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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

MI. — YOKLAMA 
W. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RU LA SUNUŞLARI 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Bingöl Milletvekili Hakkı Artukars-

lan uı, İçel Milletvekili Mehmet Kooabaş'ın 
84 üncü Birleşimde yaptığı konuşma üze
rine basında yer alan ve kendini ve ailesini 
ima eden yorumlar hakkında gündem dışı 
konuşması 

2, — Sivas Milletvekili Rüşan Işın'ın, eko
nomik sorunlar, işsizlik ve işe alımlar ko
nusunda gündem dışı konuşması 

B) Çeşitli İşler 
1. — Başbakan Turgut özal'ın 9-14 Ni

san 1986 tarihlerinde Hindistan'a yapacağı 
resmî ziyarete katılacak olan milletvekilleri
ne dair Başbakanlık tezkeresi (5/95) 

V. 'jr- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 

Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

Sayfa 
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2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir 
tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/501) 205 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet 
Nuri üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına poli
tik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan Sözlü soru önergesi (6/544) 205 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant* 
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalar
la anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/622) 205 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının ertelenmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 205 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 205 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde 
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Sayfa 
yapılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
!(6/560) 205 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/561) 205 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf 061111̂  
in, Uşak İli Eşme İlçesine bağlı 'bazı köyler
de tütün ekimine izin verilmemesinin nede
nine ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanın
dan sözlü soru önergesi i(6 / 567) 206 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Uçak Servisi A. Ş..'ndeki 
ıbazı yöneticilerin gıda alımlarında usulsüz
lük yaptıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 206 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal
bantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin sözlü soru
su ve İçişleri Bakanı Yıldırım Âkbulut'un 
cevabı(6/580) 206 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal* 
bantoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemeleri! 
fiyatlarının kontrolüne ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/639) 207 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Âkbulut'un cevabı (6/581) 207,213:215 

İ 4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem konut
larının kesinhesabına ait bazı bilgilere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/640) 207 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/641) 207 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/642) 207 

Sayfa 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Ge
liştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) 207 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderleri-

. ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/644) 207 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İş
letme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 207 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/646) 207 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 207 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve.Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 207 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Muğla ili Merkez Jandarma Kara
kolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/587) 208 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) , 208 

25. — • İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen 
hamburgerlerin yurdumuzda satılması için te
şebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650) 208 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nnn 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/651) 208 

— 192 — 
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27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/652) 208 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/653) 208 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/654) 208 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/656) 208 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu 
Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/657) 203 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 208 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 208 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 208 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/670) 208 

36. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 209 

Sayfa 
37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/672) 209 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/673) 209 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/674) 209 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 209 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 209 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 209 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 209 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 209 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/680) 209 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler 
itibariyle dağılımına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/681) 209 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
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Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 209 

48. — istanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 209 

49. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 209 

50. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 209 

51. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
m, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/683) 210 

52. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 210 

53. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat istikrar Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/685) 210 

54. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 210 

55. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Libya'daki bir firmada çalışan Türk işçi
lerinin yurda getirilmesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/687) 210 

56. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 210 

57. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/689) 210 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
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Sayfa 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 210 

59. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 210 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 210 

61. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 210 

62. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 210 

63. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı biber 
alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 211 

64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 211 

65. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır ilinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 211 

66. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/612) 211 

67. — Samsan Milletvekili Hasan Altay' 
m, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/613) 211 

68. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun ili Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
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elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 211 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 211 

70. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim _ 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 211 

71. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kredi
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 211 

72. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Hindeki vatandaşların su ve su parası 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/626) 211 

73. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul İlindeki bazı belediyelerin semt 
ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı 
iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulüt'un cevabı (6/627) 212:213 

74. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, konut kredisinden faydalanan 
vatandaşların korunması için alınan tedbirlere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/630) 215 

75. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 215 

76. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 215 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli 
bir spikerin Diyarbakır Radyosuna tayin edil
me nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/634) 215 
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78. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 

in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 215 

79. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzu
rum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 215 

80. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifi
kasyon çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/637) 215 

81. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
tapulama çalışmalarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/638) 215 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 233 

1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Bigadiç Kaymakamı hakkında ileri sü
rülen iddilara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulüt'un yazılı cevabı (7/956) 233 

2. İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Demiryolları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/998) 233:235 

3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1016) 235:236 

VI. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER ^ 217 

1. — 6.12.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/747) 
(S. Sayısı : 418) 217:221 

2. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Tür
kiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-
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Sayfa 
mesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1 /741) (S. Sayısı : 417) 221 

3. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 
Arkadaşının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Anayasa; Millî Savunma (İçişleri ve Plan ve 

Sayfa 
Bütçe komisyonları mütalaaları) ve Adalet ko
misyonları raporları (2/187) (S. Sayısı : 419) 222:232 

VII. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMEN
Nİ VE TAZİYETLER 236 

1. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım
cılığın önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin 
öngördüğü önlemlerin hayata geçirilmesi hak
kında 2 505 imzalı 332 dilekçe. 236:237 

I.— GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saalt lSJOp'te açıldı. 
Dışişleri,Bakanı Vahit Halefoğlu, ABD Dışişle

ri Bakanı Geonge ıShultz'un Türkiye'ye yaptığı res
mî ziyaret hakkında Genel Kurula bilgi verdi; MDP 
Grubu adına Ankara Milletvekili Ali Bozer, ANAP 
Grulbu adına Amasya Milletvekili İsmet Özarslan ve 
SHP Grubu adına Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu 
da aynı konuda görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, televiz
yonda gösterilen «İpek Yolu» isimli belgesel dizinin 
Erzurum'la ilgili bölümü, 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz, Baş/bakan Tur
gut özal'ın kaçakçılıkla ilgili beyanı; 

Konularında güınıdiem dıışı birer ıkouışma, yaptı
lar. 

Görüşmelerde bulunmak üzere Polonya'ya gide
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı Sudi 
Türel'in dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Hatay Milletvekili Abdürrahman Demirtaş ve 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, «1 Mart 1926 ta
rihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 
428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi» (2149) ile, 

Muş Milletvekili Atilla Sın'ın, «765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifbni (2/241); 

Geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Ada
let Komisyonunda bulunan tekliflerin geri verildiği 
bildirildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malzeme 
ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin (6/655) ve 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, hampeltrol 
alımlarına ilişkin (6/595). 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay, 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Samsun Bal

lıca Sigara Fabrikasına ilişkin (6/615) sözlü sorusu
na, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 
in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraatın içinden» 
programındaki bir beyanına ilişkin (6/629) sözlü 
sorusuna, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

Kütahya Milletvekili Abdurralhman Necati Ka-
ra'a'nın, Suriye'de 'okutulan bir ders kitabına ve Su
riye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin (6/602) ye 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra Bü
yükelçimizin bir İngiliz Milletvekiline Barış Derneği 
davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
(6/628), 

Sözlü sorularına, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğ
lu cevap verdi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
1(6/671), (6/686), (6/693), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli bulun

duklarından; 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in (6/544), 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Naltban'toğlu'nun 
(6/622), (6/576), (6/580),.(6/639), (6/640), (6/678), 
(6/679), (6/680), ı(6/681), (6/682), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 
(6/561), 1(6/589), 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), (6/632), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 

(6/687), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

1(6/641), (6/642), 1(6/643), (6/644), (6/645), (6/646), 
1(6/647), (6/648), (6/651), (6/652), (6/653), (6/654), 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/650), 

ilsltaribul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm (6/688), 

(6/624), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Samsun Milletvekili Hasan Altayın (6/613), 

(6/614), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirkı (6/616), 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 

1(6/627) ve 
Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın 

(6/634), 
'Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Hatay Milletvekili Abdurratıman Demirtaş'ın 

(6/623), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in 

(6/587), 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm (6/683), 
Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Ba'hçeci'nin 

(6/630) ve 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631), 
ıSözlü soru önergeleri, soru salhipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır (bulunmadıklarından; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/656), (6/657), (6/658), (6/659), (6/660), (6/670), 
(6/672), (6/673), (6/674), (6/675), (6/676), (6/677), 
(6/684), (6/685), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692) 

2 , 4 . 1986 0 : 1 

sözlü soru önergeleri, soru sahibinin aynı birleşim
de görüşülmüş bir başka sorusu bulunduğundan; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/609) ve, 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in 
(6/621), 

Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
'Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/612) Sözlü soru önergesi, soru sahibi görevli 
bulunduğundan; 

Ertelendiler. 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'mın (6/611) 

sözlü soru önergesi, soru sahibi ikinci cevap günün
de de Genel Kurulda hazır bulunmadığından düştü. 

Konya Milletvekili Salbri Irrnak'ın, Kanunların 
ölüm Cezasını öngören Hükümlerinin; ölüm veya 
Müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/234) (S. Sayısı: 415), 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Taşınmaz 
Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu 1(2/260) (S. Sayısı : 416), 

Üzerindeki görüşmeler 'tamamlanarak; komisyon 
raporlarının kabul olunduğu ve tekliflerin reddedil
diği açıklandı. 

11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıf
lar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının (1/741) (S. Sayısı : 417) görüşülmesi, 
komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından, ertelendi. 

6.12.1983 tarihli ve 2969 Sayılı Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/747) (S. Sayısı : 418) üze
rinde bir süre görüşüldü. 

2 Nisan 1986 Çarşamba günü saat 15'te toplan
mak üzere birleşime saat 18.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal Özbilen Mehmet Üner 

m -
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II. — GELEN KAĞITLAR 

2 . 4 . 1986 Çarşamba 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Yata
ğan Termik Santralından zarar gören üreticilere iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/694) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1986) 

2. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak harfiyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.4.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının ertelen
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1077) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, işçi emeklilerinin ekonomik durumunun düzel
tilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1078) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1 . 4 .1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait taşınmazların 
kira bedellerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1079) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.4. 1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara ili Kayaş ve Gülveren semtindeki bir 
araziye ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1080)"(Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet hastanelerinde tedavi ve ameliyat olacak 
hastalardan para alındığı iddiasına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1081) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 

arkadaşının, Libya'da çalışan işçilerimizin sorunlarım 
ve Hükümetin bu konudaki tutumunu tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/13) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25 . 3 .1986) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Abdulhalim Araş 

KÂTtP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli) Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

in. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'a kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1., — Bingöl Milletvekili Hakkı Artukarslan'm, 

İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın 84 üncü Birleşim
de yaptığı konuşma üzerine basında yer alan ve ken
dini ve ailesini ima eden yorumlar hakkında gündem 
dışı konuşması., 

BAŞKAN — Gündem dışı iikü arkadaş söz iste
miştir; sırası ile kendilerine söz veriyorum. 

