAGFAŞ hisse senetlerini ellerinde tutup (tutmadık
ları bilinmemektedir. Görüldüğü gibi BAGFAŞ Yö
netim Kurulu Başkanı, Sayın Sema Şahinkaya'nın 
şirketle ilişkisinin 1982 yılında kesildiğini ileri sü
rerken, bu kişinin 1986 Mart'ında şirket ile ilişkisinin 
sürdüğü saptanmıştır. Konunun ve ilişkilerin kar
maşıklığı, araştırma önergesinin kabulü gereğini bir 
kez daha ortaya çıkarmıştır. 

Devam ediyorum: Sayın Şahinkaya'nın, Iş-Kur 
ve BAGFAŞ'taki hissedarlık konumu, özellikle Tür
kiye'nin 1983 yılında karara bağladığı savaş uçak
ları ihalesine ilişkin olarak kamuoyuna yansımıştı. 
Savaş uçakları ihalesinde yarışan General Dynamics 
Şirketi, ihaleyi kazandığında, ofset programı dahi
linde yardım yapılacak şirketler arasında Iş-Kur'u 
da göstermişti. Konuya ilişkin olarak 1986 yılında 
başkentte dağıtılan gizli raporda, Iş-Kur'la Federal 
Alman Hoesch Firmasının ortaklığa gireceği yolun
da bir taahhüt yer almıştı. 

Sayın Şahinkaya'nın eşi iş-Kur'un kurucu ortağı
dır. Daha sonra BAGFAŞ'ın da ortağı olmuştur. İş 
- Kur önce Denizcilik Bankasına satılmış - Konsey 
döneminde - daha sonra BAGFAŞ tarafından satın 
alınmıştır. BAGFAŞ Yönetim Kurulu Başkanına 
göre, Sayın Sema Şahinkaya'nın BAGFAŞ ile ortak
lığı 1982 yılma kadar sürmüş, Oysa Mart 1986*da 
Sema Şahinkaya'nın BAGFAŞ ile ortaklığının sür
düğü saptanmıştır. 

Türkiye'de uçak ihalesini kazanan General Dy
namics Firması önce IşJKur'a yardım taahhüt etmiş
tir. Yine bu firma yetkililerinin Türkiye'de dişvet 
dağıttıklarına ilişkin iddialar basında yer alınca, Sa
yın Şahinkaya, tek motorlu olduğu için F - 16 alın
masına karşı çıktığını söylemiş; ama yine de 1971 
teknolojisine dayalı F - 16'lar satın alınmıştır. 

Görüldüğü gibi, her şey iç içedir: Şahinkayalar 
hem İş-Kur'un hem de BAGFAŞ'ın ortağıdırlar ve 
Türkiye'deki uçak ihalesini kazanan firma, Iş-Kur'a 
da yardim vaat etmiştir. Bu karmaşık ve ilginç ko-
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nunun aydınlanmasının ve kişilerin aklanmasının tek 
yolu Meclis, araştırmasından geçer. 

Sayın Şahinkaya'nın Kalebodur ile ilişkisi de il
ginçtir; hatta o kadar ilginçtir ki, Kalebodurun sa
hibi olan zat, yasama görevimizi yaparken Meclis 
Başkanlığına verdiğimiz soru önergesi üzerine, Sayın 
Şahinkaya*yı bizzat savunma gereğini duyarak, üste
lik şahsım için, «Devşirme mebusluktan gelen adam» 
tabirini kullanmaktan da çekinmemiştir; ancak, baş
vurmama karşın savcılar, bu zatın sözlerinde Mec
lise karşı hakaret unsuru bulmamışlar ve takipsizlik 
kararı vermişlerdir. Ayrıca bü zat, Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik Konseyinin diğer üyelerinden 
'bahsederken, «Kelleyi koltuğa alan bu adamlar, iste
seler sittin sene gitmezlerdi. Şahinkaya'nm serveti 50 
milyondan az çıkarsa utanırım» diyebilecek kadar 
kendinde halk görmektedir. Tabiî, bu sözler üzerine 
savcılık harekete geçmemiş ve olay kapanmıştır. 

[Bugüne kadar anlamakta zorluk çektiğim bir hu
susu açıklamadan geçemeyeceğim: Şahinkaya'nın 
mal varlığı 50 milyondan az çıkarsa, neden bu zat 
utanacak, onu anlamadık. Umarım bir gün açık
lanır ve anlama fırsatını yakalarız. 

Sayın Şahinkaya, mal varlığını açıklarken, oğlu 
ve kızı adına Çanakkale fSeramik'te hisseleri oldu
ğunu da açıklamıştır. Şahinkaya'nm Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı sırasında, bu kuvvete bağlı binalarda 
Kalebodur ürünlerinin kullanıldığı, Kaleterasit ürün
lerinin kullanıldığı, birtakım yerlerin yıkılarak yeni
den Kalebodur döşenildiği ısrarla ileri sürülmekte
dir. Nitekim, 1983 yılı içerisinde, Petrol Ofisi Ge
nel Müdürlüğünün de, bütün Petrol Ofisi bayilerinin 
Kale'bodurla döşenileceğine dair genelgesi mevcuttur. 
ıBu konudaki söylentilerin, gerçekleri yansıtıp yan
sıtmadığını ancak bir araştırma sonucunda anlaya
bileceğiz. (Buna engel olmak, bu konudaki dedikodu
ların sürmesine yol açacaktır. 

lardır. Bu katın gerçek satış değeri belirlenirse, o 
zaman Sayın Şahinkaya'nın bugün sahip bulunduğu 
mal varlığını yasal yollarla mı, yoksa yasa dışı yol
larla mı elde ettiği anlaşılır; bu konunun aydınlığa 
kavuşması için de bir araştırma gereklidir. Yoksa 
Sayın Şahinkaya, 3 milyona, 100 - 150 milyonluk bir 
katın sahibi olarak, kendini hesap vermiş sayacak-' 
tır. IBuna gönlümüz nasıl razı olacaktır? «Vereme
yeceğim hesabım yok» diyen Sayın Şahinkaya'nın, 
Fenerbahçedeki katı kaça aldığını açıklaması gere
kir. Açıklamamışsa ve açıklamayacak ise bunu or
taya çıkarmak yüce Meclisin görevidir. Aynı kuş
kular /istanbul'da birçok ünlünün ortak olduğu Uyum 
Yapı Kooperatifi için de geçerlidir. Şahinkaya'nın 
Hava Kuvvetleri Komutanı, Millî Güvenlik Konse
yi Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi olarak 
eline geçen aylıklar bellidir. ıSorun, bu aylıklarla böy
le bir mal varlığına sahip olunup olunamayacağı so
rusuna bağlıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, son zamanlara ka
dar, hava kuvvetleri müteahhidi ya da deniz ve kara 
kuvvetleri müteahhidi olarak adlandırılan müteah
hitler vardı. Son zamanlara kadar diyorum; çünkü 
Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıklarının 
kendi başlarına ihale açmaları sistemine son vermiş
tir. Artık, ihaleler doğrudan doğruya Millî Savun
ma Bakanlığı adına açılmaktadır. 

Arkadaşlarım, buraya bir saplama yapmayı gö
rev biliyorum. Bu, şunu gösterir: Bizim duyduğumuz 
benzer endişeleri Genelkurmay Başkanlığı da duymuş 
olmalı ki, kuvvet komutanlarının elinden bu yetkiler 
alınmış ve Millî Savunma Bakanlığına verilmiştir. 

'NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Kuvvet komutan
larına laf atma, yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Yağ
cı... 

NEVZAT YAĞCI ((Elazığ) — Kuvvet komutan
larını suçlayamaz buradan. Lütfen... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Tahsin aŞ-
hinkaya^nın Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu sü
re içerisinde, bu kuvvetin açtığı ihaleleri kazanan 
şirketler hangileridir? Bu ihalelere hangi şirketler 
girmiş, bu şirketlere bugüne kadar kaç milyar lira 
ödenmiştir? Sayın Bakan, 54 milyar lira olduğunu 
açıkladılar. Bu konuların ortaya çıkarılması için de 
böyle bir araştırmaya gerek vardır. Hiç kimse tek 
başına böyle bir araştırmayı yapamaz, Millî Savun
ma Bakanlığının emri olmadan hiç kimse bu dos
yaları inceleyemez. 

1985 yılında, Sayın IŞahinkaya'nın, eşiyle ortak 
olarak aldıkları İstanbul Fenerbahçe'deki 130 metre
karelik apartman dairesinin arsa payı üzerindeki mik
tar 3 milyon görünmektedir. Böyle bir arsa payının 
3 milyon liraya alınamıyacağı, tartışmasız bir ger
çektir. Bu katın gerçek alış fiyatı nedir? Gerçek alış 
bedeline yakın bir rakamı, istanbul Kadıköy Beledi
yesi Emlak Vergi Dairesinden öğrenebiliriz; Hay
darpaşa Vergi Daresinde bu katın değerini öğren
mek için yaptığımız girişimler sonuçsuz kalmıştır. 
Memurlar, Vergi Usul Yasasının 5 inci maddesini 
ileri sürerek, bu konuda bilgi vermekten kaçmmış-
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Sayın milletvekilleri, daha çok şey söylenebilir 
ve önümüze başka bilgi ve belge ile gelinebilirdi; 
ancak, bu arada, hazır yaşamış iken sizlere de ak
tarmayı görev bildiğim birtakım olaylardan bahset
mek istiyorum. 

Sayın Şahinkaya mal varlığını açıkladıktan sonra, 
açıkladığı varlığın gerçekte mevcut olup olmadığını 
anlamak ve bu arada sizlere daha fazla bilgi suna
bilmek için, o gayrimenkullerin bulunduğu yerler
deki emlak vergi dairelerine gittim ve vergi memur
ları, «Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi...» 
Ama ben milletvekiliyim, bu konuda araştırma ya
pıyorum... «Olsun, milletvekillerine ayrıcalık tanına
cak diye bir meşruhat yok» diyerek, bana herhan
gi bir bilgi vermediler. Ayrıca, tapu kayıtlarını in
celemek istediğimizde, «Tapu kayıtları sadece ilgili
sine gösterilir» savlarıyla reddedildik. Trafik kayıt
larına bakamazdık. Banka hesaplarını, örneğin Ziraat 
Bankası Kantarcılar Şubesindeki 3003 No. lu hesabı 
inceleyemezdik. Yani milletin vekili olarak Genel 
Kurula daha somut olaylar ile gelmemiz için hiç
bir yetkimiz ve şansımız yoktu. 

Yine bu arada bir ufak serzenişte bulunmak isti
yorum, durumumuzu anlamamız açısından: Sayın 
Cumhurbaşkanımız, hakkıdır, vergi dairelerini de
netlemeye gitti... Lütfen, rica ediyorum; birimiz bu
nu yapabilir miyiz, birimize dosyalar açılabilir mi? 
Lütfen, bunu bir gün hayata geçirmeyi deneyin, özel 
dostluklarınız yoksa bunun mümkün olamayacağını 
göreceksiniz. 

öyle bir hava var ki, sayın milletvekilleri, sanki 
bunların öğrenilrnemesi, öğrenilmesinden daha iyi 
imiş gibiv birtakım kısıtlamalar getirilmiş. O halde, 
tüm bu gizleri, tüm bu iddiaları ortaya sermek için 
milletvekillerinin önünde tek bir yol kalıyor, o da 
Yüce Meclise başvurmak. Biz de onu yapıyoruz; ola
bildiğince maddî deliller, kamuoyunun baskıları ve 
kuşkuları, söylentileri, iddiaları ve açıklamaları da
yanak yaptığımız araştırma önergemizi sizlere su
nuyoruz. 

Bu konuların ortaya çıkarılması için, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına bir araştırmaya gerek 
vardır, önergemizin kabulü halinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu yetkiyi kendi adına kullanmış ola
caktır. 

Silahlı kuvvetlerin böyle bir araştırmadan tedir
gin olacağı yolundaki kuşkular da yersizdir. Tersine, 
silahlı kuvvetler, böyle bir araştırmayı memnunlukla 
karşılayacaktır; çünkü silahlı kuvvetlerin sağlam ge

lenekleri, eğer böyle yolsuzluklar varsa, dedikodu
ların son bulmasını ve gerçeklerin ortaya çıkmasını 
gerektirir. Kimse 12 Eylülün arkasına sığınarak, yol
suzluk söylentilerini örtbas edemez, işte belgeler, işte 
kuşkular ve işte Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
bir araştırma yapmayı gerektirir kuvvetli belirtiler... 
özellikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğun
luğu elinde tutan Anavatan Partisi milletvekillerini 
bu konuda bir vicdan muhasebesine çağırıyoruz. 

Saygılarımızla. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan, 

kuvvet komutanlarına sataşma vardır, laf atmıştır. 
Genelkurmay Başkanı, yetkiyi kuvvet komutanların
dan böyle bir endişe ile geri almamıştır. Lütfen, 
düzeltme yapmasını istiyorum. fO kısım zabıtlardan 
çıkartılsın. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutan
larından böyle bir yetkiyi bir endişeden dolayı alma
mıştır. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Siz nereden biliyorsunuz? 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Pertev Aşçıoğlu, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başikan, yüce Meclisin sayın 
üyderi; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver ve 
arkadaşları tarafından Meclis Başkan'lığına verilmiş 
olan, iddia ettikleri bazı olaylarla Sayın Tahsin Şa-
hinkaya'nın ilişkileri konusunda bir Meclis araştır
ması açılması isitemini havi önergelerinin, yapılmak
ta olan bu öngörüşmesi dolayısıyla, Anavatan Parti
si Grubu adına huzurlarınızda bulunuyorum. Sözle
rimin başında, yüce parlamentoyu saygı i'le selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, bir hukuk devleti olan Tür
kiye'de her konunun görüşüleceği meşru platformlar, 
sağlam müesseseler varken, az önce bu mukaddes 
kürsüden yapıUan konuşmanın hiç yapılmamış dlma-
sını; ifade edilen, çok ince teferruata kadar varan 
hususların bu yüce kürsüden hiç ifade edütaemiş 
olmasını ne kadar isterdik. 

ENVER ÖZCAN (Tokalt) — Nerede yapıcın, 
nerede?... 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sokakta konuşuluyor bu, sokakta... 

BAŞKAN — Lütfçn efendim, Kftfien... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın milllet-

vekilleri, MecSIis araştırması önergesinde, Sayın Tahsin 
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$a!hinkaya'nın, uçak alımında şahsî çıikar sağladığı; 
nüfuzunu kullanarak dört büyük şirketin hissedarları 
arasında yer a'üdığı; hava kuvvetlerinin yaptırdığı in
şaatlarda belli bir şirlketi kolladığı iddialarıyla, Mec
lis araşitırması açıfaası istenmektedir. 

Biz burada ve öncelikle, son zamanlarda bilhas
sa muhalefet tarafından çok sıkça gündeme getiril
meye başlandığını gördüğümüz Meclis araşitırması 
mıüdssesesinin hukukî niteliği konusuna kısaca girmek 
işitiyoruz. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Rahatsız mı ol
dunuz? 

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Hukuku tıka
dınız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Buna lüzum 
görüyoruz; zira, önce müesseselerin hukukî mahi
yeti üzerinde bir anlaşma olmalı ki, bu müesseseleri, 
lüzumlu lüzumsuz suiistimal etmeyelim. 

Sayın millettıvekilleri, elbette hepimizin malumu, 
Meclis araştırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgi edinme ve denetim yolarından biri olup, Ana
yasamızın 98 inci maddesinde «Belli bir konuda bilgi 
edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir» ibare
siyle düzenlenmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yarası 
olan gocunur. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Dinle dinle; biz 
sizi sonuna kadar dinledik. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Müessese, 
geçmişiyle birlikte incelendiğinde, amacının, kanunla 
düzenlenmesi gereken bir konuda veya hükümetin 
denetiminde, gerekli olan bilgilerin toplanması oldu
ğu görülür. Bu gendi çerçeve içerisinde 'kafenalk kay
dıyla, meclis araştırması, çeşitli konularda söz ko
nusu olabilir. Bu genel çerçeveyi ise, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini düzenle- -
yen, Anayasamızın 87 nci maddesi çizer. Buna 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yet
kileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Ba
kanlar Kurulunu ve bakandan denetlemek ve. ilahe-
redir. 

Müessesenin, Türk Parlamento hayatı içindeki 
gelişimine bakacalk olursak, 1924 Anayasasında, bu
günkü kadar açık bir şekilde düzenlenmemiş oldu
ğunu görürüz. Filhalkika, «ıMedlis tahkikatı» ibaresi 
içerisinde değerlendirilerek, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 177 nci maddesinde, «Meclis bir madde hakkın
da resen malumat edinmek isterse, bir tahkikat en
cümeni teşkil eder veyahut mevcut encümenlerden 
biri bu vazifeyle mükelef oılur» şeklinde müessese-

leştirilmiştir. Nitekim, 1960'lı yıllara kadar uygulama 
daima, siyasî mesuliyet veya kanunî düzenleme ge
reğini tayin etmek gayesine uygun olarak kullanıl
mıştır. Konusu da, ya hükümetin, ya bir bakanlığın 
veya bir kamu kuruluşunun işlemlerinin incelenmesi
ne veya çıkartılması düşünülen bir kanun için ge
rekli bilgilerin toplanmasına yönelik olmuştur. Bun
ların dışında kalan konularda, mesela bir kimsenin 
cezaî ve hukukî sorumluluğunu araştırmaya matuf 
bir Medlis araşitırması hiç yapılmamış/tır. 

Bu ilkenin alksine ilk uygulama, 16 Nisan 1960 
tarihinde kurulan Meclis Tahkikatı Komisyonu ol
muş; bunu da o tarihte Medlisfte zamanın muhale
fet lideri, «Anayasanın üstünde ve kanun dışında 
düpedüz gayri meşru bir talep» olarak nitelendirmiş
tir. Bunun üzerine, 1961 Anayasası düzenlenirken, 

Meclis araştırmasının, «Belli bir konuda bilgi edi
nilmek için yapılan bir incelemeden ibarettir» ibare
si öncelikle madde metnine konulmuştur. Filhakika, 
madde gerekçesinde, . «Bu madde, balkanların cezaî 
ve malî sorumluluğuna yol açan Meclis soruşturması 
yanında, meclislere hiçbir cezaî yetki vermeyen Mec
lis incelemesi, ayrı bir müessese olarak tanzim edil
miştir. Tasarı, bu yolla meclislerin yargı organlarına 
bırakılmış yetkileri eline almasına engel olmaktadır» 
denillmekltedir. 1982 Anayasasının konuya ilişkin 98/3 
üncü fıkrası da aynı ifadeye ve aynı gerekçeye dayan
maktadır.. 

Sayın milletvelkillefi, bununla, yargısal vasıflı 
Meclis soruşturmaisıyîa, böyle bir vasfı olmayan Mec
lis araştırması arasındaki fark gözden uzak tuittul-
ımıaımıallııdır. M'eülfe sarulşifiummiaisı, yarlgusial vıe suçlaiyıcı 
vasıftayken; Meclis araşitırması, yargısal ve her
hangi bir kişiyi suçlayıcı nitelikte olmamalıdır. 1978 
ve 1979'lu yıllarda Locheed, ÎTT Meclis araştırması 
yapılmış ise de, bu önergede hükümetin ve özellikle 
ba/kanlıkların işlemleri söz konusu edilmiştir. Rüşvet 
alındığı iddiaları ise, adlî ve askerî savcılıklarca ceza 
soruşturmasına konu edilmiştir. 

Sayın milletvekülleri, müsaadenizle burada bir il
mî eserden, Dokltor Erdal Onar'ın, «Meclis Araştır
ması» adlı eserinin 92 noi sayfasından bir paragraf 
okuyacağım :H «Yasama organı, sadece, kanun yap
ma, hükümeti denetleme gibi, yetkisi içindeki husus
larda araştırma yapabileceğinden, bunların dışında 
kalan bir konuda Meclis araştırmasının istenmemesi 
gerekir. Mesela bir kimsenin suçlu olup olmadığının 
saptanmasını amaçfayan bir Medlis araşitırması iste
nemez; çünkü, Başbakan ve bakanların Yüce Divana 
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sevk edilmelerine ilişkin dlan Meclis soruşturması 
dışında, bu konu, yasama organının yetkileri arasın
da değildir. Zaten Anayasanın 98 inci maddesinin 
(üçüncü fıkrasında da, Meclis araştırmasının, bilgi 
edinilmekten ibaret bir inceleme olduğu belirtilmiş
tir.» 

Bu nedenle, bilgi edinme amacını aşan bir Mec
lis araşjtırrması önergesinin, kanaatimizce gündeme 
alınmaması yerinde ölür. Nitekim Aydın Milletvekilli 
RcşaJt Özarda'nın, iki patflameniteri casuslukla itham 
eden ve bunun araştırılmasını isteyen önergesi, Baş
kanlıkça gündeme alınmamış ve sahibine geri veril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi burada, Sayın Cüneyt 
Canver ve arkadaşlarının bahsi geçen ve konumuz 
olan önergesinin de, hulkuken ve Meclis tatbikatları 
icabı gündeme alınmaması ve sahiplerine geri veril
mesi gerekirken, zühulen gündeme alınmış olmakla, 
bu önerge konusunda da görüşferimizi yüce heyetini
ze arz etmek zaruretinde kalmış bulunuyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Affet
mişsin sen onu. • 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Karaiduman mı halta etmiş?.. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, önergede ileri sürülen suçlamaları, yu
karıda üç madde halinde özetledik. Aslında bu suç
lamalar, Sayın Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın şah
sıyla, dolayısıyla ilgilidir; doğrudan doğruya hedef 
Tahsin Şahinkaya değildir. Aslında bu bahsi edilen 
suçlamalar da vesiledir... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O senin 
düşüncen. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devanda) — Esas mak-
salt ve gaye, bu üç maddede sıralanan olaylar değil
dir. O hailde, doğrudan doğruya hedef kimdir, esas 
maksat ve gaye nedir; bunu anlamak gayet kolay
dır sayın milletvekilleri. 

Gelin, önergenin gerekçesinin birinci paragrafını 
Ihep beraber okuyalım; «12 Eylül 1980'den sonra 
ülkemizde uzunca bir süre parlamento denetiminden 
uzak bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde gemicilik
ten havacılığa kadar birçok alanda usulsüzlük ve 
yolsuzluk iddiaları ortaya atılmış, ancak pek çoğu 
ıresmiyöte intikali ettiril'emediği için inceleme ve araş
tırma dışı kalmıştır. Bu iddiaların, üzerinde en çok 
yoğunlaştığı kişilerden biri, Tahsin Şahinkaya ol-
muışltur.» 

Şimdi, sayın milletvekileri, bu ifadeye göre, bu 
iddiaların üzerinde en çok yoğunlaştığı kişilerden biri 
Tahsin Şahinkaya ise, yine bu iddiallann üzerinde 
en çok yoğunlaştığı kişilerden başkaları da vardır, 
demektir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Belki 
sana da geliyordur. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Kimdir bu 
başkaları, kimilerdir; önergeye oniîar da hedefitir. Tah
sin Şahinkaya yalnız bunlardan birisidir, misal olarak 
alınmıştır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Kim 
onlar? " 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Esas mak
sat ve gaye de, 12 Eylül 1980'den sonraki dönemi 
denetimden uzak gösterip, böylesine olayların çök 
olduğu bir dönem olarak tanıtmaktır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Şimdiki 
kadar çok değildi; o doğru. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bundan ne 
malksat güderler, daha doğrusu ne fayda umarlar, 
anlamamız mümkün değill, bilemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980 sonrası döne
mini hep birlikte yaşadık, bu millet hep birlikte ya
şadı; hafızalarımızda capcanlı yaşıyor. Sayın millet
vekilleri, 12 Eylül 1980'den önceki dönemi de hep 
birilikte yaşadık, bu millet hep birlikte yaşadı; o de
vir de hafızalarımızda capcanlı durmaktadır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Konuyu saptırma
yın. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — 12 Eylül 
1980'den sonraki dönemin, bizim müdafaamıza hiç 
ihtiyacı yoktur. O dönemin müdafii, Büyük Türk 
Milletinin maşerî vicdanıdır. Büyük milletimiz, o 
dönemi şükran duygularıyla vicdanına hak etmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 12 Eylül 1980 öncesi 
dönemi ise burada anlatmaya gerek görmüyorum. 
O dönem de millet vicdanında gerekli hükmü almış
tır. Bırakınız arkadaş'lar, bu konuları fazla konuş
mayalım. 

Sayın milletvekilleri, önergede ileri sürülen hu
suslar spesifik olaylar değildir; delillerden ve inan
dırıcı olmaktan uzaktır. Uçak alımında şahsî çıkar 
sağlandığı iddiası böyledir. F-16 uçaklarının alımın
da yoî&uzluk yapıldığı iddiaları havada kalmış, cid
diyet kazanamamış iddialardır. Bu konuda Amerika' 
da da iddialar ileri sürülmüş; Amerikan Hüküme-
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tince bu uçakları yapan firma hakkında adllî ve idarî 
tahkikalt yaptırılmış; iddiaların asılsızlığı ortaya çık 
maştır. 

Bu uçakların alımında bir tek kişinin tercihinin 
rol oynadığı elbette söylenemez. Türk Uçak Sana
yiinin kurulması istikametinde. Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetiyle ortak yapımına girişilecek uçak 
tipi, filhakika, teklif edilen muhtelif uçak tipleri ara
sından seçilmiştir. F-16 uçaklarının seçiminde, mu
hakkak ki, başlıca etken olan hususlar incelenmiş ve 
neticede, 5 'Eylül 1983 tarihinde Sayın Cumhurbaş
kanının Başkanlığında yapılan toplantıda, F-16 uça
ğı seçilmiştir. Bu seçimde bir tek kişinin âtken ol
duğu nasıl söylenebilir? 

Diğer iddialar için de aynı şeyleri söylemek müm
kündür. Aslında, biz burada, önergede ileri sürülen 
îdd'aları teksr teker cevaplamak durumunda deği
liz 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niçin siz ce
vaplıyorsunuz? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Hava Kuv
vetleri Komutanlığınca ihale edilen inşaatların bir 
listesinin tetkiki dahi, bu inşaatların belllıi bir şir
kete mi ihale edildiği, yoksa çeşitli müteahhitlik fir
malarına mı verildiği hususunu kolayca ortaya ko
yabilir. 

Sayın milletvekilileri, biz Anavatan Partisi olarak 
ve siyasî iktidar olarak, bütün icraatımızda, bütün 
faaliyetlerimizde her zaman doğrudan yana olduk. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Estağ
furullah. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Her zaman 
her ıtürîJü haksızlıkla, yolsuzlukla mücadeleyi kendi
mize şiar edindik. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sevsin
ler seni. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Herkesçe 
malumdur ki, bu gibi konularda, Anavatan Partisi 
iktidarı fevkalade hassastır. Bu gibi konularda, araş
tırma önergesinde genel olaralk itham edi'ten, bir sü
re parlamento denetiminden ' uzak bir dönem ola
rak vasıflandırılan dönem ve o dönemin sahip ve so
rumluları da fevkalade hassastır; bu da herkesçe ma-
dumdıur. O dönemin sahip ve sorumlularına bu mil
let ancak şükran borçludur ve bunu da her vesileyle 
ifade etmektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ancak, bu demek değildir ki, sayın milletvekil
leri, o dönemde veya bu dönemde, aslında her de

virde bir suç, bir suiistimal, bir haksızlı'k yapılmışsa, 
varsa, bu örtbas edilsin, üzerine gidilmesin. Bunu 
hiç kimse istemez; ne o dönemin sorumluları ister
ler, ne bu dönemin sorumluları, ne Konsey mensup
ları, ne bu hükümet mensupları. 