Dünkü birleşimde Sayın Hakkı Artukarslan'ın di
lekçesinin vazıh olmadığı ve açıklanması konusunda 
kendisinden talepte bulunulmuş ve bugünkü görüşme
miz sonucunda da bu konuda kendilerine söz vere-
meyeceğinıiz belirtilmiş ve 'bunun üzerine kendileri 
yeni bir dilekçe vermişlerdir. IBu dilekçeyi okutup, ken
dilerine söz vereceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
26.3.1986 günkü oturumda konuşan Sayın Meh

met Kocabaş'ın ortaya getirdiği ima neticesi, basında 
.o günden bugüne çeşitli yorumlarla bana ve aileme 
atıfta bulunulmuştur. iBu yayın ihalen devam etmekte
dir. Kamuoyunda ima edilen hadisenin, ben ve ailem 
olduğu hususunda, şüpheler uyanmasına vesile olun
muştur. IBu neşriyat karşısında, Sayın Mehmet Koca
baş aydınlatıcı bir tekzip yapmadığı gibi, tarafımı ima 
eden 'beyanlarda bulunmuştur. Yüksek Meclisinizi bu 
konuda -ima edilen taraf olduğum anlaşıldığından-
aydınlatmak ve bilgi sunmak üzere gündem dışı söz 
istiyorum. 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

BAŞKAN — Kendilerine, bu çerçevede kalmak, 
yeni cevap hakları doğurmamak, sataşmaya neden ol
mamak kaydıyla ve konuşmasını süresinde bitirmek 
üzere söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Artukarslan. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 26.3.1986 günü hepi
nizin de bildiği gibi, Gaziantep Milletvekili Sayın Ünal 
Yaşar'ın gündem dışı yaptığı konuşmaya tepki "duyan, 
kendisine sataşıldığı iddiasıyla söz alan Sayın Koca
baş, «Allah'a şükür ve hamd» ile başlayan konuşma
sıyla, basın toplantısında yaptığı açıklamayı tavzih 
etmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin, şalvarla potur gi
yerek soygun yaptığı iddiasının doğurduğu sıkıntı için
deyken, kendisine gösterilen tepkiye karşı, şimdi za
bıtlardan okuyacağım talihsiz ve çirkin sözleri sarf et

ti. Şimdi onun sözlerini zabıtlardan okuyup yüce Mec
lisin bilgilerine sunacağım. 

Onun konuşmasına geçmeden, Sayın Ünal Yaşar'ın 
o gün yaptığı konuşmasından, kısa da olsa bir iki 
paragrafı okumak istiyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Artukarslan, o konuya girme
yin; sadece talepte bulunduğunuz konuya değinin efen
dim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, konu sadece 'benim talebimle ilgilidir. Saptı
rılmadan, Türtkiye kamuoyuna aksetmiş, aslında bir 
gündem dışı değil, bir gündem konusu olan bir mev
zuda, bir milletvekiline sürülen lekenin temize çıkarıl
ması konusudur. Lütfen, rica ediyorum Sayın Başkan, 
muhterem heyetiniz imkân versin, yalan mı, doğru 
mu neyse ortaya çıksın, beni sıkmayınız rica ediyo
rum. 

(BAŞKAN — Şimdi, siz tutanakta geçen sözlere 
geçiniz efendim. 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkan, Sa
yın Kocabaş isim vermedi M, arkadaşımız niye gocu
nuyor? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Verip 

vermediğine şimdi geliyorum, müsaade edeceksiniz. 
YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — 'İsim vermedi, bir 

milletvekili dedi. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şimdi, 

Sayın Ünal Yaşar'la ilgili, dediğiniz kısmı geçiyorum; 
fakat zabıtları okuyacağım. 

'Sayın Yılmaz Demir az önce bana karşı, ismimin 
geçip geçmediği hususunda ki itirazıma karşılık, «Sa
yın Kocabaş islim vermedi» diyorlar. Zabıtlardan 
okuyacağım; orada, ismini açıklasın, dememe rağmen, 
şimdi, «Ona sataşılmadı, onun isminden bahsedilme
di» diyor, ona da cevap vereceğim. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, kavga mı ediyor, ne yapıyor anlamadık. 

BAŞKAN — Efendim, herkesin kendine göre bir 
konuşma tarzı oluyor; bu itibarla, herkesi bu üslup 
içerisinde dinleyelim efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN ((Devamla) — Şimdi, 
Sayın Kocabaş'ın konuşmasından bir iki paragraf ve
receğim : «Muhterem arkadaşlarım, ben bir vatanse
ver olarak, olayın spekülasyonunu, siyasetimiz gereği 
asla kendime yakıştırmam...» 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
gündem dışı mevzuu mu bu? 
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(BAŞKAN — Sayın Oktay, 'başta yaptığım konuş
maları dinleme fırsatını, bilmiyorum, bulabildiniz mi? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — «... He
le Milliyetçi Demokrasi Partisinin bir mensubu, aynı 
zamanda partinin sorumlu bir Genel (Başkan Yardım
cısı bir şeyi bilmeyecek, ona yüzde yüz inanmayacak, 
elinde delil olmayacak, gelecek böyle bir iddia ile kar
şınıza çıkacak; bu mümkün değildir» demektedir. 

İşte şimdi burada, meselenin ne olduğunu açıkla
mak mecburiyetindeyim : 

'Mecburi, zabıtları geçiyorum : 

'«Muhterem arkadaşlarım, (bana verilen teyp ban
dında deşifre ettirdiğim kısımda bunlar var; ancak, 
hen >bu olayın doğru lolduğuna inanmak istemiyorum; 
ancak, ben bunu burada yüzde yüz...» diyor; yüzde 
yüz doğru mudur, değil midir onu getiremiyor. «Bir 
dakika arz edeyim efendim, (beyefendi bür hafiflik yap
mayalım, bunu yapmam; ama bunu ilgili sayın ba
kana, Dahiliye Vekiline vereceğim, bunun tahkikatı
nı...» 

iBen o zaman, Hakkı Artükarslan olarak, Sayın 
Başkan, burada söylemesi lazım, diyorum : «Mehmet 
Kocabaş (Devamla) — Siz neden çok şey yapıyorsu
nuz?» diyor; şimdi burasını açıklamak istiyorum : 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Bir şey yok 
İki... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Müsaa
de ediniz lütfen, konumu toparlayayım, ondan son
ra muhasebesini yapalım. Lütfen, rica edeceğim; ko
nu basit değildir. 

Hatırlarsanız, Sayın Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Genel Başkanı bu kürsüden konuşurken şuradan otur
duğum yerden, (belki yanlış, belki doğru bir sataşmam 
olmuştu; buna hiddet duyan Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan Fırat ye
rinden kalkarak yanıma gelip, «Sen niye konuşuyor
sun, konuşma» demiş, ben de, neden konuşmayaca
ğım sen mi konuşacaksın? deyince, «Git Bingöl'de ko
nuş» demesi üzerine ben de, sen de git Malatya'da 
konuş demiştim. Sonra da, «Sen git Bingöl'de kardeş
lerinin hesabını gör» dedi, ben de o anda, alnımdaki 
tertemiz nlâsıye ile, ne varsa söylensin, sözleriyle Sayın 
Ayhan Fırat'a doğru yürümüştüm. Ne var ki, arka
daşlarım araya girmiş, Allah'a şükür bir sürtüşme ol
madan ayrılmıştık. 

Ben Sayın Ayhan Fırat'a bir hususta teşekkür edi
yorum : (Bir gün sonra, Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunda otururken, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Kadir Narin (yanımda oturuyordu) bana döne
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I rek «Ayhan Fırat Bey, bu meseleden çok üzgün» de
di; neden dedim, «Kendisini bir MDP'linin aldattığını 

I ve yanlış söylettiğini, özür dilediğini beyan etti» dedi. 
I İşte, o gün burada bu laf söylenirken, illa açıklasın 

diye ısrarım boşu boşuna değil, yerimde bir müdatıa-
I ledir. Ancak, bir oyun ve tertip, daha evvelden tez

gâhlanarak geliyordu. O zaman benim bunları söyle-
I me sebebim buydu. «Siz neden çok şey yapıyorsunuz?» 
I diyorlar. İşte ben bunun için çok şey yapıyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bingöl'de seçimi ala-
I cağız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Eh, na-
I sil olur bilemem, ama onu Allah kalûbelâda -benim 
I inancım budur- yazmıştır; alacaksanız mübarek olsun, 
I ona bir diyeceğim yok. (Seçim meydanı, herkesin ya

pacağı... 
BAŞKAN — Efendim, açıklamalarınıza geçiniz. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Geçiyo

rum 'efendim. 
Yüce Meclis de bu iddiaya tepki göstermiş; ben de 

konunun müphem bırakılmamasını, muhatabının açık
lanmasını ısrarla istemiştim. Konuşmaların, temsilcisi 
olduğum Bingöl'le ait olması dolayısıyla beni fazla ala
kadar edeceği gayet tabiîdir, takdir edeceğiniz gibi. 
!Bu iğrenti veren iddianın öne sürülmesine karşılık, 
her zaman, haksız ve yanlışa karşı tabiatımda var olan 
heyecanla, bu sefer de yerimden müdahale ederek 
(konunun açıklanmasını istemiştim. «Yavuz hırsız ev 
sahibini (bastırır» misalinde olduğu gibi, iftira ve iha
net dişlerini göstermiş, tüm zorlamalara rağmen ka
çak güreşmeyi, minderden kaçmayı yeğlemiştir. Şim
di ise, .ben ayağından çekerek mindere getiriyorum. 

I (SHP sıralarından «Allah de» sesleri 
I Sokak dedikoducularının bile cesaret edemeyeceği 

ve etmeyeceği mesnetsiz iddialarla güvenlik güçlerine 
saldıran; şaşkınlıkla, kurtarırım umuduyla, dikkatleri 
dağıtmak ve başka hedeflere yöneltmek gayretine düş
müş; aslına astarına kendisinin de inanmadığı bir bi-

J çimde, «denize düşen yılana sarılır» misali, kamu si-
I lahına sarılmıştır. 

(Burada, gündemin son kısmında, o günkü birleşi
mi idare eden sayın başkanın belirttiği bir iki nok
tayı da lütfen benden dinleyiniz... 

I 'BAŞKAN — Sayın Artükarslan, fazla detaya gi
rerseniz sürenizi geçireceksiniz, bunu hatırlatmak iste
rim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Oldu 
I Sayın Başkanım, ondan da vazgeçiyorum. 

Kuzuyu yemek isteyen kurdun, suyun başında ol-
İ masına rağmen, kuzuya «Suyu bulfandırıyorsun» oyu-
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mı tutmamış; kıör olan kunt, ısuyun aşağısındakinin 
kuzu değil, arslan olduğunu fark edememiştir. (SHP 
sıralarından «Bravo arslan» sesleri, gülüşmeler) Kur
dumuz tuzağa düşmüştür. 

Sayın Başkan, millî iradenin mümtaz temsilcileri; 
yüce Meçisin yüksek huzuruna Allah'ın izniyle, ars
lan, Kocalbaş'ı ve onu bu çirkin oyuna sürenleri çe
kip getirecek ve istemeyerek de olsa defterini dike
cektir. (SHP sıralarından «Bravo arslan» sesleri, al
kışlar) Dürecektir ki, bir dalha, o yüce Meclisin men
suplarına, rjadema, uluorta, mesnetsiz, vicdansız bir 
tarzda leke sürmeye kimse cesaret edemesin. Meclis 
zabıtları incelenirse, MDP grubunun olgunluğunu de
falarca tekrar ettiğim görülür... Böyle mümtaz bir top
luluktan, böyle bir iddianın çıkması, ne kadar büyük 
'bir şanssızlıktır. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen o olaya 
girmeyelim efendim. Lütfen... 

HAKKİ ARTUKARSLAN (Devamla) — Peki, 
efendim girmiyorum. Sayın Başkanım, geçiyorum. 

Sayın Başkan, iddia edilen olay, mesnetsizliği ba
kımından cevap vermeye değer değildir; ama «Sükut 
ikrardan gelir» diye bir deyim var; bu nedenle, oyu
nun açıkça anlaşılması ve gerçeklerin ortaya çıkması 
için, oynanmak istenen komedinin perdesini arala
mama lütfen müsaade ediniz. 

HtLMI NAUBANTOĞLU (Erzurum) — 20 da
kika .konuştu, ben de konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 'bakıyorum... 

HtLMI NALBANTOĞLU ((Erzurum) —. 20 da
kika oldu Sayın Başkan. Ben de 20 dakika konuşu
rum. Süresi geçti. 

BAŞKAN — Efendim bakıyorum bakıyorum... 
Sayın Artukarslan, bu konuları geçin, geçin... 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Yalnız bir 

şey söylesin Sayın Balkan : Doğru mu, yanlış mı? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, yüce heyetten ve sizden rica ediyorum Allah 
rızası için... Bir vatandaşa, bir milletvekiline, bir 
Doğulu kişiye leke sürülmüştür; bana bu söz için na
sıl 5 dakika süre verdiniz? Sayın Nalbantoğlu'na ne 
oluyor? Tuttuğu saatlerle 15'er 20'şer saat konuşmuş 
da, bizim burada konuşacağımız 15 dakikamıza mı 
göz dikiyor? (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Geçin efendim, geçin. Sayın Artuk
arslan, ben size yardımcı olmak için söylüyorum. Bu 
itibarla, bu hamaset kısımlarını geçin, geçin... (Gürül
tüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, «hamaset» diye değerlendiremezsiniz; hama
set, Türk Milletinin ruhunda ve bedeninde vardır; o 
hamasette sahip olmayanları ben Türk saymıyorum. 
(ANAP sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, konuyu biraz gerilerden alacak ve 
bugüne geleceğim. İnsanın kendisinden ve ailesinden 
bahsetmesi aslında ayıptır. Bu idrakin içinde olmak
la beraber, mevzubahis olan, ailemdir. Hukuk ve me
cellede suç şahsîdir' ben buna sığınmıyorum. Ar
tukarslan ailesinin tümünün, küçük büyük ayırmaksı-
zın, yaptıkları kusur ve suçtan kendimi sorumlu tutu
yorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri) Bir nebze 
şimdi ısiöyleyeceğim... 

BAŞKAN — Orayı geçin efendim, geçin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Peki 
geçeyim. 

Ben, babamı, "dedemi de anlatıp, Asya'dan gelişi
mizden tutup gelecektim; ama «geçin» diyorsunuz, var
sın geçelim. 

Sayın Başkan, yalnız, bir tabloyu, bir ailenin 
ıstırabına çare olması bakımından okumama fırsat 
verin, ondan sonra konuşmamı toparlayayım. 

BAŞKAN — Yok, lütfen geçin efendim, geçin lüt
fen. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — «Geç, 
geç», diyorsunuz, geçiyoruz; tabiî iş topal ve sakat 
gidiyor. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Artuk
arslan, yalnız bir şey açıkla : Doğru mu, yanlış mı? 
Teröristleri getiren kim? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, müsaade edin,. geleceğim, müsaade edin. 

Asker oldum, babamın en büyük oğluyum. 
BAŞKAN — Geçin efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu bah

si de- geçiyorum, 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (Gürültü

ler) 
HAKKI ARTUKARSLAN (Dwamla) — Bir şey 

arz edeceğim, boşunuza gidecek; Türkün destanını 
dinleyiniz, Türkün faziletini lütfen dinleyiniz. 

İBAŞKAN — Biraz geçin efendim, geçin; lütfen, 
lütfen... (Gürültüler) Lütfen efendim, lütfen... Lüt
fen Sayın Artukarslan... (Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu kadar 
şeye gerek yok, «Yapmadım» der, inersin. 
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HAiKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Peki, 
hepsini geçtim Sayın Başkan, ne yapayım; öyle istiyor
sunuz!. 

BAIŞKAN — Buyurun, buyurun. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bize ge

lince, «geç»; ele gelince, «konuş»... (Gülüşmeler) 
Bugün bu kutsal çatının altında bulunmamın en 

büyük nedenlerinden biri, üstün vatanseverlik vasfımı
zın, mensubu olmaktan gurur duyduğum, her türlü hiz
metini yapmayı aslî görev bildiğim çok aziz Bingöl-
lü hemşerilerim tarafından çok iyi bilinmesindendir. 

Mesele nedir? Beyefendi* sordu; ona geliyorum. 
Bunda bizim ilgimiz nedir, günahımız nedir, vebalimiz 
nedir; bunu yüce Meclisin takdirlerine sunmaya çalı
şacağım. 

1985 yılında Kurban Bayram» sebebiyle Bingöl'e 
gitmiştim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — İlkokuldan 
başlayın. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Siz ilk
okuldan beri ters okumuşsunuz, üniversite ve liseniz 
de bir şey olmamış demek, ne yapalım. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
burada savunma yapmıyor, sadede gelsin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bingöl' 
de, çarşıda bir kaldırım üzerinde 10-15 kişiyle soh
bet ediyorduk. O sırada, Genç ilçesinden tanıdığım 
üç 'beş kişi beni bir kenara çağırdılar, heyecanlıydı-
"lar; hayırdır, dedim; «Efendim, Genç'te bir terörist 
teslim olmak istiyor» dediler; iyi, gelsin teslim olsun, 
dedim; «Efendim, şartı var» dediler; şartı nedir, de
dim. Onlar da bana «Milletvekili beni ilgililere tes
lim etsin diyor, Allah rızası için bize yardımcı olur 
musun?» dediler. Bir an düşündüm... Bölge halkının 
huzursuzluğu ayyuka çıkmış, bölge insanı bu yüzden 
bunalım içinde; güvenlik güçleri, gece gündüz deme
den yıllardır bu teröristin peşinden koşuyor. Vicdanî 
muhasebeden sonra, peki olur, dedim. Adamlar gitti; 
hiçbir kimseye - kardeşlerim dahil - tek kelime söy
lemedim. Vali Beyi aradım; yoktu, il dışına, çık
mıştı. Ara'baya atlayıp, tugay komutanına gittim; evin
de oturduk, konuyu kendisine açtım. Kesin gelip gel
meyeceğini bilmediğimi; fakat her türlü tedbirin alın
masını rica ettlim. Komutan, gelip teslim olmasının 
pek çok faydalar sağlayacağını, yıllardır peşinden ko
şulan, ehemmiyetli birçok konunun aydınlanacağını 
söyledi. Kahvesini içtim ve ayrıldım. 

İki köy arasındaki hudut ihtilafı için, belediye reisi 
ile beraber bir gün evvel blir program yapmıştık; tu

gaydan çıkınca oraya gittim. Dört saat sonra döndü
ğümde, tam evimin önünde - dükkânlarımız ve evi
miz belediyenin tam bitişiği ve hükümet konağının tanı 
yanıdır- bir kalabalığın bulunduğunu- gördüm, dur
dum; nedir, dedim; «Teröristi getirdik» dediler. Bele
diye reisi ile beraber, arabadan inmeden teröristi ara
baya aldık, doğru tugaya götürdük, teslim ettik. 

Şimdi yüksek vicdanlarınıza sunuyorum: Bunun 
dışında bir şeyi kim üspat ederse, ben milletvekilliği
ni terk edeceğim. (ANAP sıralarından «Bravo Artuk-
arslan» sesleri) Bu, terörizmi müdafaa mıdır, bu, te
rörizmin başına yumruk mudur? Vicdanlarınıza bıra
kıyorum... (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Bu olaydan kardeşlerimin haberdar olması, terö
ristin getirilmesinden sonra olmuştur. Olay bize tah
minen, öğlene yakın, saat 11.00-12.00 civarında ak
setti; teslim de saat 16.00'da oldu, herkesin gözü 
önünde cereyan etmiştir. 

Bizim işyerimiz ve evimiz - anlattığım gibi - çarşı
nın ortasındadır. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Teröristleri 
getiren kim? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu tes
lim sayesinde Bingöl'de, meçhul kalmış birçok karan
lık olay su yüzüne çıkmıştır. Memleketimizi yasa bo
ğan, merhum belediye reisi Hikmet Tekin'in, karde
şinin ve annesinin katilleri ortaya çıkmış; birçok ni
fak yuvası dağıtılmış; bölge halkı ve güvenlik güç
lerimiz rahat etmişlerdir. 

Devlete, millete, yöre halkına hizmet olarak ka
bul ettiğimiz bu fedakârlığa, ihanet yaftası asmaya uğ
raşmanın maksadı nedir, altında ne yatıyor; şimdi 
ona geliyorum. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Süresi geçti; 
kaç dakika oldu Sayın Başkan? Hayat hikâyesini an
lattı. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sözleri
mi bitiriyorum, canın sıkılmasın. Biliyorum senin san
cını. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
kaç dakika oldu? 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — özel tarife. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Süre

nin kısalığı nedeniyle daha detaya inmeden, gazete
leri ve raporları okumadan - bunu inşallah basın top
lantısında yapacağım - bitirmeye çalışacağım. 

Hakikatlerin bütün çıplaklığı ile ortaya konması 
için ve uluorta iddialarla kişileri karalamaya çalış-
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manın ne kötü neticeler doğurabileceğini tespit için 
yüce Meclisin huzurunda şu istekleri sıralıyorum: 

1. Sayın Kocabaş'ın, var olduğunu bahsettiği ban
dı, hangi dostunun verdiğini açıklaması, 

2. Bantta konuşturulan şahsın isim ve adresinin 
açıklanması, 

3. Sayın Kocabaş'ı ve bu konuya sütunlarında 
geniş yer veren tüm basın mensuplarını, gerçeği ye
rinde görmek ve oynanmak istenen mizansenin nasıl 
bir amaca matuf olduğunu hep beraber tespit etmek 
maksadıyla, bu hafta içinde Bingöl İline davet ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Son say

fadayım, bitiriyorum,. 
İSMET TURHANG1L (Manisa) — Teröristi şeh

re kim getirdi? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Kocabaş'ın, elindeki bandı vermemesi halinde; dava 
açabilmem için, Sayın İçişleri Bakanından tarafıma bu 
bantın mutlaka verilmesini rica ediyorum. Zaten bu 
mesnetsiz kepazeliğin müsebbipleri Türk adaleti önün
de ortaya çıkacak ve hesap vereceklerdir. 

Sayın Başkan, eğer Sayın Kocabaş buradalarsa, 
lütfen kendilerine söz veriniz efendim. Çünkü, handı 
verip vermeyeceğini, basın toplantısı için Bingöl'e ge
lip gelmeyeceğini beyan etsinler. Aksi takdirde, tüm 
iftiraları, tüm yalanları, tüm yakıştırmaları kendileri
ne iade ediyor; yüce Meclisin önüne böyle bir ko
nuda çıkıp da böyle bir konuşma yaptığım için özür 
diliyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. (ANAP 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sataşma vardır, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, söz vereceğim 
efendim. 

2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, ekonomik 
sorunlar, işsizlik ve işe alımlar konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın, ekonomik sorun
lar ve işe alımlarla ilgili gündem dışı söz istemişlerdir, 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Işın. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; İç Anadolu'da, Sivas yöresinde son 
günlerde yaptığım gezilerde, ANAP iktidarının uygu
ladığı yanlış ekonomik program sonucu, halkın her ge
çen gün daha fazla mağduriyet içerisine düştüğünü 
ye bunun sonucu olarak da; esnafın, işçinin, memu

run, çiftçinin büyük bir karamsarlık içerisine itildiğini 
izlemiş bulunuyorum. 