Arkadaşlar, bu memlekette suçların, suiistimalle
rin, haksız kazançların, karaborsanın en çok üzerine 
gidilen devir o dönem ve bu dönemdir. Bu hakkı tes
lim etmek de bir hakşinaslıktır. 

Ancak, arkadaşlarım, bununla demek istemiyo
ruz ki, 12 Eylül 1980'den sonra ve 6 Kasım 1983'ten 
sonra bu memlekette bütün haksızlıkların, bütün su
iistimallerin, bütün haksız kazançların, rüşvetin kökü 
yüzde yüz kazınmıştır. Bunu söylemek elbeltte müm
kün değildir. Keşlke bunu söyleyebilmek Aslında bu
nu söylemek hiçbir ü'ks ve hiçbir devir için de müm
kün değildir. Bilemiyorum, belki asrı saadet için bile 
mümkün değildir; Hazreti Ömer, Kanunî Süleyman 
zamanı için bile mümiklün değildir. Ne demiş Fuzulî: 
«Salam verdim rüşvet değildir deyu ai'rnadilar.» Bu
günün Amerika'sı, isviçre'si için bile mümkün değil
dir. Betl'ki insan tabiatı, yaradılışı itibariyle bu böy
ledir. Fakat, sayın milletvekilleri, mesele şuradadır: 
Bir kere mdkanizmayı, düzeni iyi kurmak gerekir ki, 
bu tip hadiseler azalsın. Madem yüzde yüz ortadan 
kalkması mürrikün değil ,asgarîye insin, bu tip ha
diselere meydan veren şartlar azaltılsın, zemin dü
zenlensin. Işjte bizim yaptığımız budur. 

İkinci olarak : Olay ortaya çıktığı zamanda hiç 
gecikmeden ve hiç çekinmeden üzerine üzerine gide
bilmektir; örtbas etmemektir. Bizim yaptığımız bu
dur arkadaşlar. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — O hailde üzerine 
gidin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla)— Anavatan ik
tidarı bu konularda fevkalade hassastır. Daima, olay
ları önübas edici değil, üzerine gidicidir. Biz yolsuz
luklarla her zaman mücadele ettik. Biz daha iktida
rımızın it'lk yıllarında bunun en müsitesna misalini ver-
dilk. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, toparlayın efen
dim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — İşte, bizim, 
gümrüklerdeki dlaylarda mücadelemiz; işte, bizim, 
kaçakçılarla, karaborsacılarla olan mücadelemiz; 
hepsi meydanda. 

Sayın milletvekilleri, şimdi* tekrar gelelim soruş
turma önergesindeki iddialara. Aslında biz hiç kim
senin müdafii de değiliz. 
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H. YILMAZ ÖNEN (tzmir) — Kendin de inan
mıyorsun ya... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Önergedeki 
iddialarda spesifik bir olay gösterilmemiştir. îddia. 
bslgelere dayanmalıdır; belgelere dayanılmamıştır. 
ileri sürülen husuflar ise, iddia edildiği gibi, bir su 
»istimal oMugunu gösterir mahiyette, ispat edici ma 
hiyöCte' değildir. Böyle iddialfaır ise, mesnotiten uzak 
fakat yıpratıcı mahiyötte iddialîardır. Belki «iftira 
et, iz bırakır» düşüncesiyle ileri sürülen iddialardır 

Biz, böyle mesnetsiz, inandırıcı olmayan, maksat 
lı iddiaların peşine düşmeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen toparlayın 
efendini. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir dakika 
da bitiriyorum efendim. . 

Bu belki, bir devrin hesabını sormalk için; bir 
dönemi, bir müesseseyi ve devletin önemli müessese
lerini taihrip gayesine matuf olabilir. Hangi sebep ve 
saikle "yapidığını biz bilemeyiz. 

MÜNtR SEVÎNÇ (Eskişehir) — Yarın sizden de 
sorabilirler. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devarrfta) — Bu belk: 

ideolojik bir maksatla da yapılmış olabilir; bu be%; 

siyasî' bir taktik için de yapılmış olabilir. O hafld 
biz bunda yokuz. Biz böyle taktiklere atfet olamav 
arkadaşlar. (ANAP sıralarından «iBravo» Bösftenr, ?' 
ıkıışfllaır)., 

ISaıyuı milletvekilleri,- soruşturma önergesi hakkır 
diki... 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Araştırma öne-
gesi. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Neyin hakikin 
da konuştuğunu bile bilmiyorsun. 

İPERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ... araştır 
ma önergesi hakkındaki Anavatan Partisi görüşlerin" 
arz etltim. 

Bu önergenin yanında olmadığımızı ifade eder 
yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Doğar 

Kasaroğlu, buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve arkadaşlarının, 
Sayın Şahinkaya hakkındaki Meclis Araştırması 
önergelerinin müzakeresine başladığımız dakikadan, 
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sayın Anavatan sözcüsünün konuşmasına kadar ge
çen süre içerisinde, Sayın Bakan, devletin sorumlu
luğunu taşıyan ciddî bir bakana yakışan vakur bir 
edayla, elindeki bilgileri, yalnız kendisini ilgilendiren 
kısımlara hasretmek suretiyle, Meclisin bilgisine sun
du. Kendisine teşekkürlerimizi sunarım. Daha sonra 
söz alan SHP sözcüsü arkadaşım ise, önergeyi hazır
layan bir kimse olarak, elbette ki, iddialarını tekrar
ladı. Anavatan sözcüsü arkadaşım, kişiliğine çok bü
yük saygı duyduğum ve daima duyacağım değerli ar
kadaşım, gene, ne yazık ki, bir belirli zamandan beri 
bir türlü ağızdan bırakılmayan bir plağı çalmaya de
vam etti. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çok partili de
mokratik rejimi sağlıklı bir şekilde oturtmak, Tür
kiye'yi tekrar sandığa kavuşturmak hepimizin en bü
yük amacı. Bunda, yüce parlamentonun mukaddes 
çatısı altında bulunan arkadaşlarımın hepsinin birbi
rinden daha hassas olduğuna inanıyoruz. Bu hassasi
yetimiz içinde de, artık birbirimize aba altından sopa 
gösterme hevesinden vazgeçdim; çünkü aba alnından 
sopa gösterdiğiniz kimseler çocuk değil, sizin şimdi 
geldiğiniz noktayı çok geride bırakmış olan insanlar
dır. (DYP, SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetini, Os-
nanlı İmparatorluğu da dahil, Allah'a çok şükür, ye-
liyüz yılı ikiye ayırdınız; sizden evvel ve sizden 

jionra. 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin, 

Jsmanlı İmparatorluğu da dahil yediyüz yıllık şe
refli hizmet dönemi içerisinde, daima birbirinden de
ğerli ve şerefli, hizmetler yapılmıştır. Hiçbir dönem 
içerisinde şahısların şu veya bu şekildeki hataları, o 
dönemin tümünün suçlanmasına ne vesile olmuş, ne 
de o dönemlerin âbâd edilmesi için baş tacı edilmiş
tir. 

12 Eylül 1980 öncesinin anarşi ortamını lanetle 
kınıyoruz ve Türkiye'nin bir daha o ortama gelme
mesi için o gün yaptığımız kavgayı hayatımızın so
nuna kadar da yürüteceğimizi hepimiz biliyoruz. Kav
ga, 12 Eylülü mü istiyorsun; istemiyorsun kavgası 
değildir. 

Beyefendiler, 12 Eylül 1980 öncesinin anarşik or
tamını isteyen, Türkiye'de, bir tek ferdi vahit yok
tur; ama 12 Eylül öncesinin ekonomik yapısını, 12 
Eylül öncesinin sosyal adalet anlayışını isteyen mil
yonlar vardır Türkiye'de. (DYP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yağ kuy
ruklarını mı? 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, 12 Eylül 1980 öncesinde, o dönemin 
icraî sorumluluğunu taşıyan insanlardan bir tanesi 
benim ve içimizdeki pek çok arkadaşımız da, o döne
min icraî mesulleri arasında; değerli Başbakanımız, 
o dönemdeki icranın en üst makamında oturan insan; 
onu da mı inkâr ediyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül öncesini sonrası
nı bırakınız. Burada verilen bir önergeyi reddetmek, 
kabul etmek Yüce Meclisin bileceği iştir; ama bunu 
yapmak için, önergeyi reddetmek için, gene tekrar her 
vesilede olduğu gibi, «12 Eylül öncesi haa!» diye çık
tığınız zaman, meseleyi bırakıyoruz. 

Sayın Aşçıoğlu kardeşimiz konuşmasına, fevkala
de enteresan bir hukukî tahlille başladı : «Meclis 
araştırması müessesesinin hukukî yapısı ne olmak ge
rekir. Meclis araştırması önergesinde, acaba bir suç ve 
suçlu tespit etmek için araştırma yapılabilir mi, ya
pılamaz mı?» gibi, geçmiş tatbikatlardan örnekler 
verdi. Keşke bu zemin içerisinde kalarak, bu zemin 
içerisinde meseleyi götürseydik... 

Değerli arkadaşlarım, karşımıza gelen konuda 
hukukî problemler pek çok... Anayasanın geçici 15 
inci maddesi var. Sayın Canver burada ifade ettiler, 
Meclis Başkanlık Divanı karar alıyor, diyor ki : «Ben 
bu konuda 15 inci maddeyi tefsire yetkili değilim. 
Ancak, Kafaoğlu önergesinde olduğu gibi konu Mec
lise gelir; Meclis Genel Kurulu karar verir.» 

Ondan evvel, Anayasanın geçici 2 nci maddesin
deki mesele var. Anayasanın geçici 2 nci maddesi, 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi değerli arkadaşla
rımızı, özlük hakları bakımından milletvekillerinin 
özlük haklarıyla eş tutmuş; dokunulmazlık hakkında, 
da yararlandıklarını ifade etmiş. Binaenaleyh, bu ar
kadaşlarımız hakkında velevki bu konu veya başka 
bir konu hakkında bir araştırma yapılacak olsa, aca
ba nasıl bir hukukî yol tutacağız? Bu meselenin or
taya çıkmasında, aydınlığa çıkmasında, sayılamaya
cak kadar fayda var. Şahsen ben çok arzu ederdim ki, 
bu önerge vesilesiyle, biz burada öncelikle bunu tar
tışalım. 

«Başak Grubu»na ait önergenin tartışıldığı otu
rumu hatırlarsanız, yine bendeniz yüksek huzuru
nuzda, geçici 15 inci maddenin, birtakım yolsuzluk 
iddialarını kapsamadığı görüşünü ileri sürmüş ve bu 
hususun 15 inci madde içine alınamayacağını savun
muştum. O zaman konuşan SHP sözcüsü arkadaşım, 

meseleyi, 15 inci madde kapsamı içerisinde gördüğü
nü; ancak, bu meselenin, araştırma komisyonunca da 
bir daha incelenmesinin faydalı olacağını savunmuş
tu. Keza, hakkında iddia ortaya atılan Sayın Kafa
oğlu ise, mesele hakkında, gelmiş «Ben 15 inci mad
denin içerisindeyim, benim hakkımda takibat yapıla
maz» buyurmuşlardı. Binaenaleyh, daha çözümlene-
memiş meselelerimiz var. Doğru; Meclislerimizin Ana
yasa tefsiri yapma yetkisi yoktur; ama, konulara bir 
çözüm bulma durumunda olan da, yine, bizleriz. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz önergeye gele
yim. Önergede ortaya konulan iddialar, değişik alan
ları kapsıyor. İki tanesine, bakanlığın yetkisine gir
diği için, Sayın Bakan görüşlerini ifade etti. SHP söz
cüsü değerlli arkadaşım da kendi görüşlerini ifade et
ti. İzin verirseniz, bendeniz meselenin çok uzun şe
kilde üzerinde duracak değilim. önergede yer alan 
bir konu dolayısıyla, tş - Kur meselesi dolayısıyla bil
diklerimi arz edeceğim. 

KİT Komisyonunun üyesi olarak, İş - Kur mese
lesini içinizde gerçekten iyi takip ettiğini zanneden 
arkadaşlarınızdan biriyim. Üç yıldan beri KİT Komis
yonunda bu İş - Kur meselesini, Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonu büyük bir ciddiyetle incelemekte
dir ve son olarak da onbeş gün evvelki bir toplantı
sında, İş - Kur konusunu incelemek üzere kendi ara
sında üç kişilik bir komisyon kurulmasını kararlaş
tırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, İş - Kur Türkiye'de, bugün 
piyasada son zamanlarda hayli artan iflaslar cüm
lesinin bir bakıma başlangıcıdır; bir bakıma da, 1982 
yılındaki kriz dolayısıyla, şirket kurtarma operasyon
ları çalışmasının başlangıç noktasıdır. Kökeni ise 1976 
yılına kadar gidiyor. 1978 yılında kur garantisinin 
kalkması dolayısıyla zor duruma düşen şirket, devlet
ten, kendisini kurtarmasını istiyor. O zamana kadar, 
Türkiye Emlak Kredi Bankasına, Denizcilik İşletme
sine, Vakıflar Bankasına olan kredi borçları arta ar
ta, aşağı yukarı 1 3 - 1 4 milyar lirayı buluyor. Şirket 
yetkilileri başvuruyorlar, bu işin halledilmesi için dev
letten yardım istiyorlar; fakat kendilerine bu yardım 
yapılmıyor; eldeki raporlar böyle. Ancak, değerli ar
kadaşlarım, bir vicdanî hususu da huzurlarınıza ge
tirmek durumundayım. Değerli arkadaşlarım, şurada 
bütün belgelerin fotokopileri var; müteaddit yazışma
lar yapılmış; özellikle Emlak Kredi Bankası, zama
nın Maliye Bakanına, «Sayın Bakanın Özel Dikkati
ne» diye 8 ay içerisinde 12 tane yazı yazmış; zamanın 
Sayın Maliye Bakanı, zannederim vakti olmadığı için-
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etir ki, bu yazıların hiçbirine bakamamış; ama, o ara
da söz konusu şirket birdenbire iflas etmiş, milyarlar
ca liralık bir fabrika, tutulmuş, bir belirli şahsa - kim
senin ismini vermek istemiyorum - altı yıl vade ile bi-
lâfaiz, bir belirli beyefendiye satılmış. 

Şimdi bendeniz, bu önergeyi aldıktan sonra tekrar 
dokümanlarımı karıştırdım; çünkü her şeyden evvel, 
burada bir Vicdanî kanaatimiz1! ortaya koyacağız. Doğ
ru Yol Partisi grubu olarak biz, bu önerge konusun
da herhangi bir grup kararı almadık. Bütün arkadaş
larımızın vicdanî kanaatlariyle başbaşa kalıp, en doğ
ruyu bulacaklarına inandığımız içindir ki, böyle bir 
yolu seçmedik. Ben de aldım, bu önerge dolayısıyla 
tekrar tekrar inceledim. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisimiz şayet bu 
meselede bir araştırma kararı alırsa, öyle zannediyo
rum ki, inceleyeceği konuların başında bu tş - Kur 
meselesi gelecek ve İş - Kur meselesini inceledikten 
sonra da, Sayın Şahinkaya'nın ilgisi var mı, yok mu 
meselesi çok sonra ortaya çıkacaktır bu noktada. 
Şu haliyle arz ediyorum; şu hal'iyle baktığımız za
man, Sayın Şahinkaya'nın bir ilgisi ydktur bu konu
da; ama, araştırmanın ne getireceğini bilmiyoruz. Şu 
haliyle bu işin sorumlusu, maalesef, eski Maliye Ba
kanı arkadaşımız. 

Arkadaşlarım, bu mesele, elbette Meclisin huzu
runa gelmesi gereken apayrı bir konudur. Onun için
dir ki, zannediyorum ki, KtT Komisyonundaki ar
kadaşlarım bu konuyu inceledikleri zaman, kendi üzer
lerine düşen görevlerini yapacaklardır. Ancak, huzu
runuza getirmenin nedeni şu: önergenin aslî ayak
larından birisi olan konu bu; ne olduğunu ifade eder
ken, konu bu. 

Değerli arkadaşlarını, huzurunuzu fazla işgal et
mek istemiyorum. Konu, öngörüşme olduğu için, 
mümkün olduğu kadar, görüşülebileceği kadar görü
şüldü. Yüce Meclisimiz en iyi kararı verecektir. 

Ben tekrar sözlerimin başına dönerek, şunu ifade 
etmek istiyorum : Türkiye Cumhuriyeti Devletine hiz
met eden herkese çok büyük saygı duyuyoruz ve hiz
met yapan hiç kimsenin de en ufak bir gölge altında 
kalmasına tahammül edemiyoruz. Aksi sabit olmadık
ça, herkesi, şerefli, namuslu, dürüst, başımızın tacı in
sanlar kabul ediyoruz. Sayın Şahinkaya'nın şahsına 
çok büyük saygı duyuyoruz; ama bu görevli arkada
şımız aleyhine, maalesef bir belirli kamuoyu oluştu
rulmuştur. Üzerine düşen bu gölgenin kaldırılması, 
Yüce Parlamentonun vazifesidir. 12 Eylül 1980 Hare
kâtından sonra ilk gelen bu Yüce Parlamento, o ha

rekâta katılmış değerli bir arkadaşımızı bu gölge ve 
itham altında bulunduraımaz. Mutlaka arkadaşımızın 
üzerinden gölgeyi kaldırmak ve arkadaşımıza asgarî 
savunma hakkını tanımak için bu araştırmanın yapılıp, 
süratle sonuçlandırılması gereğine inanıyor, hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Önerge sahibi konuşmak işitiyor mu efendim? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

konuşma halkkımı Sayın Hüseyin Avni Güler'e veri
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Anavatan Sözcüsü 
Pertev Aşçıoğlu, burada, «bu konu buraya getirilme
meli idi», özet sözüyle bazı sözler söyledi. 

Peki sayın sözcü, bu büyük Meclise başka neler 
getirilecek, söyler misiniz bana? O eleştirilmeyecek, bu 
eleştirilmeyecek, kimler eleştirilecek buradan? Büyük 
Atatürk bile bu Mecliste eleştirildi, hoş karşıladı o bü
yük insan bu eleştirileri; kendisine suikast yapan şa
hısları bile affetti. Neden eleştirmeyecekmişiz?.. 

12 EylüTden önceki anarşi dönemini hiçbirimiz 
istemiyoruz. Onu isteyenler suçlanıyorlar; doğru. Bir 
yere itiraz ettiğimiz zaman, doğruların yanında oldu
ğumuz zaman, Atatürkçülük dediğimiz zaman, daima 
bize deniyor ki: «Siz 12 Eylül'den önceki anarşi dev
rini özlüyorsunuz.» 

Bunu söyleyenler, kim söylüyorsa, başta Cumhur
başkanı olmak üzere, yalan söylüyorlar. Biz komü
nist değiliz; anarşiyi özlemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri... (ANAP sıralarından «Sözü
nü geri alsın» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen tavzih edin efen
dim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Söylü
yorum sayın milletvekilleri... (ANAP sıralarından, «Sö
zünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Söylü

yorum; izah edeceğim, izah edeceğim. 
Sözümün başında arz ettim, bu Mecliste Atatürk 

bile eleştirildi... 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Ka

fasızdı onlar, kafasızdı o eleştirenler. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Atatürk 

bile eleştirildi, Atatürk onlara cevap verdi. Atatürk 
etrafına, kendisini eleştirecek devedişi gibi insanları 
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toplardı, onlara kendi büyüklüğünü sonradan kaibul 
ettirirdi, O'nun büyüklüğü de buradaydı. Atatürk bile 
eleştirildi bu Mecliste, herkes eleştirilir. (ANAP sıra
larından, «O değildi, Cumhurbaşkanı yalan söylüyor 
dediniz» sesleri) 

Evet, onu da söylüyorum : Biz bir şey söylediğimiz 
zaman, «12 Eylül öncesini getirmek istiyorsunuz» di
yenlerin hepsini suçluyorum, başta Cumhurbaşkanı 
bile olsa, dedim. (ANAP sıralarından, «Olmaz böyle 
şey» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Güler. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, bir dakika... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS

TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, mü
dahale edin. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
ikaz edin... 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (Devamla) — Şahsım 
adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına konuşuyor efendim. 
HÜSEYİN AVNt GÜLER (Devamla) — Peki, 

ne yapacağız beyefendiler, ne yapacağız? Bu konu
yu gündeme getirmeyeceğiz; «Asker gelecek, sakın 
ha bunu getirmeyin» diyecekler; korkacağız... Biz 
kukla mıyız? (ANAP sıralarından, «O değil, o değil» 
sesleri) Ne yapacağız peki, söyler misiniz bana? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Özür dile
yeceksin. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Hayır. 
Ben... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Yalanı siz söy
lüyorsunuz, yalancı olan sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen önergeniz üze
rinde konuşun efendim; önerge sahibi adına konuşu
yorsunuz, lütfen önerge üzerinde konuşun efendim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Evet, 
şahsım adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına değil, önerge sahibi 
adına önerge üzerinde konuşuyorsunuz efendim. Lüt
fen... 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Sayın 
Pertev Aşçıoğlu'na cevap verdim Sayın Başkan, onun 
için bunlardan bahsediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, cevap vermiyorsu
nuz, önerge hakkında konuşuyorsunuz. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Şu anda bile ha
karet ediyorsun, yalan söylüyorsun. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Hakaret ediyor
sun, hakaret. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Ben ha
karet etmedim Cumhurbaşkanına, etmedim. (ANAP 
sıralarından «Hakaret ettin» sesleri, gürültüler) Za
manında, Atatürk'ün bulunduğu bir makama haka
ret etmem ben... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Öyleyse doğru 
konuş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sözünü geri aldırın Sayın Başkan; hakaret 
var. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri... (ANAP sıralarından 
«Sözünü geri alsın» sesleri, sıra kapaklarına vurma
lar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tüzüğümüzde 
«Sözlerini geri alsın» diye bir şey yok; lütfen efen
dim... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Zabıtları ince
leyin Sayın Başkan, orada var hepsi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sözlerini geri alsın efendim. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Cumhurbaşka
nına hakaret etti. Lütfen, sözlerini geri aldırın Sayın 
Başkan. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Ben, 
Cumhurbaşkanının savunmasını size bırakmayacak 
kadar yüce fikirli bir insanım; süz yapamazsınız onu. 
Zamanı gelince ona biz sahip çıkacağız gene, merak 
etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen önerge üzerinde 
konuşun efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, «Cumhurbaşkanı dahi olsa yalan söylüyor» dedü. 
Bu tabir, en azından ayıptır Sayın Başkan. Bunun tav
zih ettirilmesi gerekir. (ANAP sıralarından «Sözleri
ni tavzih etsin» sesleri ve gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Hakaret etti, 
hakaret... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, işitemiyoruz. 
Sayın Aşçıoğlu?.. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Zabıtları 

tetkik ettirin.. 
BAŞKAN — Ettirelim efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Cum

hurbaşkanı için dahi «yalan söylüyor» diye bir ifadesi 
var. 
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BAŞKAN — Efendim, bir yanlış anlaşma var mı 
Sayın Güler; lütfen tavzih edin efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bu ifadesi, 
İçtüzüğün 137 nci maddesine göre gereğinin yapıl-' 
masını gerektiren bir konudur ve aynı zamanda da 
ayıptır. Bunun zabutlardan çıkarılmasını ve gereğinin 
yapılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aşçıoğlu, tavzih 
ettirelim efendim. 

Lütfen Sayın Güler, bu konuyu lütfen tavzih eder 
misiniz?.. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Efen
dim, ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Bize... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Zabıtlar 
incelensin efendim. 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (Devamla) — Bir da
kika. 

12 Eylül öncesini özlüyor diye bizi komünistlikle 
suçlayan, anarşistlikle suçlayan herkes yalan söylü
yor, Cumhurbaşkanı da olsa, dedim. Doğrudur... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — «Cumhur
başkanı da olsa» dediniz Sayın Güler... 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (Devamla) — Olsa, 
söylüyorsa, söylerse... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Zabıtlar
da var, inceleyin... (SHP sıralarından «Otur yerine» 
sesleri gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen... Biz zabıtları 
tetkik edelim; bir hakaret varsa, disiplin cezası uygu
layacağız efendim. Lütfen oturun. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Size göre doğru 
olmayanı söyleyen yalancı mıdır? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Zabıtları tetkik 
ettirelim, bir hakaret varsa, disiplin cezasına gidile
cektir. 

Devam edin Sayın Güler. (ANAP sıralarından 
«Ara verin» sesleri, gürültüler) 

Zabıtları getirteceğiz efendim. Lütfen... 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — «Söyledim» diyor, 

Sayın Başkan, neyi tetkik ediyorsun? 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, «ısöyledim» diyor. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Zabıtları görelim. 
Lütfen... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ne bağırıyorsun, 
otur yerine' (Gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — İçtüzüğün 
tatbikini talep ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen tavzih edin efen
dim. Hakaret... (SHP sıralarından alkışlar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — İçtüzüğün 
137 nci maddesinin üçüncü fıkrasının tatbikini talep 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, lütfen... (Gürül
tüler) 

Bir dakika efendim, müsaade buyurun, lütfen... 
Sayın Güler, lütfen efendim, sözünüzü tavzih eldin, 

geri alın, istirham ediyorum. 
HÜSEYİN AVNI GÜLER (Devamla) — Efen

dim, biraz önce arz ettim... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — İşitilmiyor efendim, lütfen... 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Yine 

tekrar ediyorum: Ben... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Ben 

Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. (ANAP sıra
larından, «Zabıtlar incelensin» sesleri) Etmedim. (SHP 
sıralarından, «Devam et» sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaklaşık iki 
yıl kadar önce... (ANAP sıralarından sıra kapakları-

, na vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Güler... 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Yak

laşık iki yıl kadar önce dolaplarımıza (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar) Almanya'dan ge
len «Gerçek» adında bir gazete atıldı. (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar) Hepiniz okudu
nuz bunu. 

BAŞKAN — Sayın Güler, konuşmanıza bilahara 
devam edersiniz. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.57 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : BaşkanvekiIİ Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

(BAŞKAN — Türkiye iBüyıük Millet Medisdnkı 29 uncu Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 ar
kadaşının; Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nm, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat 
sağladığı yolundaki iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/31) (Devam) 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir önceki oturum
da Sayın Hüseyin Avni Güler'in bir konuşması oldu. 
Za'bııtları getirttim, .okuyorum : «Bunu söyleyenler, 
kim söylüyorsa, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, 
yalan söylüyorlar.» (ANAP sıralarından «Gördün 
mü?» sesleri) 

Bir dakika efendim, müsaade buyurun. 
Burada, «Yalan» kelimesü hakareti tazammun edi

yor. 
Sayın Hüseyin AVni GülerMen istirham ediyoruz; 

Sözünü geri alsınlar. (ANAP sıralarından «Ne istir
hamı?» sesleri) Af dilesinler. Yoksa... (AINAP sıra
larından «Ne istirhamı?» sesleri) Müsaade buyurun 
efendim. Sözünü geri alsınlar, aksi halde disiplin ce
zası uygulama yoluna gıidileetâktir. 