Tüm bunların sonucu, işsizliğin had safhaya çık
tığını; partizanca yapılan atamalar sonucu, halkın te
dirgin edildiğini ve ülkenin süratle kargaşa ortamına 
itildiğini gördüm. 

Üretici çiftçi perişan; tarımda süratle eskiye dönüş 
başlamış; traktörler kontak kapatırken, karasaban ye
niden devreye girmiştir. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Nerede bun
lar, nerede? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bırakın bunları 
yahu. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Anadolu'yu gezerse
niz karasabanları görürsünüz efendim. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Biz de memleketi 
geziyoruz, ama hiç görmedik. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Sebebini sorduğu
muzda, «Akaryakıt bedeline güçlerimin yetmediğini; 
gübrenin pahalı olması nedeniyle kullanılmadığını; ta
ban fiyatlarının, yapılan masrafların altında olduğu
nu» ifade ederek, «Toprağı karasabanla sürüyor, güb-
resiz tohum ekmeye çalışıyoruz» cevabını vermişler
dir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 

RUŞAN IŞIN (Devamla) — Yine, sıkıntıda olan 
esnaf ve sanatkârdır; dükkânlarında boş oturmakta, 
kapılarını siftahsız kapatmaktadır. Vergi politikasın
daki dengesizlik, hayat standardındaki adaletslizlik, 
banka faizlerindeki ağırlık karşısında küçük esnaf, pe
rişan bir haldedir. Uygulanan ücret politikasının as
garî düzeyde tutulması sonucu, çalışan kesim, aldığı 
maaşla ev kirası dahi ödeyemez duruma getirilmiş
tir. Halk, bu açlık ve sefalete karşı mücadele verir- . 
ken, bir taraftan randevuevleri çoğalmakta, namus 
sokağa düşmekte, diğer taraftan ANAP'ın uyguladığı 
partizanca işe alımlar sonucu, toplum içerisinde bölün
meler başlamaktadır. 

Güvenlik soruşturmalarındaki tutarsızlıklar; elin
de, mahkemeden beraat kararı olanların, karakol fiş-
leriyle güvensiz oldukları iddia edilirken, bazı sabı
kalı, ceza almış kişilerin işe alınmaları, güvenlik so
ruşturması sonucu müessesenin takdirine bırakılarak 
işe alınmalarının sağlanması, güvenlik soruşturmala
rının, ANAP iktidarınca istismar edildiğinin bir ka
nıtıdır. 

Sivas'ta, Türkiye Elektrik Kurumundaki bekâr 
bayan memurlar büyük şehirlere tayin edilmek sure
tiyle işten ayrılmaya zorlanmaktadır. İşçiler, çevre il 
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ve ilçelere sürülmek suretiyle mağdur edilmektedir. 
Diğer taraftan, Sivas'ta çeşitli müesseselerde işe alı
nanlar, ANAP'ın il ve ilçe teşkilatının verdikleri isim 
listelerine göre alınmakta, işsiz vatandaşlarımız ara
sında siyasal ayrıcalıklar yapılmakta ve insanların 
mezhep farklılıklarına göre ayrıcalıklar yapılarak top
lumun bölünmesine çalışılmaktadır. 

Kangal İlçesinde, Türkiye Kömür İşletmelerinde 
meydana gelen bu tür haksızlıklar, ilçede gerginliği 
doruk noktasına çıkarmıştır. Olayı Kangal Kaymaka
mına intikal ettirdim ve bu haksızlıklara mani olun
masını, aksii takdirde meydana gelecek olayların so
rumlusunun ilçedeki kamu yöneticileri olacağını açık
ça bildirdim. Bu kürsüden hükümeti ikaz ediyorum : 
Bu müessesede yapılan yolsuzluklar, zamanı gelince 
belgeleriyle bu kürsüye gelecektir. Yine, bu müesse
sede yapılan mezhep ayrılıklarının ve Anavatan Parti
sinin ilçe teşkilatının verdiği isim listesine göre işçi 
alımlarının da yasal olmadığını, bu ayrıcalıklara se
bebiyet veren kamu yöneticilerinin, zamanı geldiğin
de bu davranışlarının hesabını vereceklerini, bu kür
süden açıkça ikaz ve ilan ediyorum. 

Bu müessesede senelerdir hizmet veren bazı ele
manlar, mezhep ayrılığı yapılarak, hiç kusurları ol
madıkları halde başka illere taylin edilmeye çalışılmak
tadır. Bu müessesede görevli bir müdür, ilçe merke
zinde, haksızlığa uğrayan bir kişi tarafından araba
sından indirilmeye zorlanıyor ve kendisine hakaret 
edilmesine rağmen, olayı adlî mercilere dahi duyur
madan olay mahallinden kaçıyor. Bir kamu yönetici
sinin karşılaştığı bu tür olayları tasvip etmiyoruz. 
Ancak, 'bu tür politik çıkar ve menfaatler uğruna 
yapılan ayrıcalıklar sonucu, patlama noktasına gelen 
halk, tasvip edilmeyen olayları başlatacak olursa ve 
bu olayların kökeni de ekmek davasına dayanırsa, 
hükümetiniz bu sorumluluğun altından kalkamaz ve 
bunun faturasını da ülkeye pahalıya maledersiniz. 

Değerli milletvekilleri, işe girmek herkesin hakkı 
ve işsizliğe çözüm bulmak da hükümetin görevidir. 
Hükümet, uyguladığı yanlış ekonomik modelinden sü
ratle vazgeçmeli, tarıma gereken önemi vermeli ve 
işe girecekler arasında adil imtihan şartları uygulama
lıdır. Aksi takdirde hem Anayasayı ihlal etmiş olur
sunuz, hem de ülkeyi altından kalkılmaz ağır so
runlarla karşı karşıya bırakırsınız. 

Hükümet, bu konuda işçi çalıştıran tüm müesse
selere bir genelge göndererek, parti başkanlarınca ve
rilecek isim listelerinin dikkate alınmamasını, bu lis
teleri verenler hakkında kanunî işlemlerin yapılaca

ğını bildirmelidir. Aksi takdirde, bu işlere tevessül 
edenlerden - hükümet dahil - açıkça hesap soracağı
mızı bildirir, yapılan partizanlıkların son bulması di
leğiyle, yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirteceğim, hak
kınızdaki sataşma konusunu tetkik ettikten sonra zatı 
âlinize söz vereceğim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, önce ben arz edeyim, eğer kabul etmezseniz söz 
vermeyin. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, «Nalbantoğlu, Doğu Milletvekili bana müdahale 
ediyor; halbuki, kendisi kürsüyü saatlerce işgal edi
yor» dediler. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Efendim bu sataş
ma mı? 

BAŞKAN — Peki, 'bir dakika efendim... 
Efendim, ne sebeple söz istiyor onu dinliyorum. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, kürsüyü işgal etmediğimi söyleyeceğim. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Efendim, bize de 

sataşma var; deminki arkadaş Anavatan Partisine sa
taştılar, ben de söz istiyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, beni kürsüyü işgal etmekle suçladılar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Siz hangi 
konularda sataşma var, onu söyleyin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Beni kür
süyü işgalle suçladılar. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirteceğim, bu 
konuda zatı âlinize söz vereceğim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Herkes 
duydu. 

BAŞKAN — Tetkik edeceğim efendim, getirtiyo
rum zabıtları. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Başbakan Turgut Özal'ın 9 -14 Nisan 1986 

tarihlerinde Hindistan'a yapacağı resmî ziyarete katı
lacak olan milletvekillerine dair Başbakanlık tezkere
si (5/95) 

^BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre 

verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup onayınıza suna
cağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9-14 Nisan 1986 tarihlerinde Hindistan'a yapaca
ğım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı parlamen
terlerimizin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

2 J , 1986 O: 1 
LİSTE 

Hamdi özsoy (Afyon Milletvekili) 
Şerafettin Toktaş (Balıkesir Milletvekili) 
Ahmet Şamil Kazokoğlu (Bolu Milletvekili) 
Saffet Sert (Konya Milletvekili) 
Haydar Koyuncu (Konya Milletvekili) 
Rıza öner Çakan (Zonguldak Milletvekili) 
BAŞKAN — Liste ile birlikte tezkereyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İstan
bul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası hak
kında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, 2 nci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, sözlü sorulan, soru sahiplerinin izinli bulun
maları sebebiyle ertelenmiştir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili Ab
durrahman Demirtaş'ın sorusu, görevli bulunmaları 
sebebiyle ertelenmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstanbul 
Biiyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile yapa
cağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 6 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/560) 

BAŞKAN — ,7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

Ereğli Seker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Uçak Servisi A. Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ulaştırma Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut'un cevabı (6/580) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı tarafından söz

lü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Asil Nadir Şirketler Grubunun, İzmir Ticaret ve 
Sanayi Merkezinin yapımını belediyeden üstlendiği 
doğru mudur? 

2. Sancar Maruflu adında bir beiediye meclis 
üyesi, Asil Nadir Şirketler Grubu'nun Ege Bölgesi 
işlerini tedvir etmekte midir? Müşaviri midir? 

3. Bu doğru ise, Belediyeler Yasasına göre bir 
sakınca yaratmıyor mu? 

4. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde, bele
diye meclis üyesi olan Sancar Maruflu'nun üyeliğinin 
düşmesi gerekmez mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan?. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, sözlü sorusunu cevap
landırıyorum : 

Mülkiyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait, 
Basmane mevkii, 1039 ada, 8 parseldeki taşınmaz 
üzerine kurulacak, izmir Ticaret ve Sanayi Merkezi 
inşaat ve işletme işinin, anonim şirket kurulması yo
luyla yaptırılması ve işletilmesi için 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununa göre hazırlanan şartname ve ihale 
dosyası, belediye encümenince ilan edilmiştir, ihale 
ilanına göre, Kadirbeyoğlu inşaat Anonim Şirketi ile 
Asil Nadir Şirketler Grubu olmak üzere iki firma tek
lifte bulunmuş, oluşturulan komisyonca yapılan ince
leme ve. tetki'kat sonucu, ihalenin Asil Nadir Şirketler 
Grubuna dahil firmaya yaptırılmasına karar verilmiş
tir. 

izmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sancar 
Maruflu'nun, Asil Nadir firmasının Ege Bölgesi tem
silciliğini yapmadığı ve müşaviri olmadığı, yaptırılan 
soruşturma sonucunda anlaşılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nalbantoğlu, görüş bildirmek istiyor musu

nuz? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan» sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

Sayın bakana, verdikleri izahattan dolayı teşekkür 
ediyorum, Asil Nadir Grubu bu işi belediyeden almış; 
işte belge elimde, görüyorsunuz; üstelik bu gazete 
daima ANAP'ı destekleyen bir gazete. Bendeniz eğer, 
«Bu adam, bu firmanın müşaviri midir, mümessili mi
dir?» diye sormuşsam «doğru mudur?» diye sormu
şumdur; binaenaleyh sayın bakan, «Doğru değildir» 
dediler. Ben yalan söylemiş değilim. Netice itibariyle 
görmüş olduğunuz gazete, «Bu şahıs, bu firmanın mü
şaviridir» diye yazıyor. 

ihtimaldir ki, ben bu soruyu sorduktan sonra, o 
şahıs müşavirlikten de ayrılmış olabilir. Sadece şurada 
bir ifade var, ben onu zabıtlara geçmesi için okuya
cağım : Gazete diyor ki, «öte yandan, inşaat komis
yonuna yeni girmekte olan grubun (Asil Nadir Gru
bu yeni giriyor) çok cazip şartlar ve kolaylıklar koya
rak, izmir Ticaret ve Sanayi Merkezinin yapımını be-
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lediyeden üstlenmesi yanı sıra, belediye meclis üyesi 
olan Sancar Maruflu'nun, Asil Nadir'in Ege'deki işle
rini tedvir etmesi ve müşaviri bulunması bir çelişki 
olarak değerlendiriliyor.» Bunu, bu gazete söylüyor. 
Ben de bunu sayın bakana intikal ettirdim. 

«Belediyeler Yasasının, «belediye meclis üyeleri
nin ilişkili bulunduğu firmaların, ilgili belediyelerden 
iş alamayacağı» hükmünü amir bulunması, bu konu
yu tetkike değer kılıyor» diyor. Ben de sorumu konu
nun tetkik | edilmesi için sordum. Sayın bakanımız da 
tetkik etmişler, ihtimal ki, öyle bir cevap almışlar ve 
ihtimal ki, o tarihten sonra veya bu gazetenin yayı
nından sonra o şahıs bu müşavirlikten ayrılmıştır, bi
lemiyorum. Eğer ayrılmış, ilişkisini de kestnişse, her 
halükârda da konu hiç olmazsa dürüst mecrasına so
kulmuştur. Zira, bundan sonra belediyeden alacağı 
hak edişleri katlı katlı alamayacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar • Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Burada. 
. Sayın Bakan?.. Burada. 

Sayın Üner Divanda görevli bulunduğu içrn, bir 
Divan Üyesi arkadaşımızın yerini almasını rica ediyo
rum. Sayın Üner'in yerini alacak olan kâtip üyenin, 
yerini almasından sonra Sayın Bakanın soruyu cevap
landırmasını rica edeceğim; bu itibarla diğer soruya 
geçiyorum. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

(1) 73 üncü sıradaki sözlü sorudan sonra görü
şülmüştür. 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı kan' 
in, Sanayi Kredisi Fonunun 1984 -1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonunun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/647) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci sırada, 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Ankan'ın, Sanayi ve 
Ticaret Bakanından soruları, Sayın Bakanın bulun
maması sebebiyle ertelenmiştir. 
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23. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düş

müştür. 
24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara-
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığı için, bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 
25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
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28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
ın„ Nakdî Tazminat Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonunun 1985 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 27, 28 ve 29 uncu sırada, Edirne 
Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından soruları, Sayın 
Bakanın bulunmaması sebebiyle ertelenmiştir. 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Arıkan'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/657) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

BAŞKAN — 31, 32 ve 33 üncü sırada, Edirne 
Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Bayın
dırlık ve İskân Bakanından soruları, sayın bakanın 
bulunmaması sebebiyle ertelenmiştir. 

34. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 1984 

- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) 
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BAŞKAN — 34 ve 35 inci sırada, Edirne Millet
vekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından soruları, Sayın Bakanın 
bulunmaması sebebiyle ertelenmiştir. 

36. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olayla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

BAŞKAN — 36 ncı sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

BAŞKAN — 37, 38 ve 39 uncu sırada, Edirne 
Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından soruları, Sayın 
Bakanın bulunmaması sebebiyle ertelenmiştir. 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/675) 

'BAŞKAN — 40 inci sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkan Turgut Arıkan'ın, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sıorusu 'vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) ; i 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kanın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) ^ 

BAŞKAN — 41 ve 42 nd sırada, Edirne Millet
vekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Ba-
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'kanı ve Başbakan Yardımcısından soruları, Sayın 
'Bakanın 'bulumımaması sebebiyle ertelenmiştir. 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6(679) 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN— 43, 44, 45, 46 ve 47 nöi sırada, Er
zurum 'Milletvekili Hilmi Nallban'toğlu'nun soruları, 
İçtüzüğün 97 nöi maddesine göre ertelenmiştir. 

48. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, İstanbul Milletvekilli 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba-

'kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir'in, Adalet Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Taşdemiir?.. Yolk. 
Sayın 'balkan?.. Yok. 
Soru erMenırrti'ştir. 
50. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

bazı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı 
ve öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 
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Sayın Narin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 
51 — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-

merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi. ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Şişman?.. Yoklar. 
Sayın 'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştlir. 

52. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Çimento Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'ın, Sanayi ve Ticaret 'Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arikan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiş Itir. 

53. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'rn, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arikan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenıröştir. 
54. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 54 üncü sıradaM, İçel MMe'tveMlîJ 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sa'hibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

55. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Lib-
ya'daki bir firmada çalışan Türk işçilerinin yurda 
getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/687) 

'BAŞKAN — 55 inci sırada,' Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner^in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın öner?.. Buradalar. 
Sayın Başlbafcan veya cevap verecek sayın 'ba

kan?.. Yoklar. 
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| Soru 'ertelenmiştir. 
I 56. •— Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha-
I yall ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir-
I ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/688) 

I 'BAŞKAN — 56 ncı sırada, Adana Mlilletvekili 
I Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 
I Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
I Sayın 'Başlbafcan veya cevap verecek sayın ba-
I kan?.. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 

I 57. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
I in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
I gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 
I 58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
I in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
I gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba-
J kan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/690) 
I 59. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
I in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
I gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba-
I kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 
I 60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
I in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle-
I rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
I ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

(6/692) 
'BAŞKAN — 57, 58, 59 ve 60 mcı sırada Edirne 

I Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arikan'ın soruları, 
I sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının bu-
I lunmaması nedeniyle ertelenmiştir. 
I 61. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
I D..P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
I Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner

gesi (6/693) 
BAŞKAN — Öl inci sıradaM, İçel Milletvekili 

I Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
I olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

t 62. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay-
I valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
I Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
I Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
J Salilh Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
"Sayın Bakan?.. Yoklar. 

j Soru ertelenmiştir. 
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63. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Adana Milletvekili 
'Metin Üstünel'in, Taran Orman ve 'Köyişleri Baka
nından osrusu vardır. 

'Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
'Sayın ©akan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 64 üncü sıradaki Hatay 'Mil'letiveki'li 
Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun sorusu, mehil veril
diğinden ertelenmiştir. 

65. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

•BAŞKAN — 65 inci sırada, Diyarbakır Milletve-
Mli Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 
66. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

(BAŞKAN — 66 mcı sıradaki, Hatay Mlilletvekili 
'Mustafa 'Murat Sokmenoğlu'nun sorusu, görevli bu
lunması sebebiyle ertelenmiştir. 

67. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşihrmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

BAŞKAN — 67 îici sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi İle Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

2 . 4 * 1986 O : 1 

'BAŞKAN —.68 'inci sıradaki, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Burada. 
Saym Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

'BAŞKAN — 69 uncu -sıradaki, Balıkesir Millet
vekili Davut Albacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

70. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 70 inci .sıradaki, Denizli Milletve
kili Halil İbrahim Şahin'in sorusu, mehil verildiğin
den ertelenmiştir. 

71. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

'BAŞKAN — 71 linçi sıradaki, Adana Milletvekili ; 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Saym Korkmaz?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecdk sayın ba

kan?.. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir. 

72. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

'BAŞKAN — 72 nci sıradaki, îstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, içişleri 'Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Ülker?.. Burada. 
Sayın bakan?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YIUDIRIM AK'BUUUT (Er
zincan) — Saym Başkan, 10 gün mehil talep ediyo
rum. 

BAŞKAN — Mehil talebi sebebiyle ertelenmliş-
, tir. 
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73. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin sözlü 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 
(6/627) 

iBAŞKAN — 73 üncü «ıradaki, İstanbul 'Millet
vekili Reşit Ülker'in, İçişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Üılker?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksele Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak, içişleri (Baka

nınca yanıtlanmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Reştt Ülker 
istanbul 

Sözlü soru : istanbul'da kimi belediyelerin, semt 
ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı doğru 
mudtır? 

Semt ve mahalle pazarları, yüzyıllardır halkımıza 
ucuz yaşama olanağı sağlayan, üretici ve tüketicinin 
doğrudan buluştuğu satış yerleridir. Benzerleri bir
çok ülkede de vardır. Pazarlar, market, mağaza ve 
dükkânlardaki fiyatlara karşı fren ve düzenleme ro
lü oynamaktadır. Bu nedenlerle Belediye Yasasının 
15 inci maddecinin 13 ve 42 inci 'bentleri gereği «pa
zar yerlerini ısaptamak ve duyurmak ve ruhsat ver
mek, pazar yerleri yapmak» belediyeriin zorunlu 'gö
revleri, arasındadır. Bu açık yasa hükümlerine kar
şın, alınan kararların yasal dayanakları nedir? 

Yaşam pahalılığının, dar ve değişmez geliri hal
kımızı kasıp. kavurduğu bir sırada, serbest rekabet 
ekonomisi savı ileri sürenlerin, serbest rekabeti sağ
layan araçlardan biri olan pazarların kaldırılmasını, 
ilkelere uygun bulmakta mısınız? 

BAŞKAN — Buyursunlar sayın bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AK'BULUT <CEr-
zinoan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; is
tanbul Milletvekilli Sayın Reşit Ülker'in sözlü soru 
önergesin'i cevaplandıriyiorum. 

1580 sayılı 'Belediye Kanununun 15 inci madde
sinin 42 nci bendinde; pazar yerlerini yapmak, be
lediyelerin görevleri arasında sayılarak, kanunun 16 
ncı maddesinde de bu görev, bütün belediyeler içsin 
mecburî bir hizmet olarak gösterilmiştir. Bu açık 
kanun 'hükümlerine rağmen, 'istanbul'da bazı bele
diyelerin semt ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı 
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aldığı yolundaki haberlerin doğru olmadığı, yapılan 
araştırmalar (sonucunda anlaşılmıştır. 

Yüce heyetinize saygıyla arz ederim. 
»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; önce verdikleri cevaptan 
dolayı sayın bakana teşekkür ederim. 

Sayın bakan verdikleri cevapta, bugün yürürlük
te olan maddelerim ihtiyacı karşılayan maddeler ol
duğumu ifade ettiler. Ancak, tatbikatta sadece istan
bul'da değil, birçok yerde pazarları kaldırma eğilimi 
var. Bunlara ait haberler gazetelerde haftalarca yer 
aılmiış ve tekzip edilmemiştir. Mesela, İstanbul'da 
Fatih Pazarı hakkımda yazular çıkmıştır. 

Şimdi, bugün zaten bu Kanunun emri olan ve 
geleneksel olarak yalnız Türkiye'de değil, bütün dün
yada bu köy pazarları, mahalle pazarları, semt pa
zarları az veya çok mevcut olan bir şey. Bu pazar
lar üreticimin ve tüketicinin aıracı olmaksızın doğru
dan doğruya gelip birbirlerini buldukları ve bu se
beple de, hem üreticinin, hem tüketicinin genellikle 
memnun kaldığı yerlerdir. 