'Buyurun Sayın Güler. 
Sayın Güler. «Yalan söylüyor» sözünü lütfen geri 

alın efendim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, şayet benim bu sözüm o makama hakaretse, 
geri alıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güler. 
(Konuşmanıza devam edin efendim. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kim 

Cumhurbaşkanına «Yalan söylüyor» derse hakaret edi
yor demektir; hakaret edemez. 

(BAŞKAN — Lüefen efendim... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — «Haka

retse» ne demek Sayın Başkan? 
AKİF KOCAMAN ı(Gümüşhane) — Şarta mual

lak olmaz Sayın Başkan. 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Şar

ta bağlı olarak yaptı bu işi. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — «Yalan» sözünü geri aldılar efendim. 
Devam edin Sayın Güler. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Sayın 

Başkan, sayın ımilletivekilleri; büz Sayın Cüneyt Canver 
ile beraber bu önergeyi gündeme getirirken, Büyük 
Millet Meclisinin ilgili dairelerinden bilgi aldık, yo-. 
rum aldık. İlgili daireleni dediler ki, araştırma öner
gesi verebilirsiniz ve ondan sonra bunu gündeme ge
tirdik. 

Sayın milletvekilleri, iki yıl kadar önce, hatırlar
sınız, Almanya'dan gelmiş «Gerçek» isminde bir 
gazetenin küçültülmüş şekilleni dolaplarımıza atıldı. 
Orada, «Amerika'da yayımlanan Times Dergisinden 
alınma» diye bahsedilen ve Sayın Tahsin Şahinkaya' 
nm dünyanın sekiz zengin orgeneral'inden birisi oldu
ğunu yazan bu gazetenin, basın organları incelemesinli 
yaptı, araştırmasını yaptı. Ben onlardan dinledıim; bu 
gazetenin neşriyatı maksatlı imiş. Doğrudur. Hakika
ten maksatlıydı; çünkü doğrudan doğruya kışkırtıcı 
bir neşriyat olduğu meydana çıktı; çünkü Times Der
gisinin o tarihli sayısında böyle bir konu yoktu. Bun
dan da, kendi meslektaşımın temize çıktığından dola
yı gurur duydum. Bunu da arz ediyorum. 

Ancak, ben de silahlı kuvvetlerden gelmiş bir ar
kadaşınız olarak, ordu mensuplarına veya kendü ku
rumlarıyla bütünleşmiş, o kurumların temsilciliğini 
yapmış, devlette yüce makamlara gelmiş, hatta 12 Ey
lül nedeniyle tarihe geçmiş bir şahsın isminin gölge
lenmesine dahi tahammül edemezdim. 
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Bir ülkede silahlı kuvvetlerin yıpranması, ünifor
madan halkın uzaklaşması kadar büyük bıir felaket ta
savvur edilemez. Silahlı kuvvetler, 'bu ülke insanları
nın arasından çılkmış kimselerin kurduğu bir müesse
se, kutsal bir müessese. Askerî okullarda bize yokluk
la ve meşakkatle savaş, düşmana karşı yurdu koru
ma ve kollama öğretilir. Bize nasıl köşeyi dönüleceği, 
zengin olunacağı öğretilmez. (SHP sıralarından «iBra-
vo» sesleri, alkışlar) Ancak, adı geçen yüksek rütbeli 
şahısın, yıllardır ismi üzerinde işlenen dedikodular he
pimizi meşgul etti; hepimiz orada, burada, otobüste, 
kahvede, ailemizin yanında bunu konuştuk -inkâr et
meyelim- ve hepimiz üzüldük. Neden üzüldük. Bu 
yüce makamlara gelen insanlarım isimlerimin gölgelen
mesine hiçbirimiz tahammül edemiyoruz da ondan 
üzüldü/k. Bunun temizlenmesi, bunun arındırılması, 
araştırma önergesinin kabulünden geçer. 3 yılda 14 -
15 tane araştırma önergesi verdik, hiçbirisini kabul 
etmediniz, reddettiniz. 

AHMET EKtCl (Kütahya) •— Hepsi gerçek dışı 
idi de ondan kabul etmedik. (Buraya gerçek dışı iddia
lar gel'dii, ondan kabul etmedik. 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (Devamla) — Yıllar
dır, Cumhuriyet tarihinde, Parlamento tarihinde gö
rülmemiş bir katılık bu. Ancak, senaryosunu kendini
zin yazdığı Özdağlar önergesini kabul ettiniz; bir ta
ne. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Güler, süreniz doldu, lütfen 
konuşmanızı toparlayınız efendim. (ANAP sıraların
dan «Bu ne bitmez süre» sesleri) 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — Biz, kö
şeyi dönen, hayalî lihracat yolu ile hırsızlık yapan, o 
împaratbrlaşmış holdinglerde yönetim kurulu üyelik
lerini almış olan insanları korumuyoruz. Biz bunlardan 
feragat eden, emekli maaşı dle, elinde file, nerede ucuz 
bir şeyler var, koşan insanların tarafındayız. Ancak, 
fakir insanların övgüsünü de yapmıyoruz, zengin düş
manlığı da yapmıyoruz, ama... 

AKİF KOCAMAN (Gümüşhane) — Niye konuşu
yorsun o zaman?.. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — ... ama 
başka bir hava kuvvetleri komutanı, tedavi olabilmek 
için evini satıyor, başka bir hava kuvvetleri komuta
nı elinde file pazar pazar dolaşıyor... (SHP sıraların
dan alkışlar) 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — Ben, 
bir emekli Genelkurmay başkanı tanıyorum; hastane
ye kaldırıldı, kirada oturduğu evinden hastaneye kal
dırıldı; eli dizlerinde giıtti hastaneye kadar. Uyuduğu 
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zaman, eski emir subayı, elini dizlerinden kaldırdı, pi
jaması yamalıydı... O şerefli insanları özlüyoruz biz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hâlâ konuşu
yor, süresi geçti Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Sayın Güler, lütfen bitirin efendim. 
HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — Biz, 

mecburen hamallık yapan öğretmenlerin onurlandırıl-
masmı işitiyoruz. Biz İstiklal Savaşı gazilerine, 10 bin 
lira maaş veıfip süründürenlerin yanında değiliz, biz 
diğerlerinin yanındayız. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen bitirin efendim, 
sürenizi çok aştınız. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER ((Devamla) — Taham
mülünüz yok, doğruları konuşuyoruz, tahammülünüz 
yok. 

IBAŞKAN — Lütfen Sayın Güler, sürenizi çok aş
tınız efendim, lütfen bitirin. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — Suyu
mu içeyim, ondan sonra. (SHP sıralarından gülüşme
ler) 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Bu ka
dar laubalilik olmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sözünüzü kesme 
mecburiyetinde bırakmayın beni Sayın Güler. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — Yukarı
da arz ettiğim o namuslu insanlara bu mukaddes kür
süden selam gönderiyorum. 

Hepinize saygılar. (SHP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Güler. 
IMeclis araştırma önergesi üzerindeki öngörüşme-

ler tamamlanmıştır. Ş/imdi Önergeyi oylarınıza suna
cağım : 

Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul 
edilmemiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve 13 ar
kadaşının, ülkemizdeki trafik kazalarının nedenlerini 
bütün yönleriyle araştırmak ve alınacak yasal ve ida
rî önlemlere ışık tutmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10132) 

iBAŞKAN — 2 nci sırada bulunan, «İstanbul Mil
letvekili İbrahim Ural ve 13 arkadaşının, ülkemizdeki 
trafik kazalarının nedenlerini bütün yönleriyle araş
tırmak ve alınacak yasal ve idarî önlemlere ışık tut
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
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açılmasına dliş'klin önergesbnin öngörüşmesine başlıyo
ruz, 

Sayın hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gün geçmiyor ki, birkaç kişinin ölümüne bıir kaç 

kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazaların
dan söz edilmedin. Radyo ve televizyon bültenleri her 
gün içler ürpertici kaza haberleri ile dolup taşmakta
dır. 

(Son zamanlara 'kadar 'bu (kazalar, altyapı bizmet-
lerin'in eksHeliğine bağlanarak geçiştirilmişti. Oysa alt
yapısı bitmiş yollarda hu kazaların daha sik ve daha 
ölümlü olarak meydana ıgeldıiği görülmüştür. İstatis
tiklere göre kazaların ancak yüzde l'i yoldan kaynak
lanmaktadır. Buna mukablill, kazaların yüzde 71'inde 
araç kullananlar, yüzde 22'sinde yayaların, yüzde 
21sinde yolcuların ve yüzde 4'ünıde de araçların kusu
ru (bulunmaktadır. 

Bu oranlar dikkate alındığında, kazaların altya
pıdan çok üst yapıdan kaynaklandığını göstermekte
dir. Bu durum, alınacak yasal ve idarî tedbirlerin ma
hiyetinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektir
mektedir. 

Nüfus ve araba sayısı bakımından »bizden fazla 
olan birçok Batı Alvrupa ülkesi, uyguladıkları tedbir
lerle trafik kazalarını asgarî düzeye indirmişlerdir. 
Ülkemizde trafik kazaları ise, Batı Almanya'dan 4, 
ingiltere'den 8, Birleşik Amerikandan 13 defa daha 
fazladır. 

Yabancı ülkelerde uygulanmakta olan tedbirleri 
de dikkate alarak, ülkemizin şartlarına uygun tedbir
ler alınmalı ve uygulanmalıdır. Trafik olayı Türkiye 
açısından önemli bir yurt sorunu haline gelmiştir. 
Konunun ekonomik ve sosyal boyutları, bir Meclis 
araştırmasını zorunlu kılacak ciddiyettedir. 

Ülkemizdeki trafik olayını bütün yönleriyle orta
ya koymak ve böylece alınacak yasal ve idarî önlem
lere ışık tutmak için, Anayasamızın 98 inci ve Meclis 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ede
riz. 

İstanbul Milletvekili 
'Ibıfathülm Uiral ve arkadaş'teın 

BAŞKAN — Hükümet adına, içişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; ülkemizde artan nüfusa paralel olarak meydana 
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ı gelen hızlı şehirleşme ve bunun sonucunda ortaya çı-
I kan ulaşım sonuçları ve gelişen teknoloji ile taşıt sa-
I yısındaki 'büyük artışlar, trafik sorununu da beraberin-
I de getirmiş bulunmaktadır. 
I Bilindiği gibi ulaştırma, karayolu, demiryolu, de-
I nizyolu ve havayolu taşımacılığı olarak bir bütündür 
I ve birbiriyle ilişkili olan bir sistemdir. Ülkemizde yol-
I cu taşımacılığının yüzde 76.4*ü karayollarında motor-
I lu taşıtlarla yapılmaktadır. Taşımacılığın, deniz, de-
I mir ve havayollarına düşen payı ise çok düşük ve 
I yetersizdir. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 

bakımdan gelişmesi, kara ulaştırmasına yoğunluk ka
zandırmış, alınan tedbirlere rağmen trafik kazaları 

I bugün içlin istenilen seviyeye düşürülememiştir. An-
I calk altyapıda getirilecek yenilikler, sürücü ve yayala-
I rın eğitimiyle, trafik denetim ve yönetim hizmetle-
I rinde getirilen yeniliklerle 1987 yılında önemli netice-
I 1er alınacağım ümit ediyorum. 

I Trafik kazalarının meydana geliş sebeplerini çok 
I yönlü olarak araştırmak ve değerlendirmek, sonuç-
I larına göre müessir tedbirler almak başlıca amacımız 

olmuştur. Trafik kazalarının vuku bulduğu yollar iti
bariyle meseleyi değerlendirdiğimizde, çift yönlü, ya
ni gidiş ve gelişe açık olan bölünmemiş yollarda yo-
Şun, tek yönlü, yani gidiş ve geliş itibariyle bölün
müş yollarda ise.kazaların daha az olduğu tespit edil
miştir. Mevcut yollardaki trafik mühendisliği ile ilgili 
Hizmetlerin yeterli olmaması da trafik kazalarının olu
cuna neden olmaktadır. Nitekim, istatistikler, iki yön-
'ü yollarda meydana gelen kazaların, tek yönlü yol-
'arda meydana gelen kazalara nazarn şehir içinde üç 
kat, şehir dışında ise yirmi kat daha fazla olduğunu 
göstermektedir. Şehirlerarası karayolunda en çok insan 
kaybının, daha ziyade otobüs ile kamyon çarpışma
sından meydana geldiği tespit edilmiştir. Hayat mü
cadelesinin bir gereği olarak hasretlerine kavuşmak, 
işlerine yetişmek amaç ve arzusuyla yolculuğa çık
mış olan birçok masum insan, maalesef, direksiyon 
başındaki sürücünün sorumsuz, şuursuz ve bilinçsiz 
davranışları sonucunda hayatlarını kaybetmektedirler. 
Birçok kişinin can güvenliği gibi önemli bir sorum
luluğu yüklenmiş olan direksiyon başındaki sürücü
nün kanunî ve vicdanî mesuliyet duygusu çok önemli 
ve çok ağırdır. 

Trafik kurallarına uymak, uymayı alışkanlık hali
ne getirmek, uymayanlara karşı tedbir almak, taşıtı 
bizzat sevk ve idare eden taşıt sürücüsünün olduğu 
kadar, firma yöneticilerinin de kanunî, insanî ve vic
danî görevidir. 
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Trafik konusu, günlük insan hayatıyla iç içe olan 
bir konudur; hepimizin ortak meselesidir. Trafiğe iş
tirak eden herkesin bu ortak meselede önemli görev, 
yetki ve sorumlulukları vardır. Trafik kazalarının 
meydana geliş sebeplerini çok yönlü olarak araştır
mak ve değerlendirmek, gerçek sonuçlarını elde ede
bilmek maksadıyla başlatılan çalışmalar, büyük bir 
titizlikle 67 il emniyet müdürlüğü teknik birimlerin
de ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Mer
kezinde değerlendirilmektedir. Önceki yıllarda ise, ka
za istatistikleri sebepler itibariyle tutulmamış, kırsal 
alandaki kazaların çoğu kez istatistiklere dahil edil
mediği tespit edilmiştir. 

Son değerlendirmeler çerçevesinde, 1984 - 1985 
yıllarında meydana gelen kazaları incelediğimizde, 
1984 yılında 60 840 kaza meydana gelmiş olup, 5 731 
kişi ölmüş, 50 521 kişi ise yaralanmıştır. 1985 yılında 
kaza miktarı 65 831'e çıkmış, ölü sayısı 5 680'e düş
müş, yaralı sayısı ise 51 586'ya ulaşmıştır. 

Trafik kaza!1 arının sonuçları yıllar itibariyle mu
kayese edildiğinde, 1985 yılında meydana gelen ka
zaların artış oranında 1984 yılına göre yüzde 3,1 
nispetinde bir azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca, 
1985 yılı içinde ölenlerin sayısında, yüzde 2,5 nis
petinde 'bir düşüş kaydedildiği tespit edilmiştir. An
cak, 198'6 yılında meydana gelen kazalarda, hayatını 
ıkayibedenler ile yaralananlariin sayısında bir artışın 
olduğunu üzüntü ile görüyoruz. 1986 yılında, ekim 
ayına kadar 56 848 'kaza olmuş, bunun sonucunda 
4 '614 kişi hayatını kaybetmiş, 44 527 kişi yaralan
mıştır. 

'Memleketimizde, 1980 yılımda 27 kişiye 'bir araç 
düşmekte ilken, 1985 yılında hızla artan nüfusumu
za rağmen 22 kişiye bir araç düşmektedir. Kaldık;. 
istatistikler 'her yıl ortalama trafiğe 200 'bin taşıtın 
katıldığını, bu ise mevcut taşıt durumuna göre yıllık 
artış oranının yüzde 9 olduğunu göstermektedir. 

Bilindiği gibi, sürücü imtihanlarında eski sistem 
terk edilerek, sürücünün, araca ve direksiyona olan 
vulkufiyetiniın sağlanması, trafik kuralılarını öğren
mek ve uymayı alışkanlık haline getirmek amacıyla 
18 Haziran 1985 tarihinden it)baren yeni sınav sis
temi uygulamaya konulmuştur. Bazı arkadaşlarımız, 
yeni sınav sistemlinin uygulamaya konulmasından son
ra kazaların çoğaldığını ileri sürmekte iseler de, uygu
lamanın 'başladığı tarilhbem bu yana, 5 veya 5'ten 
yukarı çok ölümlü 53 kazanın meydana geldiği tes
pit edilmiştir. Bu kazalara sebebiyet veren sürücü
lerin 49'unun eski kanun zamanında sürücü belgesi 

aldığı, 3'ünün •ehliyetsiz olduğu, sadece birinin ise, 
yeni Trafik Kanununa 'bağlı mevzuat hükümlerine 
göre sürücü belgesi aldığı görüFmüştür. 

Trafik mühendisliği, hız tahdidi, trafik işaret ve 
levhalarının konulması hizmetleri, şehirlerarası yollar
da Karayolları Geneli Müdürlüğünce; şehir içi yol
larda belediyelerce yapılmaktadır. 

Sürücülerin trafik işaret ve levhaları ile» uyulma
sı zorunlu diğer kurallara riayet edip etmediği, hu
susu, trafik düzeninin sağlanması hizmetleri içişleri 
Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığınca trafik ile ilgili olarak alınan 
tedlbirler özetle şunlardır: Taşımacılık yapan sürücü
lerin, kanunî taşıt kullanma sürelerine riayetlerini 
sağlamak, yorgun ve uykusuz araç kullanmalarına 
mani olmak maksadıyla, her sürücünün çalışma kar
neleri, başta otobüs terminalleri olmak üzere, kent 
çıkışlarında ve 'güzergâhlarda daha sıkı bir kontrol 
altına alınmaktadır. Bu uygulamalar sonucunda, uy
kusuz ve yorgun olarak araç kullandığı tespit edi
lenlerin, güzergâhlarda dinlenmeleri sağlanmaktadır. 

Bütün otobüs sürücülerinin kural dışı davranış
larını tespit etmek, yerinde ve zamanında kanunî iş
lem yaptırmak maksadıyla daha önce uygulamasına 
başlatılmış olan sivil kıyafetli denetim görevlilerinin 
otobüslere bindirilmesi şeklinde yapılan denetimlere 
ağırlık verilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 

Akaryakıt istasyonlarında veya konaklama yer
lerinde yemek molası veren 'bazı sürücülerin alkollü 
içki aldıkları tespit edilmiştir. Bu gibi yerler, özel 
ekipler vasıtasıyla denetim ve gözetim altına alın
mış, aynı zamanda, çıkışlarda alkol kontrollerine 
ağırlık verilmiştir. ı 

Kazaların yol güzergâhına göre yoğunlaştığı bol-
gelerde, sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar 
ile temel trafik kurallarına riayet edilmesini sağla
yacak gerekli bilgileri vermek, bu münasebetle de 
geçici sürücülerle dinlendirilmesin! sağlamak ama
cıyla, bölge trafik kuruluşlarında daha önce başla
tılmış olan kamyon sürübüieriyle eğitim toplantıla
rına hız verillmiştir. 
Sürücülerin seyir halindeki kaide ihlallerini anında 

'tespit etmek ve mahallinde gerekli kanunî işlemle
ri yapmak maksadıyla, sivil ekip kontrolleri ile ka
zaların yoğunlaştığı hassas böllgelerde sivil kıyafet
li 'görevliler vasıtasıyla yapılan radar ve ihbarlı kont
roller yaygınlaştırılmıştır. 

Karayollarında ışık donatımı yetersiz olan mo
torlu ve motorsuz araçların sebep olduğu kazaların 
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vahameti ve arz ettiği tehlikeler malumunuzdur. Ye
ni Karayolları Trafik Kanunu ile, traktör römorkla
rının fabrikasyon olarak ışıklandırılması mecburî 
Ikılmdığı gibii, dalha önce ışıksız imal edilenlerle, uzun 
yıllar ciddî mücadele verildiği halde, az da olsa, 
halen ©eceleri traktörlerin ışıksız römorklarla yola 
çıktıklarına şahit olunmak tadır. Bu tür taşıtların 
seyrine mani olmak ve ışık donanımlarını tamamlat
mak üzere müsamahasız hareket edilmesi konusun
da trafik görevlileri kesin olarak talimatlandınlmış-
tır. 

Karayollarında trafik kurallarına uygun olarak 
araç kullanan ve uzun yıllar kaza yapmayan sürücü
ler, görevlilerimizce tespit edilerek, takdiri ve taltifi 
cihetine gidilmektedir. 

Kamyon ve otobüs sürücülerinin çalışma sürele
rini ve bu süreler içerisindeki hız limitlerini tespit et
mek amacıyla, Trafik Kanununun mecburi kıldığı 
takiograf cihazının imalatına geçilmiş olup, muhte
melen Aralık 1986 ayından önce yolcu otobüslerine 
takılmak suretiyle montaj işlemlerine başlanmış ola
caktır. Halen tescilli olan otobüs, kamyon ve çeki
cilerde bulunan mekanik tip takiografların ise, sürü
cüler tarafından kullanılmasına ve kontrollerine de 
aynı tarihlerde başlanılacaktır. 

Otomobil, minibüs gibi hafif motorlu taşıtların 
ön koltuklarında oturan sürücü ve yolcuların emniyet 
kemeri takma mecburiyeti kanunla düzenlenmiştir. 
Bu münasebetle 18 Haziran 1986 tarihinden itibaren 
başlatılmış olan emniyet kemeri uygulamasına vatan
daşlarımız büyük hassasiyet göstererek uyum sağla
mışlar ve uygulamada yüzde 90 başarıya ulaşılmıştır. 

Araçların kayıt tescil işlemleri, sürücü sınavları
nın yapılması, belgelerinin verilmesi ve trafiğin de
netimi amacıyla 1986 yılı içerisinde taşıt ve nüfus 
yoğunluğu dikkate alınarak, 70 ilçemizde trafik tes
cil ve denetleme kuruluşlarının faaliyete geçirilmesi 
onaylanmış ve bu ilçelerden 36'sı fiilen hizmete açıl
mıştır. Personel ve araç ihtiyaçları tamamlandıkça 
diğerleri de faaliyete geçirilecektir. 

1986 yılı içerisinde, trafiği yoğun olan yollar ile 
turistik özelliği haiz illerimizde trafiğin havadan he
likopterlerle denetimi gerçekleştirilmiştir. 1986 yılı 
içerisinde Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı 
fiillerden dolayı ortalama yedi milyon sürücü hak
kında işlem yapılmıştır. Bu suçlardan, aşırı hız, al
kollü, kayıt tescilsiz, sürücü belgesiz araç kullanma 
gibi suçlardan dolayı, yaklaşık 150 bin sürücü mah
kemeye sevk edilmiştir. 
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Trafik kuruluşlarının modern araç ve gereçlerle 
teçhizi amacıyla, 1986 yılı içerisinde hız kontrollerin
de etkinliği sağlayacak radar cihazlarının sayıca ar
tırılması, trafik polisinin can güvenliğini sağlamaya 
yönelik reflektif kemerlerin alımı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, ağır tonajlı araçların karıştığı kazalarda, 
araçları birbirinden ayırmak, kazazedeleri, sıkışmış 
araçlar arasından çıkarma işlemlerini kolaylaştırmak 
üzere, hava yastıklarının alımına ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

1987 yılının başında, 6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununa göre verilmiş şoför ehliyetnameleri ile 
yeni Trafik Kanununa göre verilen ve verilmekte 
olan sürücü belgelerinin yenilenmesi ve değiştirilme
sine başlanılacaktır. Yeni sürücü belgeleri, şekil ve 
muhtevası, çeşitli tesirlere dayanıklılığı, kullanım ve 
muhafaza kolaylığı, tahrif edilmesinin mümkün ol
maması gibi nitelikleri haizdir. 

Malum olduğu üzere, yeni Karayolları Trafik 
Kanununun suç saydığı her fiile bir ceza puanı veril
mesi esası getirilmiştir. Bu uygulamaya, mevcut 2 mil
yon 560 bin motorlu taşıt ile 3 milyon 711 hin sürü
cüye ait gerekli bilgilerin, bilgisayara aktarılmasın
dan sonra bakanlığımızca ilan edilecek tarihten iti
baren başlanılacaktır. 

Bilgi işlem merkezi kayıt işlemleri halen sürdürül
mektedir; ancak, hangi sürücülerin, hangi suçlardan 
dolayı ne kadar süre içinde sürücü belgelerinin ipta
lini gerektiren suçları işlediklerini tespit etmek ve is-
tatistikî bilgilere esas olmak üzere değerlendirmeye 
tabi tutmak amacıyla önümüzdeki günlerde ceza 
puanı uygulamasına geçilmiş olacaktır. 

Bu uygulamaya başlamaktaki maksadımız, şehir
lerarası yollarda çok ölümlü kazalara sebebiyet veren 
ve bilhassa hatalı sollama, aşırı hız veya yorgun ve 
uykusuz araç kullanmayı itiyat haline getiren otobüs 
ve kamyon sürücülerinin, en çok hangi trafik suçla
rını işlemiş olduklarını tespit etmek suretiyle, gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu sürücüleri bel
li merkez ve yerlerde eğitime tabi tutmaktır. 

Ankara tli şehir içi trafiğinin tek merkezden de
netimini sağlamak amacıyla kurulması kararlaştırı
lan kapalı devre televizyon sisteminin montaj çalış
malarına başlanmıştır. İstanbul İlinde ise, kapalı dev
re televizyon sistemi çalışmaları devam etmektedir. 
Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığım tedbirlerin içe
risinde, henüz gerçekleştirilmemiş olanların bir an 
evvel sonuçlandırılması amacıyla, çalışmalarımız hız
la sürdürülmektedir. 
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Trafik kazalarının azaltılmasında önemli yeri ve 
payı olduğuna inandığımız otoban yolların inşası 
belli bir plan ve programa bağlanmıştır. Hükümeti
mizin, ulaştırma sektöründe ve özellikle otoban yol
ların yapımındaki kesin kararlılığı bilinmektedir. Sa
yın Başbakanımızın da açıkladığı gibi, güvenli, hu
zurlu ve konforlu bir yolculuk için gerekli olan oto
ban yollar, özellikle uluslararası transit trafiğe açık 
olan yollardan başlamak suretiyle gerçekleştirilecek
tir. Otoban yolların inşası, sürücülerin imtihan ön
cesi 'temel eğitimini esas alan sürücü kurslarının 
faaliyete geçirilmesi; ilk ve orta dereceli okullarda 
trafik eğitimcine başlanması, takiograf cihazının dev
reye girmesi, teknik muayene (istasyonlarının moder-
nize ve teknik cihazla teçhiz 'edilmesi, gibi kalıcı ve 
temel tedbirlerin gerçekleştirilmesi, hiç şüphesiz, tra
fik düzen ve güvenliğinin sağlanmasında önemli ye
ri ve payı olan hususlardır. Hükümet olarak, ıbirçak 
kamu kuruluşunu ilgilendiren bu tedbirlerle ilgili ça
lışmalarımızı süratle 'tamamlamak ve uygulama saf
hasına 'koymak, 'başlıca hedefimiz olmuştur; 

Bu nedenle ,bu konuda düşünülmüş her türlü 
tedbirin alındığımı ve çalışmalarımızın devam ettiği
ni »beyanla, herhangi bir araştırmaya gerek olmadı
ğını arz eder, yüce Meclisi saygıyla selamlarım efen
dim. (ANAP «ıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Efendim, gruplar adına söz alan sayın üyeleri 

okuyorum : HDP adına Sayın İsmail Şengün, DYP 
adına Sayın Murat Söfcmenoğlu, SHP adına Sayın 
İbrahim Ural, ANAP adına Sayın Yaşar Albayrak. 