Başta memurlar olmak üzere, bilhassa dar gelirli 
vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, bu pazarlardan 
alışveriş etmek suretiyle yaşamlarını sürıdürebimeik-
tedMer. Çünkü aynı anda bir şehrin çeşitli kesimle
rinde 'benzer malların, birbirine yakım malların de
ğişik fiyatları mevcuttur. Umumiyetle fiyatların en 
ucuzu pazarlardadır. Hatta bu pazarlarım da birbi
rinden farkları vardır; fakir yerlerde kurulan pazar
larda daha ucuza mal satılır. Demek ki pazarcılar, 
bir nevi sosyal adalet yaparak, çok fakir olan mu
hitte, kalitesi biraz daiha az ve fiyatı çok ucuz olan 
malları satmaktadırlar. 

Bugün şikâyet konusu, serbest rekabete dayanan 
bir sistem olduğuna göre, şimdiki iktidarım progra
mına uygun olarak, hükümetim, devletin, belediyele
rin ve kamu idarelerinin görevi, serbest rekabeti 
sağlamaktır. Doğru konuşmak lazım; pazarlar sade- • 
ce şimdi değil, daha evvelki yıllılardan başlamak üze
re, yıllardan 'beri pazar niteliğimi büyük ölçüde kay-
betaiştir. Birçok yerlerde «pazarcı esnafı» diye ayrı 
bir tüccar sınıfı türemiştir ve bunlar pazarları işgal 
etmektedirler. Hatta bazı alanlarda da, halkın aley
hine olarak, fiyatları tekel şeklinde kendi aralarında 
tespit etmektedirler. Rekabet yaparak, yarışma yapa
rak daha ucuza mal satmaları lazım gelirken, kendi 
aralarında anlaşma yapmak suretiyle, halkın aleyhıi-
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ne, yoksul ve orta halli halkın aleyhine olarak anlaş
ma yapmaktadırlar. Buna karşı, serbest rekalbeti sağ
lamak İçin, bu durumun d'üzdtiilmesini beklerken, 
'bazı pazarların kaldırıldığını, bazı pazarların da sa'biıt 
yerlere -dükkânlara- götürülmek suretiyle konunun 
çözümlendiğini görüyoruz. Eğer 'pazarlar, sabit 'bir 
yere götürülüyor ve üreticiler ide serbestçe oraya :ge-
lebiiliyoriarsa, diyecek bir şey yok; yani, üstü kapalı 
sundurmada üreticinin de malılarını satabileceği yer
ler varsa, ona bir itirazımız 'olamaz, zaten bizim 
maksadımız itiraz etmek değil; 'ihtiyacı karşılamak. 

Yakınmalardan anlaşılmaktadır ki, kapalı yerler
deki dükkânları yine bu lişılerie igiili şahıslara ve
recekler, öyle ise pazar nasıl olacak? O dükkânlar 
belli kişilere verildiği zaman, pazarların pazar olma 
niteliği ortadan kalkar. Onun için eğer İçişleri Ba
kanlığı, sabit yerlerin 'bir kısmını belld 'şahıslara, bir 
kısmını da değişken üreticiye vermek şeklinde dü-
zenlleyecekse buna 'bir diyeceğimiz olamaz. 

IBugün ciddî şikâyetlerin olduğu ortadadır ve za-
ıten Aşbaşındaki iktidar da 'bizim söyiedıMeriımizi 
yapmaktadır. Yani, 'bizim söylediklerimizle, iktidarın 
yaptıkları arasında fark yoktur. Bu pazarlardan ve 
tekelilerden yakınan halikı tatmin etmek için (İstan
bul ve Ankara'yı biliyorum, İstanbul'da daha çok, 
Kadıköy'de, Beşiktaş'ta ve diğer yerlerde var) ku
rulan pazarlarda 'tüketici ve üretici doğrudan doğruya 
belli yerlere gelmekte, belediye de 'bunlara kolaylık 
göstermekte ve 'buralarda 'bir ölçüde halka ucuz mal 
satabilmektedirler; ama, 'bu husus karışık 'bir duru
ma girmiştir. Sayın 'Bakanın sözlerinden anladığımı 
ben 'bir defa daha ifade ediyorum, hükümetin Bele
diye Kanunundaki 'bu esasları savunduğu anlaşıl-
maktadır. 

Sayın Bakana bir defa da'ha teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır., 
13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs

küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin sözlü sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/581) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada bulunan, Kayseri 
Milletvekili Mehmet Üner'in sorusunun, Sayın Üner' 
in Divanda görevli bulunması sebebiyle Divan Kâtip
liğinde 'boşalan yerin doldurulmasından sonra ce
vaplandırılacağını ifade etmiştim; şimdi "bu soruya 
geçiyoruz. 

Sayın Üner?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Balkanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. 2.11,1985 tarihinde Üsküdar - Eminönü se
ferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu Vapurundan, Şem-
sipaşa açıklarında denize atlamak sureti ille herhangi 
'bir sekide 'intihar olayı vuku 'bulmuş mudur? 

2. Böyle 'bir intihar olayı vuku 'bulmuş ise, in
tihar eden şahsın ismi ;Bekir Altınoan mıdır? 

3. Olay nasıl cereyan etmiştir? Detaylı 'bir şekilde 
açıklar mısınız? 

4. Bu olayın vukuundan sonra, olayı gören ki
şilerin isim ve adresleri 'ile 'birlikte ifadeleri alınmış 
mıdır? 

5. Bu olay 'bir intihar olayı ise, maktul Bekir 
Altıncan'ın ailesine ilgili makamlarca 'bilgi verdilmiş 
midir? Dolayısı ile konuyla 'ilgili ifadeleri' alınmış mı
dır? 

6. 20JH.1985 tarihinde 01'8564 sayılı yazı ile (Ba
kanlığınıza müracat eden maktulün babası Kasım Al
tıncan'ın, bugüne kadar bu müracaatı neden cevap
landırılmamıştır? 

1< Maktulün cebinden çıkan bir yazıda, öldürüle
ceğinden korktuğunu belirtmektedir. Buna göre bu 
olay, 'bir 'intihar olmayıp cinayet olma ihtimali var 
mıdır? 

8. Yaptığım incelemeye göre olayda 'bazı ilgi
lilerin ihmali söz konusudur. Tam ifade alamamak, 
tanıkları ve adresleri tam tespit edememek gibi... Bu 
ilgililer hakkında herhangi bir şekilde cezaî işlem 
düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; Kayseri •Milletvekili Sa
yın Mehmet Üner'in sözlü soru önergesini cevap
landırıyorum. 

2 Kasım 1985 tarihinde Üsküdar - Eminönü se
ferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu vapurundan denize 
atlamak suretiyle 'bir intihar olayı vuku 'bulmuştur. 
İntihar eden şahsın ismi Bekir Altıncan'dır. 

2 Kasım 1985 günü saat 11.30 sıralarından Üskü- • 
dar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğkı 
vapurunun hareketinden sonra, vapurun iskeleden 500 
metre kadar açılışını müteakip, gemide yolcu ola-
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rafc bulunan Cemal oğlu, 1951 Çanakkale doğumlu 
Yücel Aibayrak isimli şahsın yanında oturan, bila
hare. açı'k kimliği Kâzım oğlu, 1964 Kayseri doğum
lu Bekir Altıncan olarak tespit edilen şahıs, ceketi
mi çıkararak kanepeye bırakıp ıkendisıini denize atmış
tır. Şahsın hemen Ikurbarıflması için müdahale edi
lmişse de şahıs suyun dibine 'battığından 'kurtarmak 
mümkün almamış, oeset de 'bugüne kadar yapılan 
aramalara rağmen 'bulunamamıştır. 

Olayın vukuundan sonra görgü tanığı durumun
da bulunan Cemal oğlu, 1951 Çanakkale doğumlu 
Yücel Aibayrak ile olaya müdahaile eden 34467 sicil 
sayılı gemi kaptanı Recep Uçak'm konu ile ilgili ifa
deleri alınmıştır. Bahse konu intihar olayı, tmüntehir 
Bekir Altınoan'ın 'babası Kâzım Altıncan'a duyurui-
rnıuş ve 4 Kasım 1985 günü olayla ilgli ifadesi alın
mıştır, 

20 Kasım 1985 tarihinde 18564 sayılı yazıyla Ba-
ikanlığıma müracaat eden müntehinin babası Kâzım 
Altınoan'ın müracaatı hakkındaki dilekçesine, 24 Ocak 
1986 gün ve 85/13891 - 2766 sayMı 'yazıyla, «adı ge
çenin denize atlayarak intihar ebtiği» şeklinde cevap-
landırıtarak, adı geçene tebliğ edilmek üzere, Kayseri 
Valiliğine gönderilmiştir. 

Müntehirin denize atlamadan önce çıkararak bı
raktığı ceketinde nüfus cüzdanı, üniversite kimliği, 
sigara ağızlığı, gözlük, tarak, tükenmez kalem ve açık 
'bir zarf içinde intihar edeceğine dair bir tmektup çık
mıştır. Bahis konusu mektup, eşyalarıyla 'birlikle cum
huriyet savcılığı tarafından, babası Kâzım Altıncan'a 
verilımiş'tir. 

Olayla 'ilgili tanzim olunan tahkikat evrakı 5 Ka
sım 1985 gün ve hazırlık 1985/11 sayı ile Üsküdar 
Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir. Olayla il
gili yaptırdığım araştırmada hiçbir görevlinin ihmali 
görülmediğinden, haklarında cezaî işlem düşünülime-
mektedir. 

Yüce heyete saygıyla arz olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üner, 'buyurun. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; aslında hu, Meclise getirilecek, 
gündeme getirilecek 'bir olay değil; fakat mecburen 
-getiriyoruz. Sebebi var; «Sebebi nedir» diye soracak 
olursanız : Bu tür ıkonuiları sözlü olarak sayın bakan
lığa veya bakanlığa 'bağlı ıkuruiluşlara ilettiğimizde, 
maalesef cevap allamıyoruz. Bu çok 'ilginç bir durum. 
Bir vatandaşı düşünün, cevap alamıyor, belki onu 
normal karşılayabiliriz; ama biz bir milletin vekili 
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I olarak gerekli ilgiyi ne Sayın tçişileri Bakanlığından, 
ne de içişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardan görme
miz, bu tür konularda oevap atoamız mümkün ol-

I rmuyor. 
I Ayrıca, burada, sorum vesilesiyle iki konuya da 
I değinmek istiyorum. 
I Birincisi, sonunda intihar ettiği söylenen kişinin 

babasına emniyet mensuplarının ve sayın bakanın gös-
I termiş olduğu ilgi olacak. 
I Kâzım Altıncan, meçhul bir telefonla, daha önce 

en ufak bir intihara teşebbüs gibi bir girişimini gör-
I mediği oğlunun intihar ettiğini öğrenir. Evlat acısıyla 
I perişan olan baba istanbul'a gittiğinde - maalesef -
I sözde azalan bürokrasi karşısında, tabiî, boğulur, ka-
I lir. Acılı babayı, o karakol senin, bu karakol benim 
I gezdirirler. Sonuçta, Üsküdar Sultantepe Karakolun-
I daki bir komiser, «Oğlunun intihar ettiğini, eşyaların

dan ceketiyle okul kimliğinin savcılıkta olduğunu, ora-
I da kendisine verilebileceğini, kendisinin de savcıyla 

görüşmemesini» söyler; neden görüşmemesini ister, 
I bunu anlamak mümkün değil. 
I Emniyet görevlilerinden, acısını hafifletecek en 
I ufak bir yaklaşım göremeyen Kâzım Altıncan perişan 
I ve bitkin bir halde oradan ayrılır. 
I Aslında, biraz önce bu konudan bahsettim; ama 

Kâzım Altıncan yine 20.11.1985 tarihinde bir dilek
çeyle olayı İçişleri Bakanlığına aktarır. Sayın baka-

I nımız,- biraz önce cevabında, 20.11.1985 tarihindeki 
müracaata, 24 Ocak 1986 günü Kayseri Valiliğine bil
gi verilerek cevap verildiğini söylediler. 

Vatandaşımız; ben, bakanlığımıza müracaat etti-
I ğimde 15 gün içerisinde olumlu veya olumsuz ya da 
I «Yazınızı aldık, konunuzla ilgileniyoruz» şeklinde bir 

cevap alabilirim sanıyor; ama maalesef bunu da gö-
I remez ve tabiî bir umutsuzluğa düşer, dolayısıyla ko-
I nuyu da bana intikal ettirir. 

I Hani, gönlümüz istiyor ki, bize intikal etmeden, 
vatandaşımız bu tür konularda ilgililerden yeterli ce-

I vabı alsın; ama maalesef, her nedense bu mümkün 
olmuyor. Acaba bakanlığımızın imkânı mı müsait de
ğil, ne bileyim, bakanlığımızın nesi yok, ben düşüne
miyorum şahsen, tabiî vatandaş da «Her türlü imkânı 

I var» diye düşünüyor; ama imkânsız herhalde, bilemi
yorum. 

Ayrıca, hükümetimizdeki bazı sayın bakanlara ilet
miş olduğumuz sorulara anında cevap geldiğini görün-

I ce seviniyoruz. Aynı şekilde, tekrar tekrar söylüyorum 
huzurunuzda, Sayın İçişleri Bakanından da bunu isti-

| yoruz ve bekliyoruz. 

214 — 



T. B. M. M. B : 87 2\ 4 , 1986 O : 1 

Sayın Bakan çok iyi hatırlarlar, bir başka konu
yu kendilerine dosya şeklinde ve fotokopilerle, gazete 
kupürleri ile intikal ettirdim, hâlâ cevap verecekler, 
bu bir başka konu. Niye cevap verilmiyor, anlamak 
mümkün değil. 

Ayrıca yine huzurunuzda Sayın Bakandan, suçlu 
olduğu söylenen kişilerin birinci derece yakınlarına 
uygulanan kısıtlamaların kaldırılması hakkında çalış
ma yapmasını ve derhal bu insanlara haklarının teslim 
edilmesini diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
74. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'-

nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Şeyhmus Bahçeci'nin, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞ S AN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Özcan?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
76. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli bir spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakad'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
78. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, İçel Milletvekili Meh
met Kocabaş'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
79. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Kütahya Milletveki-
Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
80. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/637) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Kütahya Milletveki
li Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
81. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula

ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakan buradalar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kendilerini ilgilendirme
yen bir konu olduğundan herhalde başka bir Devlet 
Bakanı sorunuzu cevaplayacak ki, onun için ses çıkar
madılar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bana söz verecektiniz efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, zabıtları tetkik ettik. Sa
yın Nalbantoğlu, Sayın Artukarslan, sizin de sözünü
zü uzattığınızı ifade ediyor, bu sözü uzatıp uzatma
ma konusu tamamen Meclisi idare eden Başkanın ken
disine taalluk eden bir konudur. Sizi fazlaca itham 
eden bir cihet yoktur. Bu itibarla söylediğiniz sözleri 
kâfi bulalım ve bu işi kapatalım efendim. 

HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bana; «Kürsüyü işgal ediyor» diye ithamda 
bulundular. 

BAŞKAN — Yok, böyle demiyor burada. 
HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Lütfen 

efendim, burada herkes duydu, niçin inanmıyorsu
nuz? öyleyse zaptı doğru tutsunlar zabıtlar tutulma
mış, yapmayın efendim. 

BAŞKAN — Zaptı okuyorum: «... nasıl bana bu 
söz için 5 dakika verdiniz? Sayın Nalbantoğlu'na ne 
oluyor? Tuttuğu saatlerle 15'er, 20'şer saat konuşmuş 
da bizim burada konuşacağımız 15 dakikamızı mı çok 
görüyor?» diyor Sayın Artukarslan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «İşgal 
etti» diye söylediler. Zabıtlara geçmediyse bana ne 
efendim; zabıtları doğru tutsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, biz şu anda eli
mize geçen ham zapta itibar etmek mevkiindeyiz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hiçbir 
zaman işgal etmedim. 

BAŞKAN — Biz de zatı âlinizin işgal ettiği ka
naatinde değiliz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, tutanaklarda böy
le bir şey göremiyoruz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Herkes 
gördü. (ANAP sıralarından «Görmedik» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, konuşmacı heyecanlı konu
şuyordu, ben de dikkat edemedim, tereddüt ettiğim 
için de bu tutanakları getirttim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tutanaklar hamdır, karşı
laştırılsın sonra... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tutumu
nuz hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, tutumum hakkında konu
şun. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, nedir tutumunuz ki yani, onu anlama
dık? 
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BAŞKAN — Beğenmiyormuş efendim. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Her beğenmeyene söz verirseniz, nasıl yürüyecek bu 
iş? 

BAŞKAN — O takdir bize aittir. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Usul öy

ledir efendim. Sayın Başkan usulü uyguluyor bazen. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlarım. 
Şurada cereyan eden durumu hepiniz gördünüz. 

Tutanağa şöyle geçmiş, böyle geçmiş mühim değil. 
Tabiî isteriz ki, tutanaklara kelimeler kaçırılmadan, 
tam geçsin. Tutanağa geçirmeyenlerde ben kasıt ara
mıyorum, bazen tabiatıyla kaçırdıkları kelime olu
yor. 

BAŞKAN — Eksiklik varsa tamamlanır, bunlar 
ham tutanaklardır; daha kesin şeklini almamıştır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Artukarslan şöyle dediler: «Doğu milletvekiliyim. Ne 
yazık ki, Doğu milletvekili olan Nalbantoğlu itiraz 
ediyor; halbuki kendisi kürsüyü işgal ediyor.» Ben
deniz işgal ettiğim kanısında değilim. Gerçi çok ko
nuşuyorum; bu bir işgal sayılıyorsa da, Sayın Baş
kanımız da herhalde teslim edecekler ki, 5 dakikalık 
konuşmayı azamî 6 dakikada bitiriyorum; herkese 
olduğu gibi bana da müsamahası oluyor. Kaldıki, Sa
yın Artukarslan da 15.04'te başladı ve 15.24'te bitir
diler ki, o kadar müsamahayı da yaptılar. Belki öyle 
takdir ettiler, kendi bilecekleri şey. 

Belki de sayın arkadaşım, bendeniz çok konuştu
ğum için, işgal ediyorum zehabına kapılmıştır. 

Şunu da arz edeyim: İsterdim ki, ben şu iki iki-
buçuk seneden beri 64 defa gündem dışı konuştum 
ve... 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Rekor sizde 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, tutumum hakkın
da dediniz efendim. Bunlar anlaşıldı efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Müsaa
de buyurun efendim. 

70 defa da sözlü sorular dolayısıyla huzurunuza 
çıktım. Eğer bu işgal sayılıyorsa ki, ben bunu kendi 
milletvekilliği görevi... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Başkanınız ola
rak, sizin böyle bir işgal vaziyeti yapmadığınızı ve 
hiçbir milletvekilinin kürsüyü fuzuli olarak işgal et
mediğini ve edemeyeceğini biliyoruz ve Başkanlık da 
bunu takdir ediyor. Bu itibarla, konuşmanızı lütfen 
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toparlayın. Ayrıca, tutumumda da bir yanlışlık yoktur. I 
Beyan edeceğiniz sözleri de söylemiş bulunuyorsunuz. 
Lütfen sözlerinizi bitiriniz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tatlı 
bağlayacaktım Sayın Başkanım, niye müdahale edi
yorsunuz? I 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. I 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Daha şii

rini bile okumadı Sayın Başkan! 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu ko

nuşmalarımda daima gerek Türkiye meselelerini, ge
rekse de Doğu ve Erzurum meselelerini gündeme ge
tirdim. Hiçbir zaman da kendi kişisel meselem için 
bu kürsüye çıkıp, üç dakika dahi konuşmadım, bunu 
Sayın Artukarslan'ın böyle bilmesi lazım. Bir Doğu 
milletvekili olarak da kendisinden bunu bekliyorum. 
Eğer, Doğu'nun dertlerini, kendi kişisel dertleri kadar 
bu kürsüye getirmiş olsaydı, kendisine bu şekilde zım
nen de olsa... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, bana sataşma yapıyor, ben de söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ya Apo-

cu'yu ya da teröristi, bilmem neyi koruma gibi bir 
şey yapılmazdı. Çünkü o zaman Doğu'nun dertlerini | 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 6.12.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda j 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısıj 418) (1) \ 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Dünkü birleşimde, müzakeresine geçtiğimiz ve tü
mü üzerindeki müzakerelerin tamamlanmadığı 
6.12.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporunun müzakeresine devam ediyoruz. 

"Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Alpaslan Peh

livanlı söz istemişler ve söz sırası da kendilerinde kal
mıştı. Bu itibarla Sayın Pehlivanlı'yı kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Pehlivanlı. 

(1) 418 S. Sayılı Basmayazı 1.4.1986 tarihli 86 ncı 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

bu kürsüye getirdiği için, Doğu'nun dertleri hafifle
miş olurdu, Doğu'da ne terörist, ne anarşist, ne de 
Apocu olurdu. Kimse Apocu'ya, teröriste nasihat et
mek zorunda kalmazdı. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, tahammülümü

zün hudutlarını aşmayınız. Bizden, tutumum hakkın
da söz istediniz ve bunun da dışına çıktınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Müsa
mahanıza teşekkür ediyorum efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, benim bir Doğulu milletvekili olarak konulan 
kürsüye getirmediğimi ve de getirmemem sebebiyle 
bazı olayların olduğunu iddia edecek kadar ileri giden 
bu şaşkın adama benim cevap vermem lazım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Efendim, şimdi konu anlaşılmıştır ve bir sataşma 

yoktur. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Vardır 

efendim. 
BAŞKAN — Bir sataşma yoktur. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bu istis

marın cevabını vermek lazımdır. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, şimdi bir sataşma oldu bana efendim. 
BAŞKAN — Bir sataşma yoktur. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ANAP GRUBU ADINA ALPASLAN PEHLİ
VANLI (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; 2969 sayılı 12 Eylül 
1980 Öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma Ortamına Ben
zer Bir Durumun Önlenmesi Hakkında Kanunun, 1 
inci maddesinin (b) ve (d) bentlerinin kaldırılmasıyla 
yürürlük maddesinde değişiklik yapan kanun tasarı
sı hakkında Anap Grubunun görüşlerini açıklamadan 
önce yüce heyetinize saygılarımı sunarım. 