Sayın ismail Şengün, buyurun. 
HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De

nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; konuşmakta olduğumuz trafik konusu kaç mil-
letvekiliriin ilgisini çekiyor, bilmiyorum; ama, 'ben 
size 'bir rakam vereyim : Bugün Türkiye'de karayol
larında 16 kişi maalesef hayatını kaybedecek ve bu
gün Türkiye'de karayollarında 185 İkaza olacak ve 
yine 'bugün Türkiye'de karayollarında 140 kişi ya
ralanacak; sevgili arkadaşlarım, biz 'büyük bir lifati-
malle ölenlere Allah'tan rahmet dileyeceğiz, kazada 
yaralananlara şifa dileyeceğiz ve ondan sonra bu 
kervan 'böyle yürümeye devam edecek. 

Sayın Balkan biraz önce, trafikle ilgili önlemler 
konusunda alınan geniş tedbirlere işaret buyurdular. 
Bunlar sevindirici ödemlerdir. Ancak, alınan bu ön
lemlere rağmen, 'biraz önce ortalamalarını verdiğim 
olayların tekerrür etmesi kuvvetle mümkündür. Kal-
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i diki, Sayın Balkanın 1985 yılıyla 1984 yılım karşı
laştırmak için verdiği rakamlar ve bunun da öte
sinde 1986 yılıyla ilgili olarak verdiği rakamlar, ge
ne maalesef, iç açıcı değildir. Trafik kazalarında 
yüzde 2-3 oranında bir azalma olmuştur; yaralanma 

I ve ölüm 'hadiselerinde yüzde 2-3 oranında bir azal-
I ima olmuş. Fakat biraz önce kendileri yine ifade et-
I tiler ve bunun ne kadar geçici bir olay olduğunu vur-
j gul'adilar. 1986 yıllında maalesef gene trafik kaza-
I larında artış var. Gene ölüm sayısında, yaralanma 
I sayısında artış var değerli arkadaşlarım. 
I Hükümetin aldığı tedbirleri yerinde buluyoruz; 
I ama trafik hastalığı, salgın bir hastalık gibi Türkiye' 
I de bütün hızıyla devam etmektedir. İçinizde kaçını-
I zıın 'trafik kazası geçirdiğini bilmiyorum; ama şahsen 
I ben geçird'im. Kaçınızın karayolunda giderken bir 
I trafik kazasına şahit olduğunu bilmiyorum, ama ben 
I gördüm değerli arkadaşHarım. Keşke görmeseydim, 
I keşke o 'hadisenin yakınında bulunmasaydım, keşke 
I yaralılara saatlerce yardım beklemeseydik, Keşke o 
I sıralarda alınacak acil önlemlerle eksikliğiyle bazı va

tandaşların 'hayatı son ermeseydi. 

Değerli arba'daşiarım, bu konu, bir nevi, üzerine 
I ölü toprağı serpilmiş bir konudur. İfade etmeye ça-
I lışıyorum, bir yerde bir salgın hastalık görülse, Al-
I lafa göstermesin, bir tifüs, bir kolera olsa hepimiz 
| ayaklanırız. Yüzlerce- vatandaşımız kısa sürede teh-
I like ile karşılaşacak, hastalığa yakalanacak, salgın 
I hastalık sonucunda telefat vereceğiz düye. Fakat ge-
I Din görün ki, biraz önce söylediğim gibi, bugün Tür-
I fciye karayollarında günde ortalama 16 kişi ölür-
I ken, 145 kişi yaralanırken, biz işin ©id'dıyetinin far-
I kında değiliz veya yeteri kadar farkında değiliz, o 
I kadar farkında değiliz ki, almakta olduğumuz ted-
I birleri dahi kâfi görmekteyiz. 

I Şahsen ve ıgrubum, 'bu konuda alınan tedbirlerin 
I yeterli olduğu kanısında değiliz. Hemen şunu söyle-
I yeyim : Bu konu, 'bu hükümetin konusu değildir; 
I bu konu, bütün Türkiye'nin millî bir konusudur. Yıl-
I lardan beri bu afet devam etmektedir, bu salgın 
i hastalık sürmektedir ve bu hükümet bu konuda elin-
I den geleni mutlaka yapmaktadır; talkiografların ta-
I kılması, yeni karnelerin verilmesi, kontrollerin sık-
I laştınlıması ve hakikaten trafik polisinin kendisine dü-
I şeni yapmaya çalışmasını hepimiz gönülden kabul 
I ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bununla 'beraber, 
I meselenin üzerinde duruşumuzu yeterli bulmuyoruz. 
I Bu hadise top yekûn bir bilinçlenme hadisesidir; bu 
I hadise, hepimizin, 'bütün Türk Milletinin yediden yet-
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ımişe, bu konuda ciddî, bu (konuda sonuç alacak öm-
'lemlere doğru gitme hadisesidir; eğitim hadisesi
dir ve gayet tabiî, maddî güç, imkân hadisesidir; 
aıma şunu da söyleyelim : Her geçen gün kazalar art
maktadır, her geçen gün ölü sayısı çoğalmaktadır. 
Değerli arkadaşlarım, buralara karşı duyarlı olımak 
için 'içimizden, birimin veya bir yakınımızın yaralan
ması ya da ölmesi mi gerekmektedir? Bu acıyı içi
mizde duyanlarımız vardır, Allah hiçbirimize gös
termesin; fakat gönül arzu ediyor ki, 'bu artmakta 
olan afeti kalıcı 'birtakım çözümlerle asgarî noktada 
tutalım. 

Nasıl tutabilmiş diğer ülkeler? Araştırma öner
gesinde değerli arkadaşım diyor ki, Türkiye'de trafik 
dolayısıyla ortaya çıkan kazalar Almanya'dan şu ka
dar fazla, ingiltere, Fransa ve Amerika'dan bu ka
dar fazla. Peki, diğer yabancı ülkeler, bizim dışımız-
dalki ülkeler, acaba nasıl tedbirler almışlar? Mutlak: 
surette Emniyet Genel Müdürlüğü, içişleri Bakamlı-
ğının ilgili branşları veya daireleri bu konu üzerin
de düşünmektedirler; ama biz Büyük Millet Mec
lisi olarak bu işe bir öncelik vermezsek ve bu işe 
parmak basmazsak, değerli arkadaşlarım, çözüm on
ların ıkeradd çerçevelerinde, kendi imkânları içinde 
olacaktır. 

Şu halde, biz burada bu konuyu konuşurken, her 
şeyden önce bilinçli olarak, kalıcı bir çözüme ve ön
celiğe önem vermek suretiyle, meselenin üzerinde Bü
yük Millet Meclisinıim 'kendisin© düşeni yaptığını ön
ce memleketimize, vatandaşlarımıza ve bütün trafik
le ilgili cümle âleme göstermeliyiz. 

Sevgili arkadaşılarıım, yollarımızın durumu malum, 
gelişme var, paralı yollarımız var; fakat biliyorsu
nuz, örneğin iki gidişii ve iki geliş'l'i yollarda dahi 
trafik kazaları artıyor, hem de eskisine göre artıyor. 
Niçin? Çünkü, bilinçsiz olan sürücü hıza riayet et
miyor, sürat limitime riayet etmiyor, kapıp koyuve
riyor kendisini ve ondan ısonra... Ondan sonrasını 
izaha bile lüzum yok, anlatmaya bile lüzum yok. 
Şu halde, meselede bir başka .faktör aramak lazım 
veya başka faktörler aramak lazım. 

Bunun çözümlerinden birisi, bu konuya verilecek 
önceliktir. Eğer Meclis olarak, hükümet olarak, hü
kümetler olarak konu üzerinde hassasiyetle, duyarlı 
şekilde durmazsak, korkarım bir gün. bizlerden ba
zılarına da, Allah korusun, o kötü ikramiye çarpa
bilir. Bırakın bizlerden birini, 52 milyon Türk'ün, 
sürücü olarak 2,5 milyon vasıtayla Türkiye'yi dolaş

ması esnasında, mutlak surette hepimiz, bugünkünün 
da ağırı birtakım hadiselerle karşılaşırız. 

Değerli arkadaşlarım, dış ülkelerde bulunanları
mız bilirler, konu ne kadar hassasiyetle, ciddiyetle 
ve disiplinle ele alınmıştır; hiçbir müsamaha yoktur, 
Ben size söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletlerim
de sürücü olarak trafiğe çıkmak için, örneğin bir 
eyalette 100 tane konuyu veya soruyu iyi bilme
niz gerekir, bundan ibarettir. Sayfalarca kalın kitap-
lar okumanıza gerek yoktur, ifadeler gayet açıktır. 
Eğer o 100 konuda bilgiliysemiz, eğer onu hazmede-
bilmişseniz, size imtihanda sorulacak 20 sorunun 
18'ine doğru cevap vermişsemiz, mesele hallolur. Ba
sit gibi geliyor, belki hakikaten basit; fakat öyle 
usturuplu, öyle güzel şekilde düzenlenmiş ki, artık 
karayollarına sürücü olarak çıktığınız takdirde, bü
yük bir ihtimalle büyük bata yapmazsınız. 

Bizde ise, 'bürokrasimin de oluşturduğu birtakım 
durumlar var. 1983 yılı ortalarında çıkarılmış ve 
ancak 18 Haziran 1986'da bütünüyle uygulamaya 
konulabilmiş yepyeni bir kanuna sahibiz. Peki, ka
nun çıkmış, sonuç alabilmiş miyiz? 

Değerli arkadaşlarım, daha yeni çıkarılan bu Ka
nunla sonuç alabilecek miyiz? Maalesef alamayaca
ğız. Çünkü, biraz önce Balkanımız ifade ettiler ve 
dediler ki, «1986 yılında, 1985 yıllına göre ölü, ya
ralı ve kaza sayılarının daha büyük olması ihtimali 
var.» 

Bu, sadece mevzuat meselesi değil. Mesele, konu
nun üzerime topyekûn gidebilme meselesidir ve onun 
için biz diyoruz ki, bu konuda bilinçli olalım, üze
rimize serpilen ölü toprağını atalım arkadaşlarım ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisli olarak, 17 nci dönem 
Türkiye ©üyük Millet Meclisi olarak, gelin, bu araş
tırma önergesini kabul edelim, işin üzerine gidelim. 
Al inam tedbirleri takdirle karşılıyoruz, sizi temin ede
rim; ama gelin, milletvekilleri olarak konunun üze
rine gidelim ve bize düşeni yapalım. 

Derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengüm. 
Doğru Yol Partisi Grubu adıma Sayın Murat Sök-

menoğlu, buyurum efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayım Başkam, sayım 
milletvekilleri; ülkemizdeki trafik olay imim faciasını 
'bütün yönleriyle ortaya koymak ve böylece alına-
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calk yasal ve idarî önlemlere ışık tutmak için İstan
bul Milletvekili Sayın İbrahim Ural ve 1.3 arkadaşı
nın vermiş olduğu Meclis araştırması açılması hak
kındaki önerge üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına görüşlerimi sunmak için huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, hayatımızı her an etkileyen, 
cehenneme çeviren bir sorun olan trafik için çare 
aranması zarurî halle gelmiştir. Her gün 'birkaç kişi
nin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan trafik 
anarşisi, dünyanın her yerinden fazladır. 'Bu anarşi, 
şehir içinde olduğu kadar, şehirlerarasında da yo
ğundur. Şikâyetçi olmayan tek bir kişinin bile kal
madığı trafik sorununun ve kazalarının temelinde, 
yerleşim düzeninin bozukluğu, altyapı yetersizliği, 
İnsan faktörü, sürücü faktörü, araç faktörü ve ya
sal düzenlemelerin yattığı görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, altyapı yetersizliğinin ince
lenmesinde, karayollarının yapısı, karayollarının üze
rinde, ıkenıarında, altında ve üstündeki tesislerin, yani 
alt ve üst geçitlerin, köprü ve tünel yetersizliğinin 
'bir an evvel çözülmesi gerekirken, trafik işaretleri, 
ışıklı ve sesli işaretler ile, yol çizgilerinin sorun ol
maktan çıkarılması gerekir. Park yerleri ve otopark
ların yetersizliği de trafiği olumsuz yönde etkileyen 
unsurların 'başında gelmektedir. Karayolları Genel 
Müdürlüğü, belediyeler, Bayındırlık ve îskân Bakan
lığı ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının gö
rev alanına giren ıbu hizmetlerin yürütülmesi, planlı 
(bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Araç faktörüne gelince : Malumunuz olduğu veç
hile, otomotiv sanayii sürekli gelişme halindedir. 
Yerli üretim nedeniyle ve ithal politikasıyla, trafiğe 
katılan araç sayısı her gün biraz daha artmaktadır. 
İthal politikasıyla yurda gelen çeşitli araçların yanı 
sıra, bu tip araçların yedek parçalarının bulunmama
sı ülkemizde sorun olacaktır ve 'bizde, ileride bu 
vasıtaların atıl kalacağı 'endişesi vardır. Atıl kalmasa 
'bile, parça noksanlığından ıbu araçların teknik 'ba
tkımdan trafik sorunu olacağını ve yerine takılan 
uydurma parçaların ileride kazalara sebebiyet vere
ceğini tahmin ediyoruz. 

Son yıllarda akaryakıt fiyatları süratle artması
na rağmen, araç sayısı yine de artmakta, ayrıca tek
nolojik gelişmelerin etkisiyle cins, yapım, hız ve ka-
pasitelerindeki yenilikler, yetersiz karayollarındaki 
düzgün seyrüsefere imkân sağlayamamaktadır, 

Sayın milletvekilleri, en önemli faktörlerden birisi 
olan insan faktörünün, trafiği engelleyici değil, hız
landırıcı ıbir otken haline gelmesi için geniş bir eği-
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i tim kampanyası şarttır. Kitle iletişim araçlarından 
I yararlanmak, sürücü kursları düzenlemek, okullar-
I da trafik - eğitimini 'artırmak ilk akla gelen çareler-
I dir. 
I Ülkemizde nüfus hızla artmaktadır. Giderek ar-
I itan nüfusun 2000 yılında altmış milyonu geçeceği 
I tahmin edilmektedir. Halen nüfusumuzun yüzde 
j 50'sini 20 yaş ve altındakilerin oluşturduğunu unut-
I mamamız gerekir. Bu ısebeplerle, trafik kazalarının 
I oluşuna etkin unsurların başında, yüzde 97 gibi hir 
I oranla insan unsurunun geldiği gerçeği ile ıbu yol-
I dan yararlananlara yönelik eğitim çalışmalarında, ço-
I cuklıarın ve gençlerin eğitimine öncelik ve ağırlık ve-
I ri'lmesi gerektiğini 'bir kere daha vurguluyorum. 
I Eğitim, trafiği düzenleyen ve denetleyen tüm ele-
I imanlar, okul öncesi ve ıokul çağı çocuklar, yetişkin 
I yayalar ve yolcular ve de araçları kullananların eği-
I ıfciımi olarak yapılmalıdır. Bunlara sürekli ve etkin 
I bir trafik eğitimi verilmesi, kişilerin yapısında ku-
I rallara uyma alışkanlığının normal davranışlara dö-
I nüşmesini sağlayacağı ve can ve mal güvenliğinin 
I korunması bilincini' kazandıracağı şüphesizdir. 

I Sayın milletvekilleri, trafik denetimlerinin daha 
I etkin olması yanında, çağın gereklerine uygunluğu-
I nun da gözönünde ıtutulıması gerekir. Trafik kursla-
I rınm personel, anaç ve gereç durumu yetersiz oldu-
r ğundan, denetleme ve düzenleme hizmetleri istenen 
I düzeyde ısürdürülmeme'ktedir. Ayrıca, kontroller de, 
I teknik gereçlere dayandırılarak, araç ve gereçlerle yete-
I rince donatılmamış'tır. Mevcut trafik kuruluşlarının tek-
I nik cihaz ve gereç ihtiyacı kısmen karşılanmış da 
I olsa, yeni cihazların süratle alınması gerekir. 

I Toplumun ahlakî değerleri zayıfladığı dönemler-
I de para ile alınan ehliyetlerle, insan hayatı hiçe sa-
I yılmalktadır. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde, hilme-
[ den, öğrenmeden trafiğe çıkmayı kimse düşünemez. 
I Karşısındakinden çok kendi canını düşünen bu insan-
I 1ar, hak etmedikleri 'bölgeleri para karşılığı almayı 
I düşünemedikleri gibi, 'bilmeyeni trafiğe çıkartmak da 
I kimsenin aklına gelmez. Bu arada, ehliyet verilirken, 
I sırf kendi egosunu tatmin etmek için zorluk çıka-
I rılmıasının karşısına dikilmek gereğini de hatırlatmak 
I isterim. Ekonomik sıkıntıları kendine bahane seçen, 
I kendilerini paranın esiri yapanların, yollarda trafiğe 
I çıkamayacak durumdaki araçlara kolaylık sağlaması 
I ise, insan hayatı yönünden korkunçtur. Freni, Jam-
I 'bası, düzeni olmayan vasıtalara, geçici de olsa mü-
I saade verilmesi, insan hayatının hiçe sayıldığının 
1 'başka bir bariz delilidir. 
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Sayın milletvekilleri, (trafik kazalarının, yorgun 
uykusuz ve içlkilıi araba kullanıma ile yakından alâ
kasını kimse inkâr edemez, İçki, araba kullananın 
sahte güven hissi duyarak, devamdı hız yapmasına 
sebeptir. İçkili iken reaksiyon zamanı yavaşlar; ya
ni, normal bir sürücünün, karşısındaki tehlikeyi his
sedip de frene 'basıncaya kadar geçen zaman, içkili 
şahıslarda gecikir ve kazaya sebep olur. îdralk za
yıflaması yanımda, reflekslerine hâkim: olabilmesi de 
zordur. Yorgunluk, insanın tehlikeyi idırak edeme
yerek, karar verme gücünü de zayıflatır. Dalgınlık 
ve uyku hali de artar. Bütün bu tesirlerin neticesidir 
ki, ölümle neticelenen her ıbeş kazadan 'bir veya iki
si, alkol, yorgunluk ve uykusuzluk sebeplerinden
dir, 

Sayın milletvekilleri, yapılan incelemeler sonunda, 
sürücünün :birbuçuk kilometrelik yolda yirmi adet 
önemli karar alıp icra ettiği görülmektedir. Yorgun
luk, sinir gerginliği, uykusuzluk gibi nedenlerin bu 
karar mekanizmalarını (bozduğu da muhakkaktır. 
Süratli gitmenin kaza ihtimalini artırdığının ise inkâr 
edilemeyecek bir gerçek olduğunu ifade etmiştim. 
Bir de bunlara alkolün verdiği yalancı cesareti ek
lerseniz felaketin çabuklaştığını, trafik facialarının 
arttığını müşahede etmeniz kolaylaşır. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde yılda beş-
fbin kişiden fazla insanın, trafik anarşisinin kurbanı 
olduğu 'bilinmektedir. Ayrıca, binlerce insanın yara
lanması ve sakat kalması endişe verici boyutlara 
ulaşmıştır. Milyarlarca liralık maddî zararın meyda
na geldiği »trafik facialarının giderek arıtması da taş
kınlığa sebep olmaktadır. 

Azalacağına aftan ve S.O.S. veren trafik mesele
sinin ülkemizde ciddî bir araştırmaya tabi tutulma
sı gerekir. Hatta bu araştırmalar her vilayet ve her 
yöre için ayrı ayrı yapılmalıdır. Yayaların da tra
fik kazalarındaki rolünü de unutmadan, önlemlerin 
süratle alınması zaruridir. Trafik kazalarının altyapı 
noksanlığından kaynaklanmasının oranı düşmüşse de, 
altyapı hizmetlerinin süraitlendirilmesi de zarurî hal
dedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi huzurlarınızda sormak 
'işitiyorum : Niçin gece ve tatil günleri meydana ge
len kazalar çoktur? Gurbetçiler niçin ülkemizde da
ha çok kaza yapmaktadırlar? Ülkemizdeki uzun yol 
sürücülerinin, kazalara âdeta davetiye çıkaran tu
tumları, niçin çağdaşlaştıkça hızlı bir çekilde artmak-
Itadır? Freni, farı, stop lambaları bozuk bir mo
torlu vasıtayla yola çıkmaya niçin aldırıılmamakta-
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dır? Yorgun, uykusuz, 'alkollü yola çıkan şoförü 
kontrol edemeyen bir zihniyete yolcular niçin, kendi 
hayatları pahasına, ses çıkarmazlar? İşte, bu ve bu
na benzer sualleri cevaplayabilmek için, trafik anar
şisinin sosyal ve ekonomik boyutlarıyla enine boyu
na incelenmesini istiyoruz. Alınacak yasal ve idarî 
tedbirlerin sadece özlerinde önemli değişiklikler ya
pılması ile trafik canavarının kontrol altına alınama
yacağına da kaniiz, 

Sayın milletvekilleri, geçici ithal 'tedbirler yerine, 
Türkiye şartlarına uygun tedbirlerin alınabilmesi ve 
uygulanabilmesi gerekir. Çünkü, 20 nci yüzyılın ba
şında motor çağının başlaması ile birlikte, bilimsel 
trafik mühendisliği de geçerlilik kazanmış ve 1903 
yılında New York Kentinde ilk kez trafik hadleri 
uygulanmaya başlandığından bu yana çok şey değiş
miştir. 20 nci yüzyılla özgü bir bilim dalı olarak «tra
fik mühendisliği» gibi yeni bir meslek dalının geliş
mesi, motorlu taşıtların insan hayatı için yarattığı 
tehlikelerden dolayı yeni metotlar geliştirilmesi ihti-
yacındandır. Bu bilim dalının amacı, her ülkeye gö
re yaya ve motorlu araçlar için güvenli, uygun ve 
ekonomik trafik alkışını sağlamaktır. Bu Mim da
lından ülkemiz, bugüne kadar ne miktarda istifade 
etmiştir; gelişen' ve değişen şartlar içinde bu bilim 
ne kadar kullanıılmakitadır, bilemiyorum. 

Trafik mühendisliğinin, planlama aracılığıyla, yol
ları trafiğe, kurala ve denetim aracılığıyla da, trafiği 
yollara göre düzenlemeyi, böylelikle azamî verimle 
güvemliliği bir arada götürmeyi amaçladığını unut
mayalım. Böyle bir uygulama, trafiğin akışı, tıkanık
lıklar ve kazalar konusunda ayrıntılı çözümler getir
mektedir. Bugünkü çağda trafik, televizyon kamera
ları aracılığıyla uzaktan kumandalı olarak denetlen
mekte; trafik görevlileri, elektronik aygıtla ve onla
rın aracılığı ile trafiğin alkışını yönlendirmek veya sı
nırlandırmak imkânına sahiptirler, 

Sayın milletvekilleri, halen de üzerinde çalışıl
makta olan yarı otomatik yol sistemleri, anayollar
da taşıtların akışını elektronik olarak düzenleyecek 
sistemler oluşturulmaktadır. Bu sistemler geliştirilir
ken, ülkemizde de, uzun vadeli planlarla Türkiye'de
ki trafik meselesine bakmak gerekir. Dünyada gün
lük tedbirlerin geçerliliği ybkken, bizim günlük ted
birlerle idare etmeye çalışmamız neticesi, trafik, hep 
konuşulan konu olarak gündemde kalmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 'bütün bu ger
çeklerin ışığında konunun açıklığa kavuşması için 
Meclis araştırması açılmasını Doğru Yol Partisi 
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olarak temenni ettiğimizi ve önergeye olumlu oy j 
kullanacağımızı 'belirtiyor, saygılarımı arz ediyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen-
OğlU. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
İbrahim Ural, 'buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sa
bahtan 'beri bir talihsizlik âdeta yalkama yapışmış 
gibi; evvela grupta başlayan be talihsizlik Mecüsıte 
de devam etti. Benim Meclis araştırması önergem
den daha evvel, çok güncel olan 'bir Meclis araş
tırması önergesinin konuşulması âdeta hu Meclis 
araştırması önergesine olan ilgiyi ve hatta dikkati 
azalttı; fakat 'bunları söylerken, diğer taraftan Aşçı-
oğlu'nun biraz evvel bir Meclis araştırması önerge
si vesilesiyle ortaya koyduğu hukukî değer, hukukî 
izah, benıim hu, en azından, politikadan uzak olan, 
politik olmayan hu önergemin kabul edileceği mer
kezinde; bu da henim talihim olacak. Fakat ne ça
re ki, daha sonra Sayın Balkanımız, buna gerek ol
madığını söyledi. 

Efendim, bu Meclis araştırmasının açılmasının 
gereği nereden aklınıza geldi, denebilir. Hepiniz bi
lirsiniz, senelerce emniyette görev yaptım. Cezala
rın azlığından hep şikâyet ettik; o zaman cezalar 15 
liraydı. Ceza kestiğimiz kişiler, !bu parayı yüzümüze 
atarlardı; ama çarnâçar bu parayı almak durumun
daydık, oysa bu paralar zamanın icaplarına göre 
çök azdı; ama biz idareci olanak hiçbir şey yapamaz
dık. Bir felaket daha vardı : 15 lirayı aldıktan sonra, 
25 lira da pul parası 'alırdınız. Bu pul parası için, 
karakollara kadar düşen polisler, amirler ve müdür
ler vardı. 

Bunlar, idarecimin çözeceği konular değil, Meclis
lerin çözeceği konulardır. 'Onun için, «Efendim, ida
reciler her türlü tedbiri almış, gereklerini yerine ge
tirmiştir» deyip, işin içinden çıkmak, herhalde çok 
pratik olmasa gerektir. 

Ben burada trafiğin nedenleri üzerinde, hatta ka
zaların nedenleri üzerinde durmak istemiyorum. Ger
çekten, bu kazalar acaba hiç önlenemez mi, hiç mi 
çaresi yok? Bütün dünya bu çareleri nasıl bulmuş 
ve 'bu kazaları nasıl 'belli bir oranda azaltmıştır? Bü
tün dünya istatistiklerine bakıyoruz, biz, Almanya' 
dan dört, İngiltere'den sekiz, Amerika'dan onüç mis
li daha fazla trafik kazası yapan hir ülkeyiz. Oysa. 
hu ülkelerin gerek nüfusları ve gerekse araba sayı

ları (bizimkinden kat kat daha fazla olmasına rağ
men, kaza bakımından bizden çok geridedirler. 

(Bunun çarelerini aradığınız zaman, onların bul
muş olduğu birtakım tedbirler, Türkiye'de de uy
gulandığı takdirde^ bu kazaların' aşağıya çefcilebile-
oeği gözükmektedir. 

1968 senesinde, yine görevde olduğumuz bir dö
nemde, şehir içinde kurduğumuz kapalı devre tele
vizyonun -iki, o zaman mailiyeti dört milyon liraydı -
devrede kaldığı bir ay içerisinde, olaylarda, kazalar
da yüzde 90 azalma meydana gelmişti. «Olayları» 
diyorum, toptan olaylarını da hu sayede izlemek 
ve onları hatta video ile tespit edip, mahkemeye ver-1 

inek imkânımız olmuştu. Bütün diğer Avrupa ülke
lerine gittiğinizde, şehir içi trafiğin bu kapalı devre 
televizyonlarla kontrol edildiğini ve hatası tespit edi
len sürücülere bu yolla ceza yazıldığını görürsünüz. 

Bu şekilde tedbir alan ülkelerde şehir içi kazalar 
yüzde 90 ilâ 95 arasında önlenebilmefotedir. Demek 
ki, kapalı devre televizyonun kurulmasıyla şehir içi 
kazaiları en az yüzde 90 ilâ 95 arasında önleme im
kânımız vardır. Bu sistem, herkesin sandığı kadar bü
yük paralara da bağlı değildir. 1968'de kurduğumuz
da bizden istenen sadece dört milyon liraydı. Ne ça
re ki, o zaman hükümet bu dört milyonu bizden esir
gemiş ve kazaların biraz daha artmasına neden ol
muştu. 

Diğer bir kaza nedeni de, hepinizin bildiği gibi, 
fazla sürat ve fazla çalışma saatleridir. Esasında, 
Avrupa ülkelerinde ağır vasıta kamyonlarına ve oto
büs ve kamyonlardan kaynaklanmaktadır. Bütün 
Avrupa ülkelerinde ağır vasıta kamyonlarına ve oto
büslere takiometre yahut takiograf dedikleri bir alet 
takmışlar; bu alet sayesinde (polis, istediği zaman bu 
arabaların hız limitlerini tespit edip ceza yazabilmek-
tedir. Bakanımız biraz evvel, bu konuda büyük bir 
çalışma yapıldığını ve yakında bu yola gidileceğini 
ifade etmişlerdir. Bütün temennimiz, bunun bir an 
evvel yürürlüğe konmasıdır. 

Bu ıtakiografm bir diğer faydası daha var: Biliyor
sunuz, bir sürücü, kanunlarımıza göre, günde en faz
la aralıksız beş saat, aralıklı dokuz saat çalışabilir. 
Oysa bunun kontrolü hemen hemen yoktur. Bu ta
kiograf ların yeni bir ' şeklinde bunu ayarlamak da 
mümkündür. Eğer biz bu sayede hız ve çalışma saat
lerini ayarlarsak, kazaların 'büyük bir oranını önle
riz zannediyorum. 

Kaza nedeni olarak bir diğer önemli konu da
ha vardır: Biliyorsunuz, eskiden ağır vasıta ehliyeti 
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alanlar beş sene müddötle ağır vasıta kullanamazlar 
ve profesyonel olarak çalışırlardı. Oysa son çıkan 
değişiklikten sonra, sabahleyin ağır vasıta ehliyeti alan 
kişi, akşam bir otobüsün veyahut da kamyonun ba
şına geçip, onu kullanabilmektedir. Bunun tehlikesi
ni, biılmîyorum, söylemeye gerek var mıdır? Bu uy
gulamaya mutlaka son verilmelidir. 

Biraz evvel arkadaşımın ifade ettiği gibi, alkollü 
araç kullanan büyük 'bir felaket halindedir. Ayrıca, 
bu konu içerisinde olan kamyon ve otobüs şoförleri 
de içki içmektedir. Geçen gün İstanbul'dan gelirken 
bizzat gördüğüm bir olaya müdahale etmek duru
munda kalmıştım ve neredeyse dövülüyordum. Al
lah'tan, benim tarafıma geçip beni müldafa eden iki 
yolcu çıktı da, dövülmefcben kurtuldum. Onun için 
alkol, kazaların artmasına neden olan bir konu ola
rak önemini korumaktadır. 

Biraz evvel bir arkadaşımın da belirttiği gibi, 
gerçekten, birbuçuk kilometrelik bir mesafe içerisin
de, normal olarak bir şoför ytinmıi karar almak ve 'bu
nu uygulamak durumundadır, tçkili bir kişinin bu 
yirmi kararı sağlıklı bir şekilde alıp, uygulayabilece
ğini hiç sanmıyorum. Dolayısıyla, bu alkol sorunu
na mutlaka ıbir çare bulmamız lazımdır. 

Ayrıca, testlerle yapılan alkol .muayeneleri de sağ
lıksız bazı neticeler meydana getirmektedir. Kimi
sine göre az m'ktar içki alan bir kişide alkol mikta
rı yüzde 5'in üzerine çıkabilmekte, buna mukabil 
fazla alkol aldığı halde bazılarında alkol limiti yüz
de 5'in altında kalabilmektedir. Bu konuyu da sağ
lıklı bir yola getirmek durumundayız, 

(ŞiımJdiye kadar hep altyapı hizmetlerine bağlana
rak bunlar izah ©dildi ve geçiştirildi, ama istatistik
leri tetkik ettiğimizde, bu kazaların daha ziyade alt
yapı hizmetleri bitmiş olan yollarda daha fazla mey
dana geldiğidir. Yine istatistikleri tetkik ettiğimizde, 
bu kazaların sadece yüzde l'i yoldan kaynafclanmak-
itadır. Yapılan araştırmalara göre.. Kazaya karışanlarım 
kusur oranının yüzde 71 'i araç kullananda, yüzde 
22'si yayalarda, yüzde 2'si yolcularda, yüzde 4'ü 
araçta ve ancak yüzde l'i yoldadır. 

Yine Avrupa'da uygulanan bir sistem var, bizde 
nedense kimse bunun üzerinde durmamaktadır: Oto
büse binenler âdeta o şoförün esiri durumundadır
lar. Şoför istediği hareketi yapmakta serbesttir. Rad
yo çalabilımektej faizini ayariayabilmekte, isterse son 
sürat gidebilmektedir. Hiç kimsenin müdahale etmek 
hakkı yoktur. Oysaki Avrupa'da otobüste seyahat et
mek kayıt ve şartıyla, üç kişinin herhangi bir zaman-
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| da müracaat etmesi halinde o otobüse ceza yazılabil^ 
mektedir. Bana kalırsa bu sistem de mutlaka getiril-

I melidir, 
I Biliyorsunuz son değişikliklerde arabaların pla-
I kalarına ceza yazılmaya başlandı; ama bu ceza ya

zılması (hiçbir işe yaramamıştır. Çünkü, Jbu sadece 
I bir tebligat niteliğindedir ve cezaya esas olan makbuz 
I niteliğinde değildir. Onun içindir ki, birçok kişi bu-
I nu ya cebine atmakta veyahut da yırtıp atmaktadır. 
I Bunun fiilî bir neticesi yoktur. Bunu da mutlaka bir 

esasa bağlayıp, sonuca gitmekte fayda vardır sanı
yorum, 

I Biliyorsunuz, Avrupa'da şoför, bir kamu görevli-
I si olarak kabul edilir ve uzun bir araştuımadan geç

medikçe kendisine ehliyet verilmez. Hatta dana ileri 
I giderek, büyük bir şehirde en kestirme yoldan gidip 
I gitmeyeceği sorulup, ona göre imtihan edildikten 
I sonra kendisine' ehliyet verilir. Oysa bizde, bindiği

niz taksilere sorun, bazen Anadolu Klübüne nere-1 

I den gidileceğini bilmezler; bizden sordukları çok ol-
I maktadır-
I Yine dikkatinizden kaçmamıştır: Bazı otobüs fir-
I malarının otobüsleri hemen hemen hiç kaza yap-
I mamaktadır. Bunun üzerinde biraz durulduğu tak-
I dirde, 'bunun birtakım sebepleri oûduğu meydana 

çıkıyor; çünkü bu büyük firmalar, belli yerlere bel-
I l'i saatten evvel otobüslerin gelmesini ve oradan ha-
I roket etmesini kontrol ötmekte ve önlemektedirler; 
I ama bazı firmalara bakıyorsunuz, her gün kaza yap-
I maktadır. O halde, bir tedbir olarak da - yine Av-
I rupta'daki gribi - oto'büsleri belli firmalara; ama me-
I suliyeti firmalara ait olmak üzere bağlamak gerek-
I mektedir. 

I Biliyorsunuz, kazaların bir diğer nedeni de ara-
I ba lastikleridir. Hiç kimse üzerinde durmadı, özel-
I İlkle dikkat ettim, sayın Bakanımız da üzerinde dur-
I madı. Avrupa'da her memurun 'elinde, belli bir ka-
I pasiteden sonra çalışmaya devam eden arabalarla 
I seyahati önleme imkânı veren, daha doğrusu onu 
I kontrol eden küçük makineler vardır. Bu makine-
I 1er olmadıkça, polisimiz hiçbir şekilde bu kabil las-
I tikli arabaları seferden men edememektedir, özellifc-
I le kış aylarında bu arabaların çok kaza yaptığını flüt-
I fen kabul edin; bunun çaresini mutlaka bulmamız 
I lazım, 
I Genellikle trafik cezaları çok hafif. Yine Avru-
I pa'da görmüş olanlar hatırlayacaklar, bu cezalar Av-
I rupa'da senelere göre, - hatta enflasyona göre - ar-
1 tan oranlarda her sene artmaktadır. Evet, cezalar tek 
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ıbaşına elbette etkili olamamakta; ama demin söyle
diğim tedbirleri© takviye edildiği takdirde etkili ol
maktadır.* 

Biliyorsunuz, trafik cezalarını yazmaya yetkili 
'belli kuruluşlar var; başta trafik polisi olmak üzere, 
Karayollarının 'belli bir bölümü ve belediye ıhudutla-
rı dışımda jandarmadır. Köylerde, ıhiç ama hiç kim
se bu arabaları kontrol ötmek yetkisine sahip değil
dir. Acaba bu konuda *da belli bir mekanizma geti
rilmesi - mesela muhtarlara - bir yetki verilmesi dü
şünülemez mi? 

Trafik kazalarının önlenmesi için bir diğer yol 
da, - Avrupada - trafik .mahkemelerinin İşleyiş şekli 
ve trafik polisinin davranışıdır. Suç işleyen yahut ka
zaya karışan bir sürücüye, bu suçu işleyip-işlemediği 
sorulduğunda, eğer suç işlediğini kabul ederse, ka
nunda mevcut ceza uygulanır, eğer suçu İşlemediğini, 
kusuru olmadığını iddia eder ve mahkemeye gider, 
sonunda da suçlu olduğu, kazaya karıştığı sabit olur
sa, mevcut olan ceza iki misli olarak hükmedilir. Bu 
yol, zannediyorum birçok ihtilafların ortadan kalk
masına da yardımcı olur; bu nedenle bu sistemin bi
ze de getirilmesinde fayda vardır zannediyorum. 

Büüün bu tedbirlerin başarılı olmasının bir nede
ni de, kontrolü yapanpak olan güçlerin, görevini ya
pıp yapmamasına bağjlıdır. Bugün bu kontrolleri tra
fik polisi file Karayolları yapmaktadır. Türkiye'de 
onbin civarında ıtrafik polisimiz vardır. Bu polisle
rin çoğu, dairelerde sürücü kayıt ve tescil işlemlerin
de çalışmaktadır. Oysa Avrupada kayıt ve tescil iş
lemlerinde çalıştırılanı polis kalmamıştır. O İşlemler 
ya memur alınarak onlara gördürülür veyahut da ger
çekten Karayollarına, Millî Eğitime devretmek sure
tiyle bir çözüm bulunabilir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ural, lütfen toparlayınız. 
ÎBRAHiÎM URAL (Devamla) — Peki efendim. 
Bir diğer önemli faktör de, bizde yeteri kadar ra

dar makinelerinin ve manometrelerin bulunmayışıdır. 
Yollarda seyreden vasıtaların hızlarını, ancak bun
larla tespit etmek imkânı var. Biraz evvel Sayın Ba
kanımız, bu konuda çalışmalar olduğunu söylemek
te ve bunların kısa bir zaman içerisinde temin edile
ceğini belertmektedir. Bütün temennimiz, bunun bir 
an evvel gelmesidir. 

Ben, diğer konular üzerinde fazla duırmuyorum; 
saldece tedbirler üzerinde durdum. Zannediyorum ki, 
bir (Meclis araştırması açılır - özellikle politik olma
yan bir konuda ve biraz evvel sayın ANAP Grup 
Başkanvekilinin söylediği sözlerden de cesaret ala

rak söylüyorum - ve gerçekten bir komisyon kurulur
sa, da'ha buna benzer pek çok tedbirleri tespit edip 
uygulamak imkânımız olur ve zannediyorum yalnız 
uygulamak imkânımız olmaz, uygulayan kişilere de 
yardımımız olur., 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Buyurun Sayın Yaşar Albayrak. 
ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ALBAYRAK 

(İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; istanbul Milletvekili İbrahim Ural ve arkadaş
ları tarafından verilmiş bulunan Meclis araştırması 
önergesi hakkında, Anavatan Partisinin görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına 
hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, araştırma önergesinde konu 
edilen trafik olayı ve trafik kazaları şüphesiz fert ve 
toplum olarak hepimizi yakından ilgilendirmekte, se-
ocp ve sonuçları üzerinde düşünmemizi gerektirmek
tedir. Kültür ve hayat seviyemizin yükselmesi, turiz
min gelişmesi, hızlı nüfus artışları ve şehir nüfusunun 
süratle artması, ulaştırma hizmetlerini büyük ölçüde 
artırmıştır. Bu artan ulaştırma ihtiyaçları, ağırlıklı ola
rak karayollarıyla karşılanmaktadır. 

Bu nedenle, Yüce Meclise daha ayrıntılı bilgi arz 
edebilmem için konuyu şu başlıklar altında toparla
mak istiyorum: 

Türkiye'de trafik kazalarına sebep olan unsurlar 
arasında insan unsurunun payı yüzde 85 olarak tespit 

. edilmiş olup, sürücülerin hatalı davranışlarının payı 
ise yüzde 71,3*tür. 

Trafik kazaları daha çok, sürücülerin hız sınırla
rına riayetsizlik, hatalı sollama, yakın takip, hatalı 
dönüşler, yanlış şerit izleme, alkollü araç kullanma, 
ilk geçiş hakkına uymamak, dalgınlık, dikkatsizlik ve 
tecrübesiz araç kullanma gibi hatalı davranışlarıyla, 
trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmek
tedir. 

Trafik kazasına karışan yayalar ise, yola aniden 
çıkmak, araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, yaya ge
çidi dışından geçmek, araçlara ayrılan zemin üzerin
den yürümek, duran taşıtların arasından ve arkasın
dan yola çıkmak, araçlara asılmak ve kırmızı ışıktan 
geçmek gibi, trafik kurallarını ihlal ettiklerinden, tra
fik kazalarına karışmaktadırlar. 

Fren patlaması, rot çıkması, lastik patlaması, aks 
kırılması ve kusurlu direksiyon, araçların trafik ka
zalarına neden olma sebepleri arasında sayılabilir. 
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Ayrıca, trafiğe iştirak edenlerin eğitiminde arzu
lanan seviyeye gelinememesi, ülkemizin coğrafî konu
mu itibariyle transit taşımacılık yönünden yoğun ol
ması, özellikle bu yoğunluğun E - 5, E - 23 ve E - 24 
gibi belirli sayıdaki yol güzergâhlarında toplanmış bu
lunması, ağır yük taşımacılığı yapan araçların kara-
yollarımızın yapısını olumsuz yönde etkilemesi ve kı
sa sürede yıpratması da trafik kazalarının artmasına 
neden olan unsurlardandır. 

Keza, ekonomimizin tarım ağırlıklı olması nede
niyle, tarımda kullanılan araçların da mevcut yollar
dan istifade etmek durumunda bulunması, hem mev
cut trafik akışını yavaşlatmakta, hem de birçok kaza
nın meydana gelmesine zemin hazırlamaktadır. 

Çeşitli Avrupa ülkeleriyle, ülkemizde meydana ge
len trafik kazaları ve sonuçlarının mukayesesi: Federal 
Almanya, Fransa, İngiltere, ispanya, Belçika, Yugos
lavya, Avusturya, Polonya, isviçre ve Yunanistan gibi 
gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerin kazaları ve bu 
kazalardaki kayıpları ile ülkemizin içinde bulunduğu 
şartlarda meydana gelen kayıplar mukayese edildiğin
de, ilk sıralarda bulunduğumuz görülmekteyse de; trafik 
kaza istatistiklerinde mukayeseler milyon/taşıt, kilo
metre/araç ve nüfus durumuna göre yapılmaktadır. 10 
bin araca düşen ölü ve yaralı sayısı bakımından birin
ci sırada olmamıza rağmen, ölü ve yaralı sayısı nüfus
la mukayese edildiğinde, 11 ülke arasında 9 uncu sı
rada yer aldığımız görülmektedir. Ayrıca bin trafik 
kazasına düşen ölü ve yaralı sayısı bakımından da bi
zi geride bırakan ülkeler bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde eski yıllara göre 
kazaların durumu ile bugünkü durumunu mukayese 
edecek olursak, 1984 yılında yurdumuzda trafik kaza
larında 5 708 kişi hayatını kaybetmiş, 50 274 kişi de 
yaralanmıştır. 1985 yılında ise bu sayı 5 561 ölü, 
50 539 yaralı olarak tespit edilmiştir. Bir önceki yıla 
göre kaza sayısında yüzde 6,9 artış, ölü sayısında ise 
yüzde 2,5 oranında bir azalma kaydedildiği görül
mektedir. Aynı dönem içerisinde araç sayısında yüz
de 8,7'lik bir artış, ayrıca trafiğe iştirak eden sürücü 
sayısında da yüzde 8,6 oranında bir artış kaydedilmiş
tir. 

Trafik kazalarındaki ölümler motorlu araç sayısıy
la mukayese edildiğinde; 1984 yılında 10 bin araca 
düşen ölü sayısı 26 iken, bu sayı 1986 yılında 23 kişi
ye düşmüştür. Bu mukayeseye nüfusumuzdaki artış 
da dahil edildiğinde, kaza sayısındaki artmanın, ger
çek bir artış olmadığı anlaşılmaktadır. 

Saym milletvekilleri, trafik düzen ve güvenliğinin 
sağlanmasında husule gelen, yasal, teknik ve idari ek
sikliklerin giderilmesi amacıyla hazırlanan 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu, 18 Haziran 1985 tarihin
de yürürlüğe konulmuştur. Eski kanunu tümüyle kal
dırıp, yeni hükümleri ve sistemleri ihtiva eden bahse 
konu kanunun yürürlüğe konulması ve uygulamada 
herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmaması, ülkemiz açı
sından gurur verici olmuştur. Kanun yürürlüğe girme
den önce, eğitim, tamtım ve propaganda faaliyetleri
ne ağırlık verilerek, gerek personelin, gerekse kamuo
yunun yeni hükümlere intibakının sağlanması önemli 
bir faktör olmuştur. 

Yeni Trafik Kanununun, trafiğin düzen ve güven
liğinin sağlanması, dolayısıyla kazaların azaltılması 
konusunda getirdiği en önemli tedbirleri şöyle sırala
yabiliriz : 

Sürücülerin alkollü içki almış olmaları sebebiyle, 
güvenli araç sürme yeteneklerini kaybetmiş olarak 
araç kullanmaları yasaklanmış; özel araçları kullanan
ların 0,5 promilden yukarı seviyede kanlarında alkol 
tespit edilmesi halinde, araç kullanmaktan men edile
rek adlî mercilere sevk edilmeleri öngörülmüştür. Yük 
ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile, kamu araçları
nı kullanan sürücüler bu hükmün dışında bırakılmış
tır. 

Alkollü araç kullanımı ile ilgili kontrol çalışmaları 
modern cihazlarla başlatılmış olup, bu konuda per
sonelin ve vatandaşlarımızın eğitimi için de eğitim ve 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde trfik kazaları, sayısal olarak, belediye 
sınırları içerisinde daha fazla olmasına rağmen, şehir
lerarası güzergâhlarda meydana gelen kazalardaki can 
kaybı daha fazla olmaktadır. Özellikle yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazalarda, ölü 
ve yaralı sayısının çok fazla olduğu görülmektedir. 
Bu tür araçların karıştığı kazaları önlemek amacıyla, 
sürücülerin gerek çalışma süreleri, gerekse hız sınırla
malarına ait kural ihlallerini tespit etmek üzere, taki-
ograf bulundurulması uygulamasına çok yakın bir sü
re içinde başlanacaktır. 

Sürücü adaylarının, belge almadan önce, belli bir 
plan ve program içerisinde eğitilmelerini sağlamak 
üzere, sürücü kursları ihdas edilmiş, bu kurslardan 
sertifika alanlara sürücü belgesi verilmesi hükme 
bağlanmış, bahse konu kursların tesisi, açılması ve 
işletilmesine ilişkin işlerin takibi ve uygulanması, gö
revli olan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
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verilmiştir. Uygulamaya 1.1.1987 tarihinde başlana
caktır. 

Okul çağındaki çocukların trafik konusunda eği
tilmeleri amacıyla, ilk ve orta dereceli okulların prog
ramına trafik dersi konulması öngörülmüştür, öğren
cilerin okula giriş ve çıkışları ile karşıdan karşıya ge
çişlerinde can güvenliklerinin sağlanabilmesi için, 
okul çevresindeki yollarda görevlendirilmek üzere 
«okul geçiti görevlisi» ihdas edilmiştir. Bu konudaki 
uygulamaya 1985 ve 1986 öğretim yılında başlanmış
tır. Okul geçiti görevlisi olarak görevlendirilmesi uy
gun görülen öğrenci, öğretmen ve veliler eğitime tabi 
tutularak göreve sevk edilmişlerdir. 

Trafik hizmetlerinin ilçelerde de düzenli ve güven
li bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, ilçe tra
fik tescil ve denetleme büro amirlikleri ihdas edilmiş
tir. Karayollarının yapım, bakım, onarımı ile sırasın
da trafik güvenliği açısından can ve mal emniyetini 
sağlamak amacıyla gerekli işaretlemeleri yapmak, 
meydana gelen arıza, engel ve bunun gibileri ortadan 
kaldırmak, kavşakları sinyalize etmek, yol, çizgi ve 
işaret levhalarının tesisi ile bunların devamlılığını sağ
lamak için belediyelere ve Karayollarının yapımla il
gili diğer kuruluşlarına yeni görevler verilmiştir. Ay
rıca, bu konuda Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişle-
ri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına da yeni 
görev, yetki ve sorumluluklar yüklenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, trafik kazalarında can ve mal 
kaybını asgarî düzeye indirebilmek için alınan yasal 
tedbirler yanında, diğer önlemleri de şu şekilde sıra
lamak mümkündür: Trafik kuruluşları, personel, araç 
ve gereç yönünden takviye edilmiş, yeni uygulamala
ra intibaklarının sağlanabilmesi için, gerek merkez
de, gerekse illerde birçok seminer ve kurslar düzen
lenmiş ve halen eğitici ve öğretici amaçlı bu seminer 
ve kurslara, yapılan bir program dahilinde devam 
edilmektedir. 

Şehirlerarası karayollarında trafiğin düzenli ve ke
sintisiz olarak akışını sağlamak için, mevcut bölge 
trafik denetleme istasyonları amirliklerinin sayısı ar
tırılmıştır. Sürücü belgesi almak isteyenler ile, sürücü 
belgesi almış olanların eğitimlerini sağlamak üzere 
eğitici kitap ve dokümanlar hazırlanmış, vatandaşları
mızın istifadesine sunulmuştur. Halkın eğitimi için 
TRT ve Polis Radyosu ile işbirliği yapılmaktadır. Bil
hassa merkezî denetim hizmetlerine ağırlık verilerek, 
gerek trafik ekiplerinin, gerekse seyir halindeki araç
ların, resmî veya sivil personel ve araçlarla denetlen
mesi sürdürülmektedir. 

Kent içi trafiğinin bir merkezden denetlenmesi ve 
düzenlenmesi ve ayrıca toplumsal olayların izlenme
sinde kullanılmak üzere sinyalizasyon sistemiyle müş
terek olarak çalıştırılması amacıyla Ankara, istanbul, 
izmir gibi büyük şehirlerimizde kapalı devre televiz
yon sistemi kurulmasına ilişkin çalışmalar sürdürül
mekte olup, konuya ilişkin ithali yapılan araç ve mal
zemelerin Ankara'daki montaj işlemlerine yakında 
başlanacaktır. 

HlLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bakan 
da söyledi bunu. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Efendim bu 
mesele bir teknik meseledir. Çok değerli arkadaşla
rımın bu meseleyi politik bir mesele olarak kabul et
memelerini rica ediyorum. 

HlLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biz de 
aynı şeyi rica edeceğiz. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Onun için, 
bu teknik mesele üzerinde politik konuşmak, öyle sa
nıyorum ki, bana değil, hiçbir arkadaşıma yakışmaz. 
O nedenle, teknik bilgi vermek daha faydalı olur ka
naatindeyim. Bunun için, bu teknik bilgileri arz edi
yorum. 

Şehir merkezlerinde yolcu taşımacılığının toplu ta
şıma araçlarına kaydırılması için belediyelerle işbirli
ği yapılarak, bu gibi araçların sayıca ve güzergâh iti
bariyle artırılması cihetine gidilmiş ve ayrıca Ankara, 
istanbul ve izmir gibi illerimizde raylı taşıma proje
leri hazırlanmış ve denizde kıyısı olan illerimizde ise 
deniz yoluyla toplu taşıma yapılabilecek araçlara ağır
lık verilmiştir. 

1983 ve 1993 yıllarını kapsayan ve yürürlük tari
hi olan 1983 yılından sonra her üç yılda bir revizyo
na tabi tutulacak ulaştırma ana planının hedefleri ara
sında hava, deniz ve demiryolu yük ve... 

BAŞKAN — Sayın Albayrafc, süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayın. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

... yolcu taşımacılığı oranlarının karayolu taşıma
cılığı oramna göre araştırılması da bulunmaktadır. Bu 
plana, ulaştırma sektörü içinde yer alan alt sektörle
rinin geliştirilmesi için çeşitli yatırımlar, yasal ve ida
rî tedbirler öngörülmüş ve ayrıca karayolu taşımacı
lığında, can ve mal emniyetinin sağlanmasına dönük 
tedbirlere yer verilmiştir. 

Ayrıca, Cenevre ve Viyana sözleşmelerine dahil 
olan ülkemiz, trafik hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyi
leştirilmesi gayesiyle, bazı ülkelerle ikili anlaşmalar 
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çerçevesinde işbirliği yapmaktadır. Eğitim ve denetle
me istasyonlarının ihdası gibi konularda Federal Al
manya ve Yugoslavya ile işbirliği çalışmaları yapıl
mıştır. Yine, Karayolları Genel Müdürlüğünün, bu 
konu ile ilgili bazı üniversitelerimizle birlikte bir çalış 
ma içine girdiğini görmek, bizleri memnun etmekte
dir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; konuşmamın ba
şında yüce heyetinize arz ettiğim gibi, trafik kazaları
nın meydana gelişlerinde sürücülerin hatalı davranış
larının payı yüzde 71,3'tür; bu da bize, sürücülerin 
eğitilmesi ve yetiştirilmesinin önemli bir faktör oldu
ğunu göstermektedir. 2918 sayılı Kanun - konuşmam 
içerisinde belirttiğim gibi - ilgili kuruluşlara görev ve 
yetkiler vermektedir. Bu kuruluşların, bu görevlerini 
layıkı ile yerine getirmeye çalışacaklarına inanıyoruz 
ve bunu görüyoruz. Bu nedenle, kazaların zaman içe
risinde daha da azalacağına inanarak, bu düşünceler
le Anavatan Partisi Grubu olarak bu konuda bir Mec
lis araştırmasına lüzum görülmediğini yüce heyetini
ze arz eder, grubum ve şahsım adına saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Albayrak. 
Önerge sahibi Sayın ibrahim Ural, Sayın Nalbant-

oğlu önergenize kabul imzası atmak ve sizin adınıza 
konuşmak istiyorlar. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Kabul ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. (SHP 

sıralarından alkışlar). 
Sayın Nalbantoğlu, süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
HIL'Mİ NAUBANTÖĞUJ • (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarımı. 

Şimdi kabul ettim ve sayın önerge sahibi de ka
bul etti; ama önerge sahibi beni arayıp imzalatma
dığı için üzüldüm; illa bu fırsatı elde etmek için de
ğil, bu konunun üzerine eğilmiş bir kişi olarak üzül
düm, bunu arz etmek istiyorum. 

Burada Sayın Bakanımız konuştu, gruplar adına 
konuşmalar oldu, hepsi trafik kazalarının nedenle
rini saydılar. Sayın Bakanımız ve ANAP Grubu adı
na konuşan arkadaşımız da, «lîşte şu şu önlemleri al
dık, ileride 'inşallah olacak» dediler.. 

Benim bildiğim, karayollarına önem verilip, Tür
kiye'de karayollarının yapılmasına başlandıktan 
sonra ve bilhassa son senelerde TIR taşımacılığının' 
karayollarında iyice artmış olmasından dolayı trafik 
kazaları artmıştır. Sayıları vermeye lüzum yok. Tra
fik kazalarının nedeni, altyapılar ve üstyapılardır. 

Altyapıda ne var 'biliyoruz): Yollar. Yolların stan
dartlarının, satıh durumlarının ve bir de trafik işa
retlerinin noksan olması. 

Üstyapıda ne var: Araba ve sürücülerin eksik 
ve kusurları. Hepsi burada sayıldı, ben saymaya
cağını. 

Buna rağmen, 'trafik kazaları da artıyor, görüyo
ruz, işte senede 6 bin ölü, 50 bin civarında yaralı 
oluyor ve azalacağı da yok, giderek de artacak. He
le, Sayın Başbakanımızın icadı o otoyollar da ar
tarsa, belki o yollara giren vasıtaların 180 kilomet
re sürate çıkması sonucunda zincirleme trafik ka
zaları da olacak; bu muhakkak. Allah o kazalarda 
bizi ölenlerden etmesin, hiçbir vatandaşımı etmesin 
tabiî. 

Sayın Bakan, «'Biz trafik kazalarını önlemek için 
gerekli kontrolleri yapıyoruz» diyorlar. 

'Bunlar neymiş? Eğitim yaptırıyorlarmış, bir; eh
liyet için imtihanları titizlikle yapıyorlarmış, iki; yol 
boyunca da kontrolleri yapıyorlarmış, üç. Bence ya
pıyorlar, noksan olan iş burada kalıyor ve işte asıl 
burada trafik kazalarının artma nedeni de düğüm
leniyor. 

iBir gündem dışı konuşma yapmıştım, buradaki 
arkadaşlarım dikkat ettilerse, gündem dışı konuşma
nın sonunda, trafik kazalarının artmasına neden, 
gerek ehliyetlerin, ıgerekse yol boyu kontrollerinin 
rüşvet mevzuu yapılmasıdır, demiştim. Eğitim nok
san, eğitime pek o kadar önem verildiği kanısında 
değilim. Ehliyet imtihanları ve yol boyu kontrolle
rinde de bu yüzden etkinlik yok, ciddiyet de yok, 
yani ciddî surette kontrol yapılamıyor. Neden yapı
lamıyor? Çünkü, rüş'vet dönüyor. 

Şimdi sanıyorum ki - Emniyet Genel Müdürü
müz orada, belki trafik işline de bakıyor - Bakanı
mız da burada şu trafik kontrollerinde ve şu ehli
yetlerde rüşvet işi ortaya çıkacak diye - belki [grup 
da ona, şartlanmış - bu önergeye olumlu oy ver
meyecekler. Yanlış şey... 

Rüşvet alınıyorsa, belki orada bizim partinin 
yanlısı bir polis de alıyor, şu da bu da alıyor... Da
ha doğrusu, devletin memuru alıyorsa, biz burada 
bunların hepsini de suçlaımıyoruz; yüzde 5 vardır, 
yüzde 10 olmuştur, belki yüzde 15 olmuştur, işte 
bu rüşvet olayıdır ki, 'gerek yol 'boyu kontrollerini 
doğru yaptırmıyor, üzerinde ciddî durulmuyor, -ge
rek ehliyet vermelerde ciddiyetsizlik hâkim oluyor; 
bu şekilde de, acemi olarak 'trafiğe çıkan şoför veya 
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yol boyu restoranda kafa çeken, Ihatta polisi de ya
nında oturtup içki içen şoför, yolda trafik kazası 
yapıyor ve bir vatandaşımız da öUüyor. 

Lütfen bunu herhangi bir politik konu yapmayın. 
Ben bundan 15 gün evvel bir gündem dışı konuşma 
yaptım ve dedim ki, bu konunun üzerinde durma
mız (gerekir. Bu konuşma sırasında beni güzel gü
zel, kuzu kuzu dinlediniz. ıflAMAP sıralarından «Nee 
demek kuzu kuzu» sesleri) Pardon, demek, istiyo
rum ki, itiraz etmediniz, karşıdan tasvipler de gör
düm ve işte getirdik. 

IBen bilseydim, bu önergeyi başından imza eder
dim; ama şimdi takalbbül ettim ve işte getirdik. Bu
yurun, bunu bitaraf olarak tetkik edelim. Bir araş
tırma komisyonu kurmak nedir, 16 kişi ile mi 1'4 
kişi ile mi kuracağız. Ben 1973 - 1979 yılları ara
sında Senatoda da bulundum, o zamanki iktidarlar 
araştırma önergesinden kaçmazdı. Bunun da sebebi, 
eksiklerinizi 'hepimiz bilelim düşüncesiyle ve iyi de 
oluyordu. 

Bu bakımdan, bu önergeye ben de olumlu oy kul
lanmanızı, kabul etmenizi; bu konuların aydınlığa 

çıkarılması 'baklanından sizlerin de katkıda bulunma
nızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (SOP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Naflbantoğ-
>lu. 

Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım: Meclis araş
tırması açılmasını kabul edenler... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bunun 12 Ey
lül ile alakası yok, Bunu kabul ederseniz 12 Eylüle 
dönmeyiz.-

BAŞKAN — ... Kabul-etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın mıMetvekillleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemde bulunan konuları görüşmek ve 26 Ka

sım 1986 Çarşamba günü saat Î5.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.58 

• > • • - « 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Top

lu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresinin oluşturulma
sından sonra kurulan konut kooperatiflerine ve bu 
kooperatiflere verilen kredilere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı. (7/1388) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özat tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

8.10.1986 
Mehmet Üner 

Kayseri 
1. Yurdumuzda Toplu Konut ve Kamu Ortaklı

ğının oluşturulmasından bu güne kadar herbir vila
yetimizde kaç adet konut kooperatifleri kurulmuş
tur? 

2. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi bu
güne kadar yine illeri ayrı ayrı beliklemek sureti ile 
kaç konut kooperatifine konut kredisi vermiştir? 

3, Toplu Konut ve Kamu İdaresi Başkanlığın
dan bugüne kadar toplu konut kredisi alarak yapı--
mini tamamlayan ve üyelerine konutlarını teslim eden 
kaç konut kooperatifi vardır? Bunları yine illere gö
re ayrı ayrı beMrlenmisiniz? 

4. Toplu Konut ve Kamu İdaresi Başkanlığından 
kredi alarak konutlarını tamamlayan kooperatiflerin 
'kredilerinin geri dönüş işlemleri hangi esasa göre ya
pılmaktadır? 

5. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinden 
kredi alarak konutlarını tamaımlayan. kooperatifler
den kaç tanesinin kredinin geri dönüşü başlamıştır? 
İllere göre belirlermisiniz? 

6, Bu güne kadarki uygulamada 100 m2'lik konut 
maliyetinin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare
sinden alınan maksimum kredi 'ile ancak % 30 veya 
% 35'iniin karşılandığı ve bunun yeterli olmadığı ma
lumunuzdur. Bu durum karşısında maksimum kredi 
miktarım 100 m2,lik bir konutun maliyetini en az % 
50'aini 'karşılayabilecek bir seviyeye getirmeyi düşü
nür müsünüz? 

— 685 — 
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7. Toplu Konut ve 'Kamu Ortaklığı idaresinden 
hangi kaynaklara ne miktarda para aktarılmıştır? Bu 
idaredeki harcamalarda konutlara verilen kredi mik
tarı tüm Kamu Ortaklığı İdaresi bütçesinin :% ka
çına tekabül etmektedir? 

T.C. 
Devtet 'Bakanlığı 20.11,1986 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2965 

Türkiye 'Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 17.10.1986 tarih ve 7/1388-6940/27535 sayılı 
yazısı* 

b) ' 'Başbakanlığın 31.10.1986 tarih ve 18/106 -
2036/05836 sayılı yazılan. 

İlgi (b) yazı ile Başbakanlığa gönderilen ve İlgi 
(b) yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması istenen 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmıiştir. 

Bilgilerimize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Kayseri Milletvekili Sn. Mehmet Üner'in, Sn. Baş
bakana tevcih ettiği sorulara verilen cevaplar 
Soru 1. Yurdumuzda Toplu Konut ve Kamu 

Ortaklığının oluşturulmasından bugüne kadar her bir 
vilayetimizde kaç adet konut kooperatifleri kurul--
muştur? 

Cevap 1. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare
sinin kurulduğu 17 Mart 1984 tarihinden 'bugüne ka
dar Yurdumuzda 10 087 adet kooperatif kurulmuş
tur. Bunların İllere göre dağılımım gösteren liste 
ekte sunulmaktadır. (Ek : I) 

Soru 2. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi 
bugüne kadar yine illeri ayrı ayrı belirlemek sureti 
ile kaç konut kooperatifine konut kredisi vermiştir? 

Cevap 2. Toplu Konut Fonundan (23.10.1986 ta
rihi itibariyle) bugüne kadar, kredileri açılan Top
lu Konut Alanı İçindeki kooperatifler, Toplu Konut 
Alanı dışındaki kooperatifler ile Toplu Konut Kanu
nunun Geçici 1 inoi Maddesine göre yürürlükten kal
dırılan 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu uygulama
ları içinde kredilendirilımeye hak kazanmış koopera
tiflerin illere göre dağılımını gösteren listeler Ek'de 
sunulmaktadır. (Ek : A) 

Soru 3. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idare
si Başkanlığından 'bugüne kadar Toplu Konut Kre

disi alarak yapımını tamamlayan ve üyelerine konut
larını teslim eden kaç konut kooperatifi vardır? Bun
ları yine 'illere göre ayrı ayrı belirlerımdsiniz? 

Cevap 3, Toplu Konut Fonundan 'kredi kullana
rak inşaatlarını yapan kooperatiflere uygulanan sitü-
asyon tablosunda '% 98 lik seviye inşaatın tamamlan
ma seviyesidir. % 2 ilik 'bir pursantaj noksan işlerin 
tamamlanması ve kullanma iznimin alınmıası için bı
rakılmaktadır. 

'Buna göre inşaatı tamamlanan kooperatiflerin sa
yısı 1 359, konut sayısı ise 64 122 dir. Bunların ii!-* 
lere göre dağılımını gösteren liste Ek'de (Ek : III) su
nulmaktadır. 

Soru 4. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare
si Başkanlığından kredi alarak konutlarını tamamla
yan kooperatiflerin kredilerinin geri dönüş işlemleri 
hangi esasa göre yapılimaktadır? 

Cevap 4. Toplu Konut Kanunu Uygulama Yö
netmeliğinin 28 inci Maddesi gereğince, konut inşaat
ları tamamlandıktan ve ortaklara ait konutlar belir
lendikten sonra, kooperatiflere açılan konut 'kredileri 
ve faizleri (sitü'asyon faizleri ile 'birlikte) hesap edi
lerek vade sonuna kadar tahsil edilmektedir. Altyapı 
ve sosyal tesisler için de Fondan finansman yapıl
mışsa, .konut 'büyüklüğü esas alınarak, her (bir ko
nuta isabet eden pay bulunmak suretiyle ortakların 
kredi borcuna ilave 'edilerek yine aynı vade içinde 
tahsil edilmektedir, 

Bulunan toplam meblağ üzerinden banka i e or
tak arasında 'borçlanma sözleşmesi; aktedilmekte ve 
bu sözleşmeye istinaden konut, 'borçlandırma tutarı
nın yüzde elli '(% 50) fazlası ile 'banka lehine ipotek 
edilmektedir. 

Geri ödeme tarihi inşaatın bitiminden itibaren 3 
ay sonra başlamaktadır ve geri ödemeye başlama, 
kredinin geri ödenmeye başladığı tarihten itibaren 3 
yılı geçmemektedir.; 

Ferdî ilişkiye geçtikçe, fertlere intikali eden borç 
tutarları, kooperatiflerin borçlarından düşüfaıektedir. 

Açılan kredilerin geri ödeme taksitleri için «Sabit 
Aylık Taksitle Geri ödeme Planı» ve «Her yıl artan 
taksit esasına göre geri ödeme planı» olmak üzere 
iki alternatif geliştirilmiştir. Ortak, bu alternatifler-! 
den birini seçerek geri ödemesini yapmaktadır. 

Soru 5. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idare
sinden kredi alarak konutlarını tamamlayan koope-
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ratifderden kaç tanesinin kredinin geri dönüşü başla
mıştır? İllere göre belirler misiniz? 

Cevap 5. (Toplu Konut Fonundan kredi kullana' 
rak inşaatlarını tamamlayan ve ferdileşme işlemleri 
tamamlanarak geri ödemeleri 'başlayan kooperatif sa 
yısı 36'dır. Ayrıca 494 kooperatifin ferdileşme işlem 
leri de başlatılmıştır ve çok yakın bir zamanda geri 
dönüşleri başlayacaktır. Bunların illere göre dağdı 
mini gösteren liste ekte (Ek : IV) sunulmaktadır. 

iSoru 6. Bugüne kadar ki uygulamada, 100 m2'Mk 
konut maliyetinin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresinden alınan maksimum kredi ile ancak '% 30 
veya % 35'inin karşılandığı ve bunun yeterli olma
dığı malumunuzdur. Bu durum karşısında maksi
mum kredi miktarını 100 m2lik bir konutun mai
yetini en az % 50 sini karşılayabilecek 'bir seviyeye 
getirmeyi düşünür müsünüz? 

Cevap 6. Toplu Konut Kanunu Uygulama Yö
netmeliği uyarınca açılan konut kredilerine ilave ola
rak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunca alı
nan kararlar ile 800 000,— TL. Hık bir ek kredi daha 
ödenmektedir. Ayrıca memur ve işçilere 750 000,— 
TL. lık faizsiz kredi de açılmaktadır. Böylece maliye
tin yaklaşık % 60'ı karşılanmaktadır. 

Ayrıca, talep edilmesi halinde, T. Emlak Kredi 
Bankası da kendi kaynağından, inşaatın seviyesini 
dikkate alarak, 1 milyon liraya kadar ek bir kredi 
açmaktadır. 

Soru 7. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare
sinden hangi kaynaklara ne miktarda para aktarıl-
mıştır. Bu idaredeki harcamallarda konutlara verilen 
kredi miktarı tüm kamu ortaklığı bütçesinin '% ka
çına tekabül etmektedir. 

Cevap 7. Toplu Konut Fonu giderleri ayrıntılı 
bir şekilde aşağıda gösterilmiştir : 

Kullanma Adanı 

İdare bütçesine aktarılan 
Geçici 1 inci maddeye göre kredi-
lendMen kooperatifler 
Ferdî kredi 
Toplu konut alanları 
kamulaştrrma altyapı, kon. 
Turizm altyapı kredileri 
Toplu konut Al. içinde 
inşaat yapan koop, 
Toplu konut Al. dışında 
inşaat yapan koop. 
T. Emlak Kredi Bankası 
faiz farkı iadesi 
OYAK Yat İşi. kredisi 
Geliştirme destekleme fonuna ak
tarılan (konut alanlarının ka-
mulaştınllması ve altyapı için) 
İşletme, yatırım kredileri 
Araştırma giderleri 
S/ehit polis ailelerine açılan 
konut kredileri 
Bankalara ödenen komisyon 
Toplu Kon. alanlarında 
arsa Ür. OM. 
Hazine bonosu 
Sos. Ya r i fonuna aktarılan 
•<!% 10) 
Kısa vadeli mevduat hesabı 

Kümülataf gider 
(1 000 TL.) 

2 270 000 

232 472 275 
107 000 000 

1 162 035 
7 425 000 

80 588 281 

25 577 970 

251 682 
350 000 

23 000 000 
1 794 000 

76 999 

1 250 000 
2 388 950 

14 580 
29 001 106 

6 279 600 
5 000 000 

TOPLAM 525 902 658 

Böylece Fonun ı% 90'ı konut yapımı ve konut 
alanlarının kamulaştırılması ve inşaata hazır hale ge
tirilmesi için sarfedıilmişıtlir. 

— W7 —,. 
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01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDtRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GÎRESUN 
GÜMÜŞHANE 

HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
IZMIR 

1984 

65 
1 

12 
3 
4 

285 
41 

3 
51 
29 

5 
— • 

— 
4 
4 

39 
12 
9 
7 
9 
9 

18 
10 

1 
29 
40 
10 
8 
1 

20 
20 
50 

150 
100 

EK 
1985 

149 
1 
3 
2 

13 
650 
140 

6 
128 
71 
13 
— 

2 
168 

8 
110 
29 
21 
12 
58 
16 
40 
16 
5 

115 
60 
21 
19 

1 

40 
40 
91 

602 
250 

: I 
1986 

223 
1 

21 
1 

19 
510 
210 

3 
183 
95 
11 
— 

1 
12 
17 

125 
21 
13 
70 

110 
27 
43 
21 
11 
65 
72 
40 
18 

7 

57 
52 

120 
715 
295 

3)6 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
URFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

Toplam 

GENEL TOPLAM 

1984 

2 
14 
38 

5 
5 

39 
71 
11 
25 
38 

2 
1 

15 
1 
7 

14 
3 
3 

15 
11 

1 
11 
12 
10 
11 
10 
— 

8 
4 
1 

13 
29 

1 489 

10 087 

1985 

4 
34 

149 
7 
9 

99 
101 

16 
65 
42 
16 
1 

41 
— 

7 
31 
4 
4 

36 
,39 

4 
34 
39 
19 
27 
18 

1 
19 
11 
3 

23 
44 

3 847 

1986 

6 
16 

155 
10 
33 

155 
290 

30 
115 
75 
28 

2 
67 

2 
12 
45 
14 
11 
51 
61 

3 
43 
86 
35 
33 
41 

5 
22 
12 
10 
28 
60 

4 751 
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Toplu Konut Fonu'ndan Kredilendîrilen Kooperatifler 
<23.10.1986 tarihi itibariyle) 

EK : II 

Koop. Konut Açılan kredi 
1 1 i sayılı sayısı miktarı (TL.) 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
îçel 
İstanbul 
İzmir 
Kahramanmaraş 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

200 
6 

33 
1 

11 
461 
77 
22 
80 

114 
31 
2 

—• 
49 
28 

123 
25 
25 
89 
70 
23 
73 
51 
61 

229 
77 
46 
30 

1 
— 
59 
58 
99 

497 
368 
38 

1 
32 

150 
30 

16.605 
205 

1.419 
39 

572 
43.300 
3.844 

961 
4.843 
4.732 
1.051 

98 
— 

2.862 
1.009 
7.764 

847 
1.133 
3.345 
3.330 
2.268 
3.235 
3.203 
2.678 
6.932 
6.207 
2.616 
1.366 

32 
— 

4.034 
3.752 
8.305 

46.623 
28.255 
2.159 

10 
879 

11.427 
1.237 

42 027 765 245 
349 656 826 

3 371 569 974 
136 500 000 

1 099 037 006 
95 396 493 534 
9 225 746 752 
1 992 720 374 
8 939 269 364 

11 774 721 790 
3 053 713 725 

294 000 000 
.-— 

7 067 042 919 
2 427 383 390 

18 775 448 472 
2 164 842 634 
2 699 299 332 
7 626 681 214 
9 457 731 393 
6 455 756 815 
6 834 215 745 
8 047 149 440 
5 406 149 036 

16 652 062 445 
14 103 162 535 
5 214 329 305 
2 837 243 802 

112 000 000 
— 

10 661 437 931 
6 962 318 942 

17 943 099 000 
97 933 150 753 
67 953 832 149 
5 184 040 515 

25 000 000 
1 974 201 998 

25 418 363 707 
2 641 538 466 
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Koop. Konut Açılan kredi 
1 1 i sayısı sayısı miktarı (TL.) 

Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

21 
203 
381 
22 

103 
115 

1 
35 
2 

16 
56 
20 
5 

92 
70 
3 

59 
86 
48 
54 
52 
— 
9 

10 
5 

51 
131 

984 
9.827 

16.877 
1.574 
7.048 
4.232 

100 
1.811 

99 
1.539 
2.756 
1.337 

164 
4.818 
5.648 

336. 
1.478 
4.378 
2.778 
2.835 
4.107 

— 
578 
450 
171 

1.967 
9.011 

2 642 614 505 
24 134 192 511 
38 181 326 893 
2 924 102 211 

17 115 383 744 
10 076 506 539 

166 661 596 
4 336 733 603 

204 603 191 
4 456 881 451 
6 912 779 290 
2 788 982 573 

462 500 000 
10 774 376 218 
11 958 812 442 

619 754 363 
4 009 715 668 
8 717 641 521 
6 959 385 264 
7 287 754 031 
7 140 093 005 

— 
1 324 308 120 

959 436 603 
477 500 000 

4 913 935 509 
18 124 789 389 

TOPLAM 5.020 320.080 727 914 446 768 

- 6 9 0 -
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Toplu Konut Alanı İçindeki Kooperatifler 

(23.10.1986 tarihi itibariyle) 

1 1 i 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 

r 

Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 

Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 
istanbul 
İzmir 
Kahramanmaraş 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 

Koop. 
sayısı 

55 
1 
9 
1 
5 

126 
14 
11 
22 
55 
27 
2 

— 
19 
6 

48 
17 
7. 

37 
17 
14 
25 
29 
15 

126 
10 
10 
5 
1 

— 
24 
12 
14 
96 

106 
11 
— 

6 
45 

8 
8 

Konut 
sayısı 

6.882 
20 

475 
39 

292 
13.555 
1.386 

427 
1.855 
1.905 

940 
98 

— 
1.635 

358 
3.542 

600 
430 
975 
498 

1.761 
1.095 
2.081 

598 

3.990 
1.578 

708 
276 
32 

' — 
2.140 

480 
1.937 

13.981 
14.530 

968 
— 

300 
2.991 

557 
661 

Açılan kredi 
miktarı (TL.) 

21 304 250 000 
60 000 000 

1 532 000 000 
136 500 000 
808 500 000 

40 42X 000 000 
4 336 750 000 
1 246 000 000 
5 487 300 000 
5 666 250 000 
2 943 750 000 

294 000 000 

— 
5 222 000 000 
1 076 000 000 

10 769 250 000 
1 728 500 000 
1 423 250 000 
2 975 800 000 
1 646 750 000 
5 571 500 000 
3 516 000 000 
6 470 000 000 
1 768 000 000 

11 671 000 000 
4 456 000 000 
2 063 500 000 

828 000 000 
112 000 000 

— 
6 837 500 000 
1 402 000 000 
5 955 750 000 

41 235 000 000 
43 751 250 000 
2 931 000 000 

— 
936 500 000 

9 009 500 000 
1 581 600 000 
1 853 500 000 
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Koop. Konut Açılan kredi 
t 1 i sayısı sayısı miktarı (TL.) 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 

Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

118 
121 

5 
41 
44 

_ 
!2 
— 
12 
14 
3 
1 

30 
19 
—. 
37 
22 
17 
23 

8 
— 

2 
2 
1 

27 
35 

6.029 
6.912 

314 
3.472 
1.857 

— • 
713 
— 

1.476 
742 
310 
40 

1.886 
1.159 

— 
888 

1.154 
1.221 
1.517 

557 . 
— 

304 
89 
10 

868 
2.665 

18 328 000 000 
20 939 500 000 

914 000 000 
10 622 000 000 
5 858 500 000 

—. 
2 216 500 000 

— 
4 392 200 000 

. 2 531 500 000 
982 500 000 
120 000 000 

6 021 608 000 
3 398 000 000 

— 
2 755 750 000 
3 532 250 000 
3 865 500 000 
4 629 000 000 

1 710 500 000 
— 

912 000 000 
244 750 000 
35 000 000 

2 767 250 000 
7 768 500 000 

TOPLAM 1.638 120.709 365 659 250 000 
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Toplu Konut Alanı Dışındaki Kooperatifler 

(2310.1986 'tarihi (itibariyle) 

İ 1 i 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 

Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur-
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 

Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kahramanmaraş1 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 

Koop. 
sayısı 

7 

5 

37 
10 

7 
12 

Konut 
sayısı 

219 

132 

1.914 
387 

106 
267 

Açılan kredi 
miktarı (TL.) 

312 000 000 

294 000 000 

3 938 500 000 
1 059 000 000 

262 000 000 

1 853 000 000 

2 
12 
8 

4 

3 
1 
6 
2 

1 
22 

2 

„ 

11 
— 
12 
68 
64 
2 

3 
15 
1 
6 

100 
358 
138 

95 

31 
35 
231 
67 

28 
979 

64 

., 
560 
— 
767 

4.016 
2.616 
21 

58 
630 
12 
118 

173 000 000 
847 500 000 
412 500 000 

292 500 000 

51 000 000 
105 000 000 
450 000 000 
67 000 000 

78 000 000 
2 812 000 000 

128 000 000 

... , 
1 610 500 000 

— 
2 035 000 000 
10 063 500 000 
6 357 500 000 

28 000 000 

185 500 000 
1 514 500 000 

36 000 000 
308 000 000 
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1 1 i 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 

Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

TOPLAM 

Koop. 
sayısı 

2 
30 

1 
4 
6 

— 
2 

— 
1 

12 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
6 

2 
3 
4 

— 
— 

1 
2 
2 

19 

435 

Konut 
sayısı 

98 
933 

12 
154 
126 

— 
46 
— 
11 

498 
253 
77 
54 

198 
100 
112 
114 

47 
51 

243 
— 
— 
30 
50 
28 

564 

17.748 

Açılan kredi 
miktarı (TL.) 

230 000 000 
2 244 500 000 

42 000 000 
199 000 000 
331 000 000 

— p 

128 000 000 
— 

11 000 000 
1 496 500 000 

357 000 000 
269 500 000 
139 000 000 
495 000 000 
100 000 000 
303 500 000 
337 000 000 

113 000 000 
113 000 000 
719 000 000 

— 
— 

60 000 000 
175 000 000 
50 000 000 

1 365 000 000 

44 551 500 000 
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Toplu Konut Kanununun Geçici Maddesine Tabi 
Kooperatiflef 

(23.10.1986 tarihi itibariyle) 

Koop. Konut Açılan kredi 
1 İ i sayısı sayısı miktarı (TL.) 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 

Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 

Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 
tzmiij 
Kahramanmaraş 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

138 
5 

19 
— 
6 

298 
53 

11 
51 
47 
4 

— 
— 
28 
10 
67 
8 

14 
52 
50 
8 

42 
20 
46 

102 
45 
36 

23 
— 
— 
24 
46 
73 

333 
198 
25 

1 
23 
90 
21 

9.504 
185 
812 
— 

280 
27.831 

2.071 

534 
2.882 
2.560 

111 
— 
— 

1.127 
293 

4.084 
247 
608 

2.370 
2.801 

472 
1.909 
1,055 
2.080 
2.914 
3.650 
1.908 

1.026 
— 
— 

1.334 
3.272 
5.601 

28.626 
11.109 
1.170 

10 
521 

7.806 
668 

20 331 515 245 
289 656 826 

1 545 569 974 
— 

290 537 006 
51 029 993 534 

3 829 996 752 

746 720 374 
3 189 969 364 
4 255 İ71 790 

109 963 725 
—-
— 

1 672 042 919 
503 883 390 

7 593 698 472 
436 342 634 
983 549 332 

4 650 881 214 
7 759 981 393 

779 256 815 
2 868 215 745 
1 510 149 440 
3 638 149 036 
4 903 062 445 
6 835 162 535 
3 150 829 305 

1 881 243 802 
— 
— 

2 213 437 931 
5 560 318 942 
9 952 349 000 

46 634 650 753 
17 845 082 149 
2 225 040 515 

25 000 000 
852 201 998 

14 894 363 707 
1 023 938 466 
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Koop. Konut Açılan kredi 
İ l i sayısı sayısı miktarı (TL.) 

Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Ürfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

7 
83 

230 
16 
58 
65 
1 

21 
2 
3 

30 
14 
2 

59 
49 
2 

18 
58 
29 
28 
40 
— 

7 
'7 
2 

22 
77 

255 
3.700 
9.032 
1.248 
3.422 
2.249 

100 
1.052 

99 
52 

1.516 
774 
47 

2.878 
4.291 

236 
478 

3.110 
1.510 
1.267 
3.307 

— 
274 
331 
111 

1.071 
5.782 

481 114 505 
5 576 192 511 

14 997 326 893 
1 968 102 211 
6 294 383 744 
3 887 006 539 

166 661 596 
1 992 233 603 

204 603 191 
53 681 451 

2 884 779 290 
1 449 482 573 

73 000 000 
4 613 776 218 
8 065 812 442 

519 754 363 
950 465 668 

4 848 391 521 
2 980 885 264 
2 545 754 031 
4 710 593 005 

— 
412 308 120 
654 686 603 
267 500 000 

2 101 685 509 
8 991 289 389 

TOPLAM ?? ?? -?? 
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Tamamlanaın Kooperatifler 

İli 

Afyon 
Ankara 
Adana 
Artvin 
Adıyaman 
Aydm 
Antalya 
AnUkya 
Biledik 
(Bolu 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
Çanlkırf 
Çorum 
Çanakkale 
Denizli 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Elazığ 
Giresun 
Gaziantep 
İsparta 
İzmir 
İzmit 
İstanbul 
Kayseri 
Kırklareli 
Kahramanmaraş 
Kütahya! 
Kastamonu 

Koopera'tif 
sayısı 

13 
127 
18 
7 
2 

21' 
19 
14 
4 

13 
25 
8 

32 
9 

11 
4 

25 
4 

27 
8 
9 
4 

21 
103 
46 

149 
48 
12 
12 
9 
9 

Üye 
adedi 

382 
6 407 
1 084 

272 
69 

654 
708 
652 
111 
422 
780 
259 

1 302 
243 
364 
67 

782 
214 

2 739 
252 
294 
350 
350 

4592 
1 545 

10 401 
3 496 

361 
310 
539 
112 

tü 

Konya 
Mensim 
Manisa1 

Muğla 
Malatya 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Erzurum 
Edime 
Erzincan 
Samsun. 
Salkarya 
Sivas 
Sinop 
sum 
Tekirdağ 
Toikat 
Trabzon 
Şanlıurfa 
Yozgat 
Zonguldak 
Rize 
Kırşehir 
Amasya 
Uşafc 

Kooperatif 
sayısı 

112 
24 
28 
8 
40 
3 
19 
4 
83 
14 
28 
14 
30 
33 
10 
2 
12 
11 
13 
3 
13 
32 
1 
2 
4 
3 

Üye 
adedi 

4 186 
963 
789 
340 

1 881 
52 
632 
108 

2 522 
567 

1 174 
635 

1 345 
1 487 
182 
130 
479 
346 

1 103 
135 
621 

3 051 
24 
20 
226 
61 

Taplanl 1 359 64 122 

Not : İnşaat seviyesi % 98 ve daha yukarı olan
lar. 
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Toplu Konut Fonıum'dan Kredi Kullanan Kooperatif
lere Ait »Bilgiler 

dai 

Ankara! 
Nevşehir 
Çankırı 
Kastamonu 
Eskişehir 
Denizi 
Malatya 
Bursa 
Mersin 
İsparta 
Tekirdağ 
İskenderun 
Sinop 
Konya 
Bilecik 
îzm'it/IKocaeli 
Kayseri 
İstanbul 
îzmir 
Edirne 
Sakarya 
Trabzon 
Erzurum 
Afyon 
Elazığ 
Amasya 
Kırklareli 
Burdur 
Muğla 

Pardieşırne 
işlemi 

tamamlanan 
kooperatif 

adedi 

'2 
2 
5 
4 
2 
4 
2 
3 
1 

il! 
1 
.1' 
2 
1' 
1 
2 

— 
— 
sil 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

— 

Konut 
adedi 

152 
36 

139 
70 
52 
70 
30 

"sı 
47 
39 
32 
34 
42 
32 
16 
82 
— 
— 
61 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
48 

— 

Ferdileşme 
talimatı 
verilen 

kooperatif 
adedi 

39 
2 
4 
2 

10 
9 

10 
ıo 
9 
9 
6 
3 
5 

35 
3 

16 
13 
33 
35 
5 

19 
4 

52 
4 
3 
1 
4 
5 
2 

'M 

Ordu 
Manisa 
Zonguldak 
Giresun 
Diyarbakır 
Bolu 
Kahramanmaraş 
Hatay/Antakya 
Artvin 

j Şanlıurfa 
Sivas 
Çorum 
Antalya 
Tokat 
Yozgat 
Samsun 
Uşak 
Niğde 
Aydın • 
Siirt 
Balıkesir 
Kütahya 
Erzincan 
Adıyaman 
Gaziantep 
Adana 
Kırşehir 

Toplam 

Perditeşme 
işlemi 

(tamamlanan 
kooperaıtilf 

adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
— 
-— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. — 
— 
— 

3 336 

Konut 
adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 033 

Ferdıileşme 
talimatı 
verilen 

kooperatif 
adedi 

1 
14 
9 
4 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
6 
4 
3 
4 
5 
4 
1 

10 
10 
16 
3 
4 

13 
12 
1 
2 
1 

494 

6 9 8 -
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2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Anka 
ra'nın yakacak ihtiyacı için ithal edilen kömüre ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evlinin yazılı cevabı. (7/1390) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 9.10.1986 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. Yönetimi ırkçı bir beyaz azınlığın elinde bulu
nan Güney Afrika Cumhuriyetine, tüm Dünya Dev
letleri ve hatta A.B.D.'de ekonomik ambargo uygu
lamayı düşünürken; zenginlere yıllardır ağır baskı ya
pan, ırkçılık uğruna feci cinayetler işleyen ve bundan 
dolayı tüm Dünya tarafından kınanan bu Devletten, 
Ankara'nın kışlık kömür ihtiyacını karşılamayı hangi 
gerekçelerle izah edebileceksiniz? 

2. Türkiye'nin Dünya'daki politik ve ekonomik 
itibarını hiçe sayarak son derece yanlış.ve sakıncalı 
olan bu kömür alımını gerçekleştirenler hakkında her
hangi bir işlem yapmayı düşünür müsünüz? 

3. Geçmiş yıllarda sonbaharın bu güne kadar 
Ankara'nın bir milyon 400 bin tonluk kömür ihtiya
cının 600 bin tonunun karşılandığı ilgililerce ifade edil
mekte iken 1986 yılı Ekim başında genel ihtiyaçtan 
ancak 100 ton civarında bir kömürün dağıtılabilmesi 
bu işi üstlenen Kurum ilgililerinin kömür sıkıntısını 
ve 3 milyonun üzerindeki Ankara'lıları ciddiye alma
dıkları gözlenmektedir. Ankara'lıların sağlığı ile oyna
yan bu ilgililer hakkında ne gibi işlem yapacaksınız? 

4. Güney Afrika'dan ithal edilen kömür konunun 
uzmanları tarafından incelenmiş ve gerekli testlerden 
geçirilmiş midir? Geçirilmiş ise nasıl yakılacağı tespit 
edilmiş midir? 

-5. İthal kömürün soba ve kalorifer kazanları üze
rindeki etkisi nelerdir? Yurdumuzda üretilen kömür
lerin yakıldığı sobalarda ve kalorifer kazanlarında kul
lanılabilecek midir? Kullanılamayacak ise bu konuda 
da Ankara'lılara yeni bir külfet yüklemesi söz konusu 
mudur? 

6. İthal kömürün İskenderun Limanından Anka
ra'ya 2 milyar tutarındaki nakliye ihalesinde % 20 ten
zilat teklif eden nakliye firmasına verilmediği ve ilan 
edilen ihale gününden bir gün sonra nakliyesinin % 30 
zamla başka bir firmaya verildiği doğru mudur? Bu 
iddia doğru ise bunun gerekçesini nasıl izah edersi
niz? 

7. Ankara'da soğukların başladığı günümüzde 
kömür satış müesseseleri önünde uzun kuyruklar oluş
turan vatandaşlara verilen kömürün büyük ölçüde toz 
olması Ankara'lıları mağdur etmektedir. Ankara'lıla
rın bu yönden de mağdur olmamalarını istiyorsanız 
herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 21.11.1986 

Sayı : 08.68/02234 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B. M. M. Başkanlığının 17.10.1986 

gün ve 7/1390-6943/27540 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 30.10.1986 gün ve 18/106-2050/ 

05850 sayılı yazısı. 
İlgi (b)'de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal 

ettirilen Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması istenen Güney Afrika Cumhuriyetinden ithal 
edilen kömürlerle ilgili yazılı soru önergesine ait not 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Güney Afrika 
Cumhuriyetinden ithal edilen kömürlerle ilgili yazılı 
soru önergesine ait not: 

1 - 2. Bilindiği üzere kış aylarında insan sağlığı 
bakımından tehlikeli boyutlara ulaşan Ankara'nın ha
va kirliliğine çözüm getirmek amacı ile konuyla ilgili 
ve yetkili bütün kamu kuruluşlarının iştirakiyle 
26.6.1986 tarihinde bir toplantı yapılmış, daha evvelki 
yularda kış boyunca ısınmada kullanılan linyit kömü
rü yerine, temiz katı yakıt olan kok, taşkömürü ve 
ithal malı antresit cinsi düşük uçuculu parça yakıt 
kullanılmasına karar verilmiş, konu Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulunun 24.7.1986 gün ve 
86/18 sayılı kararryla kesinleşmiştir. 

Bu kömürlerden; 
— 200 000 ton ceviz kok kömürünün Türkiye De

mir ve Çelik İşletmeleri tarafından, 
— 225 000 ton taşfcömürünün Türkiye Taşkömü

rü Kurumu tarafından olmak üzere toplam 425 000 
ton kömürün yurt içinden, 

— 500 000 ton iyi kalite kömürün de Ankara Be
lediyesi tarafından yurt dışından ithal edilmek sure
tiyle karşılanması ve her üç cins kömürün de Türkiye 
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Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından dağıtımının ya
pılması karar altına alınmıştır. 

Belediyece ithal edilecek kömür için yurtdışındaki 
50'den fazla firmaya ihaleye iştiirak etmeleri için da
vet mektubu yazılmış, bu firmalardan 19 adedi iha
leye iştirak etmişlerdir. Bunların içinde Kanada, 
U.S.A., Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney 
Afrika Cumhuriyetinden teklif veren firmalar vardır. 
En uygun fiyatlar Güney Afrika menşeli kömür tek
lif eden firmalardan gelmiş, bunlardan 6 tanesi ile ay
rıca pazarlık yapılarak ve herbir firmadan 500 000 
S'lık kafi teminat alınarak anlaşmalar yapılmıştır. Bu 
firmalardan 3 tanesi Federal Almanya, 2 tanesi Hol
landa ve diğeri de İsviçre firmasıdır. 

3. Yukarıda da izah edildiği üzere, yurt içinden 
ve yurt dışından temin edilecek kömürler, 

(— Demir Çelik İşletmelerinden ceviz koku 
29.8.1986, 

— Türkiye Taşkömürü Kurumundan taşkömürü 
26.8.1986, 

— Belediyece yurtdışından ithal edilen kömürler 
ise 2.10.1986 tarihinde) 

T.K.rnin depolarına muntazaman sevkedilmeye 
başlanmıştır. 

Bugün itibariyle KST tarafından 429 106 ton kö
mür halka dağıtılmıştır. Bu kömürler yüksek kalorili 
olup, geçen sene dağıtılan linyit kömürü ile miktar 
bazında mukayese edilmemelidir. K.S.T. depolarına 
hergün yaklaşık 5 bin ton kömür girmekte olup, her
hangi bir izdiham söz konusu değildir. Parasını ya
tıran her vatandaşa kömür verilmektedir. 

4. Ankara'nın hava kirliliğinin önlenmesi için it
hal edilen kömürün kalitesi ve evsaf spesifikasyonla-
rına uymaması halinde uygulanacak cezalar Ankara 
Belediyesi tarafından sözleşmede belirtilmiştir. -

Numune alma ve analiz; masraflar satıcıya ait ol
mak üzere tarafların karşılıklı olarak mutabık kaldık
ları tarafsız bir gözetme şirketince yapılmaktadır. Nu
mune alma işlemi yükleme sırasında otomatik nu
mune alıcılarla veya vagondan standartlara uygun ola
rak yapılmaktadır. Alınan numuneler 3 parçaya bö: 

lünmekte, biri analiz için kullanılmakta, ikincisi sevk 
tarihinden itibaren 20 gün içinde Ankara Kömür ve 
ihtiyaç maddeleri dağıtım Ltd. Şti'ne (BEL-KO) gön
derilmekte ve üçüncüsü de ileride başvurulmak üzere 
sevk tarihinden itibaren en az 90 gün saklanmakta
dır. Kömürün nasıl yakılacağı ayrı bir konudur. Bu 
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konuda 250'şer kişilik gruplar halinde tertip edilen 
kaloriferci kursları da halen devam etmektedir. 

5. İthal kömürün gerek kalorifer kazanları, gerek
se tuğlalı ve tuğlasız ve kovalı sobalarda yapılan ya
kım deneylerinde herhangi bir probleme rastlanma
mıştır. Bugüne kadar sevkedilen 86 548 ton ithal kö
mürünü kullanmakta olan vatandaşlardan günümüze 
kadar herhangi bir şikâyötin gelmemesi deney sonuç
larını doğrulamaktadır. 

6. Ankara Belediyesince ithal edilen kömürün 
İskenderun Limanından Ankara'ya naklî için Ankara 
Belediyesince ihale açılmış, ihaleye iştirak için 18 fir
ma ihale dosyası satın almış, bu firmalardan çoğu 
aralarında konsorsiyum kurmuş ve ihaleye 8 teklif 
verilmiştir. Tekliflerin açılmasından sonra prensip ola
rak nakliyenin en az 2 firma tarafından yapılması ön
görüldüğünden fiyatları düşük olan 5 firma değer
lendirilmeye alınmıştır. 

En düşük fiyat veren firmanın fiyata KDV'nin da
hil olup olmadığı konusunda çelişkili ifadeler kullan
ması nedeni ile bu işi yapamayacağı kanaati hasıl ol
duğundan değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Geriye kalan 4 firma ile Ankara Belediyesi ara
sında yapılan müteaddit görüşmeler -sonucunda 2 fir
maya müşterek taşıma işi verilmiş, ancak bunların 1 
tanesinin de mukavele safhasında istinkaf etmesi sebe
biyle ihale 3 firmadan oluşan bir konsorsiyuma ve
rilmiştir. 

7. İthal edilen kömürler belirli bir parça büyük
lüğünde ithal edilmektedir. Şimdiye kadar kullanan
lardan bir şikâyet alınmamıştır. Taşkömürü ve oeviz 
koku ise yıllardan beri Zonguldak ve Karabük'te kul
lanılmakta olup, kullanıcılardan herhangi bir şikâyet 
gelmemiştir. Ancak iri taneli linyit kömürü kullanmaya 
alışmış olanlar tarafından linyite nispeten daha kü
çük taneli olan bu kömürlerin ebatı konusunda çeşit
li görüşler ileri sürülebilir. Bu psikolojik faktörü yen
mek için + 10 mm. rekompoze olarak Ankara'ya sev-
kedilmekte olan taşkömürünün + 1 8 mm. rekompoze 
sevkedilmesi hususunda ilgililere gerekli talimat veril
miştir. 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Güney 
Afrika Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki ticarî faali
yete ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ce
vabı (7/1406) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

21.10.1986 
Mehmet Üner 

Kayseri 

1. Güney Afrika Cumhuriyetinden 1985 yılında 
yapılan ithalat miktarı dolar olarak ne kadardır? Yine 
aynı Devlete yapmış olduğunuz ihracat miktarı dolar 
olarak ne kadardır? 

2. Güney Afrika Cumhuriyetimden 1985 ve 1986 
yılında hangi malların alımı yapılmıştır? Ve neler sa
tılmıştır? 

3. 1985 yılında Güney Afrika Cumhuriyetinin 
Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı ile Türkiye Cumhu
riyetinin Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarı resmî veya 
gayriresmî bir araya gelmişlermidir? Gelmişler ise 
nerede ve hangi konuları görüşmüşlerdir? 

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin Güney Afrika Cum
huriyeti ile ticarî ilişkilere girmesine karşı Dışişleri 
Bakanlığımızın ne gibi tepkisi olmuştur? Bu ilişkiyi 
gerçekleştirenlerin Dışişleri Bakanlığına cevabı ne ol
muştur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 20 . 11 . 1986 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: 002/2851 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı

ğının 23.10.1986 tarih ve 7/1406 - 7044/27890 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 3.11.1986 tarih ve 18/106 - 2056/ 
05915 sayılı yazıları. 

İlgi (a) yazı ile Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) 
yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması istenen Kay
seri Milletveikili Sayın Mehmet Üner1n yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Soru 1. Güney Afrika Cumhuriyetinden 1985 
yılında yapılan ithalat miktarı dolar olarak ne kadar
dır? Yine aynı Devlete yapmış olduğumuz ihracat mik
tarı dolar olarak ne kadardır? 

Cevap 1. Güney Afrika Cumhuriyetine 1985 yı
lında yapılan ihracatımız 1 610 482 Dolar, aynı yıl anı
lan ülkeden yapılan ithalatımız 138 865 912 Dolar ol
muştur. 

Soru 2. Güney Afrika Cumhuriyetinden 1985 ve 
1986 yılında hangi malların alımı yapılmıştır? Ve ne
ler satılmıştır? 

Cevap 2. 1985 ve 1986 yılları içinde Güney Afri
ka Cumhuriyetinden ithalatımızı başlıca; Demir Cev
herleri, Taş Kömürü, Gübreler, Ferro Alyajları, De
mir Çelik Kütükler ve Demir Çelik Ürünleri oluştur
maktadır. 

Söz konusu yıllarda anılan ülkeye ihracatımızJdaki 
başlıca mallan da; Gübreler, Fındık, Mercimek, Krom 
Cevheri ve Cam Mamulleri meydana getirmektedir. 

Soru 3. 1985 yılında Güney Afrika Cumhuri
yetinin Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı ile Türkiye 
Cumhuriyetinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı res
mî veya gayriresmî bir araya gelmişlermidir? Gelmiş
ler ise nerede ve hangi konuları görüşmüşlerdir? 

Cevap 3. îki ülke yetkilileri resmî olarak biraraya 
gelmemişlerdir. 

Soru 4. Türkiye Cumhuriyetinin Güney Afrika 
Cumhuriyeti ile ticarî ilişkilere girmesine karşı Dışiş
leri Bakanlığımızın ne gibi tepkisi olmuştur? Bu iliş
kiyi gerçekleştirenlerin Dışişleri Bakanlığına cevabı 
ne olmuştur? 

Cevap 4. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımızdan 
Bakanlığıma bağlı Kuruluşlara herhangi bir yazı v.s. 
intikal etmemiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kastamonu İli [Azdavay İlçesinin yol ve içme suyu so
runlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1424) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Kastamonu ili Azdavay ilçesi şehir ge

çişi Devlet yolu ne zaman yapılacaktır? (Bu yol ge
çişinin etüdü yaptırılabilir mi?) 

Soru 2. Azdavay şehir geçişi yolu yapılmadığına 
göre Azdavay halihazır şehir içi geçiş yolu (2 km.) 
asf alttlanamaz mı? 

Soru 3. Azdavay İlçesi içme suyu yetersiz olduğu
na göre neden yeni ek içme suyu getirilmesi için ön 
etüdü ve araştırması yapılmıyor? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İsikân 21 . 10 . 1986 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: A -13/01/3222 

Konu: Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbant-
oğlu'nun Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 31 Ekim 1986 gün ve 7/1424 - 7104/28091 

sayılı yazınız. 
İlgi yazınız gereğince; Erzurum Milletvekili Sa

yın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Kastamonu fil Azdavay 
İlçesinin yol ve içmesuyu sorunlarına ilişkin, Bakan
lığıma yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
sorular itibariyle cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Kastamonu İli Azdavay İlçesi şehir geçi
şi Devlet yolu ne zaman yapılacaktır? Bu yol geçi 
sinin etüdü yaptırılabilir mi? 

Cevap 1. Karayolları Genel Müdürlüğümüzde, 
şehir geçişlerinin yatırım hacmi, zamanlaması, öde? 
nek dağılımı ve program durumunu belirlemek için 
1985 - 1995 plan dönemini kapsayacak şekilde «Şe
hir Geçişleri Yapım Detay Planı» hazırlatılmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iletilen 
bu plan çerçevesinde gerekli finansman temin edil
mesi halinde, Azdavay Geçişi önümüzdeki yıllarda 
ele alınabilecektir. 

Sözkonusu geçişin proje çalışmalarına ise; halen 
çalışmaları sürdürülen Azdavay imar planının tamam
lanmasını müteakip başlanılabilecektir. 

Soru 2. Azdavay şehir geçişi yolu yapılmadığına 
göre Azdavay halihazır şehir içi geçiş yolu (2 km.) 
asf altlanamaz mı? 

Cevap 2. Azdavay İlçesinin geçiş yolu halen be
ton ve asfalttır. Yolun bakımı, Karayolları Genel Mü
dürlüğümüzün bakım ekiplerince peryodik olarak ya
pılmaktadır. 

Soru 3. Azdavay İlçesi içmesuyu yetersiz olduğu
na göre neden yeni ek içmesuyu getirilmesi için ön 
etüdü ve araştırması yapılmıyor? 

Cevap 3. Kastamonu İline bağlı Azdavay kasaba
sının içmesuyu ihtiyacı, 1978 yılında (YSE) şimdiki 
Köyhizmetleri Genel Müdürlüğünce açılmış bulunan 
keson kuyudan karşılanmaktadır. 

Kasaba nüfusunun üçbini bulması ve mevcut ke
son kuyununda imar planı içinde kalması sebebiyle 
yeni kaynakların etüdü İller Bankası Genel Müdür
lüğümüzce yapılmış olup, kasabaya cazibe ile isale 
edilebilecek kaynaklar araştırılmıştır. 

Araştırılan bu kaynaklardan; kasabaya 13 km. 
uzaklıkta bulunan Ballıdağ menbaı (mülga) YSE'ce 
isale edilmiş olup, hidrolik ve teknik koşulların sağ
lanamaması ve depoyada istenilen debinin iletileme-
diğinin anlaşılması üzerine, Ballıdağ kaynağından 
itibaren «İsale, depo, şebeke» kapsamlı içmesuyu pro
jesinin yeniden yapılması İller Bankası Genel Müdür
lüğümüzce planlanmıştır. 

Ancak, bu yörede DSİ Genel Müdürlüğümüzün-
de Azdavay barajı için çalışmaları sürdüğünden, ya
pımı düşünülen bu içmesuyu isale hattının, baraj göl 
alanı içinde kalması söz konusu olabileceği gerekçe
siyle incelemeler sürdürülmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakam 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-
yezit'in, Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi Beyoğlu 
Kasabasında lise binası yapımına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1428) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Soru 1. Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Beyoğlu 
Kasabasında lise binası yapımı programa alınmış mı
dır? 

Soru 2. Programa alınmış ise, hangi yılda tamam
lanacaktır ve yatırımın malî portesi ile yıllar itibarıy
la ödenek miktarı ne kadardır? 

Soru 3. Programa alınmamış ise mahallî halk han
gi nedene dayanarak Bakanlığınız adına tapuya tes
cil ettirdiği arsaya tip projeye uygun olarak temel 
açmış ve taş çekmiştir? Bakanlığınızın bu faaliyetten 
haberi var mıdır? 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 21 . 11 . 1986 
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 714.4 Ort. Öğr. Şb. - 9401 

Konu: Kahramanmaraş Türkoğlu Beyoğlu Lise 
binası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin tarihsiz, Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/1428 -
7108/28086 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Baye-
zit tarafından Bakanlığımıza yöneltilen Kahraman
maraş Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Kasabasında Lise bi
nası yapımına ilişkin yazılı soru önergesinde cevap
landırılması istenilen hususlar incelenmiştir. 

1. Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Ka
sabasında halen açılmış bir lise bulunmamaktadır. 

2. Kasabanın Sarılar Köyü Kızılburun mevkiin
de 27 300 m2 yüzölçümlü alan hükmen hazine adına 
tescil edilmiş tarla vasfındaki bu yer lise binası yapıl
mak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 30.1.1986 
tarihinde Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. 

3. Bu arsanın Türkoğlu Kasabası imar planın
da maksadında kullanılmak üzere ayrılıp ayrılmadığı 
bilinmemekle beraber Valilik okul yapımının 5 Yıl
lık Yatırım programı içinde gerçekleştirilmesi için 
28.2.1986 tarihinde Bakanlığımıza teklifde bulunmuş
tur. Bu kasabada lise yapımı için daha önce yapılmış 
bir teklif yoktur. 

4. Bakanlığımıza ayrılan ödenek ile 1987 yılı ya
tırım programıyla getirilen imkânlara göre Beyoğlu 
Kasabasına lise yapılması planlanamamıştır. 

5. Mahallinden alınan bilgilere göre Beyoğlu Be
lediyesinin taban alam 590 m2, toplam inşaat alanı 
1 180 ma olan 12 derslikli projeyi temin ederek temel 
hafriyatına başladığı ve inşaat mahalline taş getirdiği 
öğrenilmiştir. 

6. Başlatılan ve halen sürdürülen «Kendi Oku
lunu Kendin Yap» kampanyası içinde mütaala edile
bilecek Beyoğlu Kasabasındaki okul yapımının isteni
len şekilde yürütülebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için 
lüzumlu bilgi ve belgelerle 1982/146 sayılı genelgeye 
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ı göre Bakanlığımıza teklifte bulunulması gerekmek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I Metin Emiroğlu 
{ Millî Eğitim Gençlik 
I ve Spor Bakanı 
I 6. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
I Kayseri Yahyalı İlçesi Mustafabeyli Köyünde bula

şıcı bir hastalığın yayıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin 

yazılı cevabı (7/1432) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

I Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

I Saygılarımla. 
I Muzaffer Yıldırım 
I Kayseri 

Kayserİ'nin \ Yahyalı İlçesine bağlı Mustafalbeyli 
Köyünde son birkaç yılıdır Köyü adeta haritadan sil-

I meye çalışan, bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan, kor-
I kunç bir hastalık süratle yayılmaktadır. 
I 1. Yahyalı'nın Mustafabeyli Köyünde, sürekli 
I ölümlere neden olan hastalık nedir? Nereden kaynak-
I lanmaktadır? 

2. Köydeki hastalığın ve nedenlerinin tespiti için 
üniversiteden uzman bir ekip oluşturup, Mustafabeyli 

I Köyüne göndermeyi düşünüyor musunuz? 
I 3. Köydeki bütün hastaları hem tedavi etmek, 
I hem de hastalığın nedenlerini tespit etmek için araştır

ma yapan bir üniversite hastanesine nakletmeyi düşü-
I nüyor musunuz? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 25 . 11 . 1986 

Bakanlığı 
I Hukuk Müşavirliği 

Sayı: HM. 9239/1048 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 3.11.1986 tarih ve K.K.D.B. 7/1432 - 7133/ 
I 28160 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen Kayseri Milletve-
I kili Sn. Muzaffer Yıldırım'ın Kayseri - Yahyalı ilçesi 

Mustafabeyli Köyünde bulaşıcı bir hastalığın yayıldığı 
iddiasına ilişkin yazılı soru önerge cevabı aşağıda su-

I nulmuştur. 
I Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

I Bakanı 
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Kayseri - Yahyalı İlçesi Mustaf abeyli Köyünde 
ölümlere yol açan bulaşıcı bir hastalık konusunda Ba
kanlık kayıtlarımızda herhangi bir bilgiye rastlanıl
mamıştır. Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdür
lüğünün 30.10.1986 tarih ve 8474 sayılı yazıları ile 
mezkûr köyde kanser vakalanyla ilgili olarak incele
me yapılması istenilmiş, dahiliye, çocuk, genel cerrah 
uzmanlarıyla çevre sağlığı teknisyeninden oluşan bir 
ekip tarafından Yahyalı Köyüne gidilerek kanser şüp
hesi ve diğer hasitalar muayene edilmiş, kanserden 
ölenlerin yakınlarından bilgi alınarak bir rapor tanzim 
edimiştir. Bu rapora göre: Köyde halen üç kanser 
vakası tespit edilmiş, bunlardan birisinin - 20 yıl önce 
sol memesi alınmış - meme kanseri, diğer ikisinin cilt 
kanseri olduğu anlaşılmıştır. 

1986 yılında 4 kanser ölümü vuku bulmuştur. 
ölenlerden ikisinin hastalığı, 8 ve 3 yıl öncesi başla
mıştır. 

Rapor, Bakanlığımız Kanser Savaşı Dairesi Baş
kanlığınca incelenmiş, köyün nüfusuna göre kanser 
prevelansının normal o'Uduğu, değişik yılarda, 
değişik türlerde kanser görüldüğü, bu da böl
gede kanserojen bir erken olmadığı şeklinde değer* 
lendirilmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Ankara'daki hastanelerde röntgen filmi bulunmadığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1433) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ©derim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Ankara hastanelerinin tümünde şu anda 
Röntgen filmi bulunmayışının sebebi nedir? 

Soru 2. özel muayenelerde bulunan röntgen fil
minin (Devlet hastanelerinde bulunmayışı nedeniyle) 
vatandaşın özel muayenelere yönlendirilip sömürül
mesine neden olduğuna nasıl göz yumulmaktadır? 

Soru 3. Bu röntgen filmi üreten veya ithal eden 
firmaların Türkiye gereksinmesini bu şekilde felce 
uğratacak vatandaşımızın sıhhati ile oynadığının he
sabım kim soracaktır? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 25 . 11 . 1986 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: HM. 8239/1047 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 3.11.1986 tarih ve K.K.D.B. 7/1433 - 7134/ 

28175 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzurum Milletve

kili Sn. Hilmi Nalbantoğlu tarafından Ankara'tiaki 
hastanelerde röntgen filmi bulunmadığı iddiasına iliş
kin yazılı soru önerge cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
7.6.1935 Tarih ve 2767 sayılı Sıtma ve Frengi İlaç

ları İçin Kanunun 1 inci maddesindeki «... her çeşit 
röntgen filmlerini yurda ithal etmek Türkiye Kızılay 
Cemiyetinin monopolü altındadır.» hükmü gereği 
röntgen filmleri sadece bu dernek tarafından getirti-
lebilmekteydi. Tüm ülke ihtiyacının yeterince ve zama
nında karşılanabilmesini de teminen bu hüküm 
3.6.1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunla kaldırılmış ve 
röntgen filmlerinin ithali serbest bırakılmıştır. Anka
ra hastanelerinde yapılan araştırmalarda kesinlikle 
röntgen film sıkıntısı bulunmadığı gibi ihtiyaçları ka
dar röntgen filmlerini Kızılay Genel Başkanlığından 
temin ettikleri öğrenilmiştir. 

8, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
yatılı bölge okulu bulunmayan Kastamonu iline bağlı 
ilçelere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Kastamonu İli ilçelerinden hangilerinde 

yatılı bölge okulu yoktur? 
Soru 2. İl ve ilçelerinde mevcut ilköğretim okul

ları yer, adet ve kapasite bakımından yeterli midir? 
ilk ve ortaöğretim yatılı kuruluştan gereksinmesi kar
şılanmış mıdır? 
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Soru 3. Azdavay İlçesinde yatılı bölge okulu ya
pılması yararlı olmaz mı? Yararlı olursa ne zaman 
yapılabilir? 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve 21 . 11 . 1986 

Spor Bakanlığı 
ilköğretim Gendi Müdürlüğü 

Sayı : 002.1. Eğt. Pla. Şb. Md. (2429-2447) 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 3.11.1986 

gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
7-1436/7137-28178 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Kastamonu tli'ne bağlı İlçelerinin yatılı ilköğretim 
bölge okuluna olan ihtiyacı ile ilgili yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Kastamonu lli'ne bağlı Abana, Araç, Azdavay, 
Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, İnebolu, Taşköp
rü ve Tosya İlçelerinde yatılı ilköğretim bölge okulu 
yoktur. 

2. Kastamonu İlinin Merkez İlçesine bağlı Ihsan-
gazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu faal olup (520) 
öğrenci kapasitesine sahiptir. 

Küre İlçesinin Ağlı Kasabasında 85H004180 pro
je numaralı ve (520) yatılı öğrenci kapasiteli, yatılı 
ilköğretim bölge okulunun yapımı devam etmekte 
olup, inşaatın fizikî gerçekleşme durumu % 30'dur. 

Devrekani İlçesinin Şeydiler Kasabasında da 
85H004160 proje numaralı ve (300) yatılı kapasiteli, 
yatılı ilköğretim bölge okulunun yapımı bulunmakta
dır. Bu okulun fizikî gerçekleşmesi ise % 10 dolayın
dadır. 

Ayrıca, ll'de (1 446) ilkokul, (10 gündüzdü ilköğre
tim okulu ve (22) tane müstakil ortaokul bulunmak
tadır. 

Kastamonu İlinde, ilköğretim kurumlarının yeterli 
düzeye ulaştırılması bakımından Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ilke ve hedeflerine göre plan dönemi 
içinde, (82) adet anasınıfı, (441) adet ilkokul - derslik, 
(181) adet ortaokul - derslik ve (350) adet köy öğret
men lojmanı ihtiyacı planlanmıştır. 

Yıllık yatırım programı esasları çerçevesinde ihti
yaçların karşılanmasına çalışılmaktadır. 1987 yılı yatı
rım tekliflerimizde (15) aidet anasınıfı, (99) adet ilko
kul - derslik, (44) adet ortaokul - derslik ve (46) adet 
köy öğretmen lojmanı yer almıştır, 

3. Kastamonu İlinin Küre İlçesinin Ağlı ve Dev
rekani İlçesinin Şeydiler Kasabalarında yapımı de
vam eden Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının yapım
larının öncelikle bitirilmesine çalışılmaktadır. Bu iki 
okul inşaatı tamam'iandiktan sonra, ll'daki yatılı öğ
renci kapasitesi (1340ya ulaşmış olacaktır. Bu kapa
site, tlin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. 

Bu balkımdan adı geçen okulların inşaatı tamam
lanmadan, ll'de yeni bir yatılı ilköğretim bölge okulu 
yapımı şimdilik düşünülmemektedir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor (Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Hipodromda vatandaşlar için kapalı oturma yeri yapı
lıp yapılamayacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1438) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki ısoru'iarımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olaralk yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Hipodromda merasim yapılan kısımda 
kordiplomatik, milletvekilleri - gazeteciler ve askerî -
mülkî erkân iç>in kapalı AnfMatr şeklinde yer olduğu 
halde, bunun karşısında vatandaşlarımız için böyle 
mahfuz bir yer olmaması bir eksiklik olmuyor mu? 

ISoru 2. Hipodromda yukarki kapalı kısmın kar
şısına gelecek şekillide meraslim şeridi kenarında (Hal
kın 'bayram merasimlerinde işgal ettiği yerde) 250 m. 
kadar uzunlukta anfitiatr seklinde 5-6 kademeli çelik 
konsıtrüks'iyon olaralk örtmeli bir oturma yeri yapıla
maz mı? 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve 21 . 11 . 1986 

Spor Bakanlığı 
Beden Teroiyasıi ve Spor 

Genel Müdürlüğü 
Dairesi : Tesisler - Yat. Plan. Şb. Md. 

Sayı : T.06.1-69/9267 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.11.1986 gün ve 7/1438-7142/28183 sayılı 

yazınız. 
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İlgi yazınız ekindeki Erzurum Milletvekili Hilmi 
Nallbantoğlu'nun 7/1438-7142 sayılı soru önergesi in
celenmiştir. 

23.9.1980 tarihinde kabul edilen 2302 sayılı Ata
türk'ün Doğumunun (100 üncü Yılının Kutlanması ve 
«Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hakkındaki 
Kanunun değişik 3 üncü maddesi ile sınırları belirle
nen Atatürk Kültür Merkezi aHanı içerisinde Hipod
rom ile Bakanlığımız Beden Terbiyesi -ve Spor Ge
nel Müdürlüğü'ne alît 19 Mayıs Spor Sitesi içerisin
deki 'spor tesisleri de kabul edilmiştir. 

Yine, değişik 3 üncü madde de; «Bu alan içerisin
de Millî Mücadele tarihini, Türk Halk Kültürünü ve 
sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli 
•sıahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve 
kitaplılklar, atölyeler ve benzerli yerlerden meydana 
gelen Atatürk Kültür Merkezi ile Millî Komitece sap
tanacak tesis ve alanlar bulunur. Bunların dışında 
Atatürk Külttür Merkezi alanına hiçbir yapı yapıla
maz» hükmü yer almaktadır. 

Kanunun bu hükmüne göre, Hipodrom alanına 
halikın 'hayrattı törenlerini izleyebilmesi için 250 m. 
uzunluğunda çelik sistem kapalı trübün yapılması 
mümkün görülmemektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız Beden Terbliyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğünce spor tesisleri veya müştemilat
ları yapılacak alanların Beden Terbiyesi ve Spor Ge
ndi Müdürlüğünün mülkiyetinde ya da kullanım hak
lanın verlmiş olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 19 Mayıs Sitesi içerisindeki (3) adet 
spor salonu, Halter Kamp ve Eğitim Tesisi. Sporcu 
Sağlık Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Atletizm 
Kondüsyon Salonu ve yönetim binasının yıkılması da 
Bakanlığımızdan istenmiştir. 

Ankara'daki spor teslislerinin yetersiz olduğu 'belir
tilerek, yeni spor teslislerinin gerçekleştirilerek hizmete 
girmelerinden sonra zaman iiçerislnde söz konusu 
spor tesislerinin yıkılmasının uygun olacağı ayrıntılı 
bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı 

25 . 11 . 1986 O : 2 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Millî Eğitim Şûrasının 1980 yılından beri 
yaptığı toplantılara ve toplumun gelişen koşullarına 
karşı ne gibi kararlar aldığına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1442) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Balkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması
na aracılığınızı saygıyla arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalflbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1'. Millî Eğitim Şûrası 1980'den beri kaç 
defa toplanmııştır? 

Soru 2. Bu toplantılarda, toplumumuzun gelişen 
koşullarına ve gereksinmelerine uygun olarak eği
tim sistemimizde yapılması gerekli değişikliklerden 
ne gibi kararlar alınmıştır? 

Soru 3. ÜniVersite önünde öğrenci birikimi so
rununa ne gibi önlemler getirilmiştir? 

Soru 4, »1980, 1981, 1982, 1983 ve 1984 yılın
da üniversite giriş imtihanlarına giren öğrenci sayi-
ları ile üniversiteye kayıt yaptırıp okuyabilen öğren
ci sayıları kaçar adettir? 

Soru 5. Mümkünse 1985, 1986 yılları için de 
yükarki sorumun yanıtını bildirir misiniz? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 20 . 11 . 1986 

Spor Bakanlığı: 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 513. PAD. Şûra Şjb. Md. 6300 

Konu : Soru önergesi' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TJB.M.M. Genel Sekreterliği Kanunlar ve 

Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğünün 5.1İJİ986 gün ve 7/1442/28281 sayılı 
yazıları.. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun Ba
kanlığımızca cevaplandırılmasını istediği ilgi yazı Eki 
soru önergesi incelendi. 

1. Millî Eğitim Şûrası '1980 yılından bu yana; 
birincisi 23 - 26 Haziran 1981 yılında «X. Millî Eği-
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tim Şûrası»; ikincisi ise 8 - 11 Haziran 1982 yılında 
«XI. Millî Eğitim Şûrası» olmak üzere iki defa top
lanmış bulunmaktadır. 

2. a) X. Millî Eğitim Şûrasında, eğitim siste
mimizin okul yapısı, eğitim programları, öğrenci akı
şını düzenleyen kurallar, eğitim teşkilatımız, öğret
men, yönetici ve uzmanların yetiştirilmesi konuların
da;1 

b) XI. MMî Eğitim Şûrası, Millî eğitim hizmet
lerinde öğretmen ve eğitim uzmanlarının durumları 
ve sorunları öğretmen eğitimimin gelişimi, öğretmen 
eğitiminde hiizmet öncesi sorunlar ve öneriler, eği
tim uzmanlarının eğitimi, öğretmen ve uzmanların 
hizmet içi eğitimi, öğretmen ve uzmanların sorun
ları, çözüm ve önerler konularında; 

Kararlar alınmıştır. 

3 w iSoru önergesindeki 3, 4, ve 5. sorular Yük
seköğretim Kurulu Başkanlığına iletüm'iş ve alınan 
cevabın ıbir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıMetin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor ©akanı 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 19 . M . 1986 

Spor Bakanlığı! 
Yükseköğretim Dairesi 'Başkanlığı1 

Sayı : ÜT#V.-86-266-344,16 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nurıyazılı soru 

önergesi. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 5.11.1986 tarih ve 7.1442.7177-28281 sayılı ya
zısı. 

'Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tara
fımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verilen yazılı soru önergesindeki konular Yüksek- • 
öğretim Kurulu Başkanlığına iletilmiş ve alınan ce
vabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Ali Sungurtekin 
Daire Başkan V. 

T.C. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 19 . 11 . 1986 

Sayı : H<M-06-07-003-l! 77-20558 
Konu : Soru önergesi hk. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
İlgi : 18 Kasım 1986 tarih ve ÜNÎV^86-266-34343 

sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili HiHmi Nalbantoğlu tarafın

dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilen ve ilgi yazınız ekinde bir örneği gönderilen ya
zılı soru önergesi incelenmiş olup, sorulan hususlar 
aşağıdaki şekilde cevaplanmış bulunmaktadır. 

Öğrenci kontenjanlarının her yıl belirli nispetler
de ve imkânlar ölçüsünde artırılması ile birikim kıs
men önlenmiştir. Kurulumuzca yeni açılan Meslek 
yüksekokulları ile de kontenjan artışı sağlanmıştır. 

1980 - 1986 yılları arasında üniversite giriş im
tihanlarına giren öğrenci sayıları ile üniversiteye ka
yıt yaptırıp okuyabilen öğrenci sayısı yazımız ekin
deki listede gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tahsin özgüç 

Başkanvekili 

1980 - 1986 Yularında ÖSY'ye Başvuranlar YÖP 
Kontenjanları ve Yerleştirilenler 

Yıl Başvuran Kontenjan Yerleşen 

1980 466 963 40 449 41 572 
1981 4İ20 850 50 856 • 56 010 
1982 408 573 73 018 72 983 
1983 361 15® 1127 093 106 651 
1984 436 175 134 527 150 849 
1985 475 053' 139 620 158 468 
1986 503 SS5 139 197 167 206 

İU — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından sivil mi
marlık örneği olarak tescil edildiği iddia edilen İs
tanbul Gümüşsüyü'ndaki bir binaya ilişkin Başba
kandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı A., Mesut 
Yûmaz'ın yazılı cevabı. (7/1444) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda ge
reğini arz ederim, 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul! 
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1. istanbul Gümüşsüyü pafta 79, ada 150 ve 
56 parselin üzerindeki taşınmaz, (inönü Cad. No. : 39) 
1977 Kasım ayında Anırtılar Yüksek Kurulu tarafın
dan «SM\ Mimarlık Örneği» olarak ıtescil edilmiş 
inlidir? Edilmiş ise bu tür yapıların korunması ile 
ilgili mevzuat hükümleri- muvacehesinde bu binaya 
kaçak ve fazla olarak yapıldığı iddia edilen çatı katı 
ile iligili yasal bir işlem' yapılmış mıdır? 

2. Bu ilave inşaat nedeniyle anılan binada faz
la yük nedeni ile göçmesline sebep olacak şekilde çat
lak ve otamalar olduğu Beyoğlu Belediyesine ve İs
tanbul Rölöve ve Anıtlar -Müdürlüğüne bu konuda 
yapılan müracaatların sonuçları hakkında bilgi verir 
misiniz? 

3. Bu bina ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye 
İBaşmüfettişliğinee 11 Eylül 1986 tarihinde hazırlanan 
rapora göre herhangi bir işlem yapılacak mıdır? 

4. Binanın çökmesi halinde mesulllleri hakkında 
işlem yapılabilmesi için aksi bir rapor verilmediğine 
göre inşaat sahipleri İle ilgili kamu kuruluşlarının 
mevcut hali ile binanın iskâna uygun olduğunu be
lirtir bir -rapor vermeleri için ne gibi bir yasal işlem 
yapılması gerekmektedir? 

T. C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 . 11 , 1986 

Sayı : 3672 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : tstanîbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan 

Hasltürk'ün soru önergesi. 

iBgi: a) TBMM. Başkanlığının 7.11.1986 gün 
ve 7/1444-7184 sayılı yazıları., 

, b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünün 14.11.1986 gün ve ıK. K. On. Md. 
18/106-2107/06120 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan H'a'stüırk'ün 
Sayın Barbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesi incelenerek şu hususlar tespit ed'ilmişfe 

1, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsüyü 79 
pafta, 150 alda, 56 parsel (doğrusu 79 pafta, 750 ada, 
16 parsel) de bulunan Hayırlı Apartmanı, Gayrimen-

25 . 11 . 1986 O : 2 

kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
12.11.1977 gün ve 10160 sayılı kararı ile sivil mi
marlık örneği olarak tescil edilmiştir, 

İSöz konusu yapının çekime katını tam kata iblağ 
edenler hakkında, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun 10.9.1983 gün ve 15351 sa
yılı ve Taşınmaz Küliflür ve Tabiat Varlıkları. Yük
sek Kurulunun 19.4.1984 gün ve 293 sayılı kararla
rı ile yasal kovuşturma açitırılmışitır-

Ayrıda, konuya ilişkin yapılan başvurular üzeri
ne konu Bakanlığımız, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı ve .İçişleri Bakanlığı müfettişlerince de incelen
miştir., 

2. İlave yapılan inşaat sonucu anılan bina
daki fazla yük nedenli ile göçmesine sebep olacak şe
kilde çatlak ve oturmalar olduğuna ilişkin, Beyoğlu 
Belediyesi ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar (Müdürlü
ğüne yapılan müracaatlar üzerine çeşitli zamanlarda 
uzmanlarca incelemeler yapılmış ve hazıdanan rapor 
ile diğer belgelerin değerlendirilmesi sonucu, 10.9.1983 
gün ve 1535 sa'yıılı Yüksek Kurul kararı alınmıştır. 

Alınan kararda: «Tescili yapıda Kurul kararı 
' alınmaksızın çekme katı tam kata iblağ edenler hak
kında yasal kovuşturma açılması, statik açıdan teh
like doğurduğu anlaşılan kaçak ilavenin derhal kal
dırılması gerektiği» belirtilmiştir. 

ISözü edilen yapıya ilişkin olarak, daha sonra ya
pılan başvurular ile Bakanlığa sunulan diğer belgele
rin 2981 sayılı Yasanın 6 net maddesi gereğince, Ta
şınmaz Kültür ve Tabiat yarlıkları Yüksek Kuru
lunda değerlendirilmesi sonucu alınan 19.6.1986 gün 
ve 293 sayılı kararda; yapının tescilinin devamına, 
daha önceki kararlarla istenen yasal kovuşturmanın 
yapılmasına, statik durumu ve imar mevzuatına ay
kırı hususlarda ise aidiyeti nedeniyle Belediyece ge
reğinin yapılması 'istenmiştir, 

3, Yapı ile ilgili İçişleri Bakanlığı, Teftiş Ku
rulu Başkanlığı Müfettişince düzenlenen 11 Ey
lül 1986 sayılı rapor gereğince (Üniversite, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu, Bayın
dırlık Müdürlüğü, .Belediye) teknik elemanlarından 
teşekkül eden bir komisyonca gerçekleştirilmesi iste
nen inceleme için, Bakanlığımızca Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulundan bir üye gö
revlendirilmiştir. 
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4. (İçişleri Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ıMüfettüşi raporu gereğince, belirlenen komisyonca 
söz konusu yapıda yapılan ekleme ve yenilemelerin 
binaya ne ölçüde zarar verdiğinin belirlenmesi ile 
statik incelemeler sonucu elde edilecek rapor ve bu 
Jconuda Yüksek Kurul' üresinin malhalMnde yaptığı 

....>. 

inceleme ile birlikte, Yüksek Kurulun konuyu yeni
den değerlendirmesi sonucu alınacak karara göre ya
sal işlemSer gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Kül'üür ve Turnam Bakanı 

» e « .«.. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 UNCU BİRLEŞİM 

25 . 11 . 1986 Sah 
Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana MlilletveMi Cüneyt Can ver ve 24 
Arkadaş ınm; Hava Kuvvetleri eski Komutanı emek
li Orgeneral Tahsin Şahinlkaya'nın, Hava Kuvvetleri 
Koımuıtanlığı sırasında kendisine ve ailesine menfaat 
sağladığı yolundaki 'iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 ünci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bık Meclis Araştırması açılmasına 
'ilişikin jönergesd (10/31) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve 13 
Arkadaşının, ülkem'izdeki trafıiık kazalarının nedenle
rini bütün yönleriyle araştırmak ve alınacak yasal ve 
idarî önlemlere ışık tulmalk amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açı'krıasına ilişiklin önergesi 
(10/32) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — lİstanlbul (Mıiılletvelkii Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

•2. — Diyarbakır M'iletvdkMıi (Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği 
tdfdia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em 
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
*oru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUöSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
sesi (6/631) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi f^/709) 

9. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında cc 
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

10. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir tünde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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13. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey (görevlilerine iişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) <1) 

15. — İstanbul MiHetvelkiM Günseli Özlkaya'nm, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) (1) 

17. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

18.'— Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezafc Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
liskıp Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1) 

20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) (1) 

21. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) 1(1) 

22. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) (1) 

23. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 1(1) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

25. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/789) 

29. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğitlim, Spor ve Turistik Tesis
lerine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) • 

30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-Iş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misiafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/797) 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

32. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yalkalamıak içlin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) (1) 

36. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

37. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 



38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

39. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Ylfil-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

40. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

4L — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

42. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sat Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları .sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

44. —' İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

47. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

48. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, IBinigöl İlinde yıkımına 'başlanan Çimento Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/884) (1) 

49. — Konya Milletvekili Salim Ererin, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alamn in

tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/838) 

54. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

56. — Kahranmanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

58. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

59. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu-Aybastı ilçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) -

60. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id-



dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'm, Kırşehir - Kaman ilçesi Sarııışağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Adıyaman ve Malatya illerine .bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan 
ile Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/872) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman işletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlerle .tahsisine iişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

65. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Doğ
ru Yol Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen top
lantıyla ilgili olarak Antalya Valisi ile Emniyet 'Mü
dürünün tutumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/88Ö) 

66. — istanbul Milletvelkili 'İbrahim Uıral'ın, terör 
oliaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

67. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, iz
mir - Tire ilçesine 'bağlı bazı köylerin sulama ve iç
me suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

68. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinde yapılması düşünülen raylı stetem için 

Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5 5 . 1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 .5 .1986) 

2. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nöi Maddesinde 
Değişiklik Yapıılmasına Dair 5.11.1986 Tarih ve 3317 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve içişleri Komis
yonu Raporu (1/807, 3/1181) (S. Sayısı : 504) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1986) 

3. —• Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazrt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
hey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Iıslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet iMeciisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili lÜhsan Tomlbuiş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) ((S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6,1985 - 21.11,1986) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 26.11.1986) 
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