Kurulduğu günden bu yana, her fırsatta kavgacı 
değil, barışçı olduğunu beyan eden ve her icraatında 
bunu açıkça gösteren, demokrasiye hizmeti ön plan
da tutan Anavatan Partisi parlamenter demokratik sis
temin anzasız devamının, huzur ve güven ortamının 
sürekliliğine ve geçmişteki yaraların bir an önce ve 
fakat zamanlamasının iyi yapılarak sarılmasına sıkı 
sıkıya bağlı olduğuna da samimî olarak inanmakta
dır. Nitekim, görüşülmekte olan kanun tasarısı da 
geçmişteki yaraların, zamanı geldikçe yine bizim ta
rafımızdan sarılacağının açık bir delilidir. 
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Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü üze
rinde yapılan görüşmeler sırasında, bir kısım görüş; 
kanunun tümüyle ortadan kaldırılması şeklinde oldu. 
Bir diğer görüş ise, (b) ve (d) bentlerinin kaldırılma
sının bazı sakıncalar yaratacağı şeklinde oldu. 

2969 sayılı Kanunun gerekçesine göre, kanun Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 
Harekâtı ve büyük çabalarla oluşan huzur ve güven 
ortamının sürekliliğinin sağlanması ve gerçekleştiri
len parlamenter demokratik sistemin sağlıklı biçimde 
devam etmesi, geçmişte meydana gelen siyasî çatış
ma ve çekişme ortamına benzer bir durumun doğ
masının önlenmesi gibi, zamamn şartlarının getirdi
ği bir amaca dayanmaktadır. Bu haliyle, kısır çekiş
meleri önleyen ve Türk toplumunun demokratik sis
temde huzur ve sükûn içinde yaşamasını temine yöne
lik bir nitelik taşımaktadır. 

12 Eylül 1980 öncesi döneme bir daha dönülme-
mesi için getirilen bu tasarının, öte yandan, tamamı
nın devamlı olarak yürürlükte kalmasının, milletimi
zin bir daha hatırlamak dahi istemediği o günleri, en 
azından bu yasakların istismarı suretiyle gündemde 
tutmak, yasak olmasaydı neler söylenebileceğini, as
lında her şey söylenmesine rağmen, ima ederek mil
letin kafasında istifhamlar yaratmak gibi mahzurları 
ortaya çıkartmaya başladığı da göz önüne alınarak, 
bu mahzurları kaldırıcı kanun değişikliğinin zarurî 
hale geldiği ortadadır. îşte, tasarı da önümüze bu ne
denle gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, değişikliğe esas kanunun ana 
metni 1 inci maddesidir. Bu maddenin ise 4 adet ben
di vardır; bunlardan, kapatılan siyasî parti mensup
larının - biraz önce arz ettiğim gerekçesine aykırı -
12 Eylül 1980 öncesindeki siyasî çekişme, çatışma 
ortamına benzer bir durumun yeniden doğmasına yol 
açacak sözlü ve yazılı beyanda bulunmayı veya böy
le bir ortamın oluşmasını teşvik ve tahrik etmeyi ya
saklayan (a) bendi, esas itibarıyla kanunun gerekçesi
ni karşılayacak nitelikte ve yeterliktedir. 

Değerli arkadaşlar, iktidarı - muhalefetiyle, parti
lisi - bağımsızıyla, bu Yüce Meclisin ve partili - par
tisiz bütün Türk Milletinin taviz vermeksizin sahip 
olduğuna inandığımız ortak görüşünün, 12 Eylül ön
cesine bir daha dönmemek, ortak temenni ve duası
nın da «Allah'ın Türk Milletine bir daha o günleri 
göstermemesi» şeklinde olduğuna yürekten inanıyo
ruz. Hal böyle olunca, sözünü ettiğimiz (a) bendinin 
kaldırılmasında vatan için, millet için bir yarar olma
dığı görüş ve kanaatindeyiz. Bu hükmün amacı, 12 

Eylül'ün en belli başlı sebeplerinden olan siyasî çekiş
me ve çatışma ortamının yeniden doğmasını önlemek 
olduğuna göre, bunun kaldırılmasını istemek mümkün 
değildir. Hele kanuna rağmen, daha kanun değişme
den yapılan konuşmalar, beyanlar, görüşümüzün hak
lı olduğunu açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, değiştirilen kanunun 1 inci 
maddesinin (c) bendine gelince; buradaki fiillerin mu
hatabı şu andaki hiçbir devlet ve hükümet kademesi 
değildir. Şurası açıktır ki, 12 Eylül yönetimi, olağanüs
tü ortamda görev ifa eden bir yönetimdir. Görevi 
ifadaki - varsa bile - yanlışları, doğruları tartışmak, 
beyanları küçük düşürücü şekilde karşılamak, ne 
Türk Milletine, ne Türk Devletine, ne de - savunucu
luğunu kimseye bırakmadığımız - Türk Demokrasisi
ne zarar getirmez. Bütün bunlar, iyisiyle - kötüsüyle 
sevabıyla - günahıyla ama en önemlisi, bir daha dön
memek için kararlı olduğumuz o karanlık günlerden 
Türk Milletini kurtarma sevabıyla tarihe mal olmuş 
ve kamu vicdanlarında, bize göre, üstün yerlerini al
mışlardır. Türk Milletinin, yüzde 100'e yakın bir oran
da tecelli eden iradesi de bunu açıkça göstermekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte siyasî affı, yıllarca, 
millete ve millet vicdanına rağmen çıkartmayan ve 
fakat şimdi demokrasi havarisi kesilenlere konulan 
beyanat yasağını, günümüzün şartlarına göre, kısmen 
de olsa kaldırmakla demokrasiye hizmet ettiğimiz 
kanaatindeyiz. Bu tasarı kanunlaştığında, Türkiye'nin 
iç ve dış politikasını menfî yönde etkileyecek beyan
da bulunma yasağı ortadan kalkacaktır. Bunun tabiî 
sonucu olarajk da, halihazır partiler ile ileride kurula
cak partilerin mensuplarına, konuşma yasağı kaldırı
lanlara cevap hakkı doğmuş olacaktır. Zira, (d) ben
dinin kalkmasıyla yapılacak beyan ve tenkitleri kar
şılamak, ancak (b) bendinin ortadan kaldırılmasıyla 
söz konusu olabilir. 

Burada, (d) bendinin kaldırılmasının sakıncalı ol
duğu beyan edildi. Değerli milletvekilleri, haklarında 
beyan yasağı konulan ve oylarınızla haklarındaki bu 
yasak kaldırılacak olanlar, ne olurlarsa olsunlar, el-
betteki vatan haini değillerdir. Zaten vatan hainleri 
de, şu anda Türkiye'de değildir; onların bu yasakla 
alakalan yoktur. Bunların dışarıda «Türkiye'de de
mokrasi yoktur» diyeceklerini düşünmek anlamsızdır; 
zaten diyen şu anda da demektedir. 

(d) bendini, bu nedenlerle kaldırdıktan sonra, bu
nun karşılığı olan, (b) bendini de kaldırmamak müm
kün değildir; çünkü, (d) bendi ile konuşma yasağını 
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kaldıracaksınız, onlara konuşma serbestisi getirecek
siniz; ama (b) bendini kaldırmamak suretiyle onları 
karşılamak imkânını tanımayacaksınız; bu da adalet
sizlik olur. Dolayısıyla hükümetin daha önceki, yalnız 
(d) bendinin kaldırılması yolundaki görüşü çelişkili de
ğildir; çünkü (d) bendi kaldırılınca, tabiatıyla onun 
karşılığı olan (b) bendinin de kaldırılması icap ederdi. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı ile yasağı kaldır
manın yanında, ayrıca o kişilere bir başka iyilik de 
yapıldığı inancındayız. Bu tasarıyı getirmekle, zaten 
konuşan yasaklıları kanuna karşı gelmekten de kur
tarmış olacağız; bu suretle onlar da kanuna saygılı 
davranmış olacaklar. 

Kanun tasarısının yerinde olduğunu ve geçmiş
teki yaraların sarılması bakımından önemli bîr adı
mın atılmış olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle ka
nun tasarısını tasvip ediyoruz. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şahsı adına konuşmak üzere Sayın Nuri Kork

maz, buyurun efendim. 
NURÎ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hükümetin getirmiş olduğu 418 
sıra sayılı Kanun Tasarısı, 2969 sayılı Kanunun iki 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını amaçlamaktadır. 
Üç ay önce, yine Anavatan Partisine mensup bir de
ğerli arkadaşımız, bunun, yürürlükten kaldırılmasını 
teklif etmiş, komisyonlarda bu tasarı ele alınmış, hü
kümet bir müddet görüş belirtmekten kaçınmış; da
ha sonra bir maddesinin değiştirilmesi yönünde eğilim 
belirmiş; fakat aradan geçen zaman içinde bu Ka
nunun ilgili maddelerinin işlemediği ortaya çıkmış ve 
olayların gerisinden giden bir anlayışla hükümet, bu
gün bu işlemeyen kanunun iki fıkrasını değiştirmek 
üzere huzurlarınıza getirmiş bulunuyor. 

Bu kanun ne zaman çıkmış? Bu kanun 6 Kasım 
1983 seçimlerinin sonunda Millî Güvenlik Konseyi
nin yetkilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine dev
redilmesinin arifesinde çıkmış. Başkanlık Divanı te
şekkül ettikten sonra da demokratik ortam içerisinde 
yüce Meclis bu yetkileri tam kullanır ortama girmiş
tir. Kanunu çıkaran Millî Güvenlik Konseyi, görüşen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Şimdi, kanunun 1 inci maddesinin içinde bulunan 
ve değiştirilmek istenen fıkralardan üçü aslında bir
biriyle iç içedir; Partiler 16 Ekim 1981 tarihinde ka
patılmıştır. Şimdi (a) fıkrasındaki noktaya bütün mü-
letvekili arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum; 
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(a) fıkrasında, kanunla kapatılan, Millî Güvenlik Kon
seyi kararıyla kapatılan ve de Anayasa Mahkemesi 
kararıyla kapatılan partilerin mensupları, 12 Eylül ön
cesinin çekişme ve çatışma ortamına benzer bir durum 
için fiilî, sözlü, yazılı beyanda bulunamazlar, parti 
mensubu olmasalar dahi, yazılı ve sözlü beyanda bu
lunamazlar, bunları teşvik ve tahrik edemezler hü
kümleri yer almıştır. 

Yani, yasa 12 Eylül öncesi partileri bu ortamda 
farz ve kabul ediyor; ama, tasarının bu fıkrası yü
rürlükte kaldığı sürece şu durumla karşı karşıya ge
linecektir: örneğin; Anavatan Partisini Anayasa 
Mahkemesi kapatsa ya da bir başka partiyi kapatsa 
biz, 12 Eylül ortamının hangi çekişme ortamından 
geldik ki, siyasiler olarak buna «evet» diyelim. Bu 
yasa, bunları da kapsıyor; dikkatle tetkik edin; bun
dan sonra kapatılacak olan partileri de kapsıyor. Peki, 
12 Eylül öncesinin ortamına benzer partiler var mı? 
Yok. Olmayan bir partiyi biz yasada yaratmak zorun
da mıyız? O partiler yok ki; burada, partiler şeklen 
kapanmış; ama inancına sahip çıkan birçok insan var. 
Mesela, Anavatan Partisi.. «Biz dört eğilimi temsil 
ediyoruz» dedi; ama alttan minder kaymaya başlayın
ca «46 ruhunun esas sahibi biziz» demeye başladılar. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Gerçeği o. 
NURÎ KORKMAZ (Devamla) — Bir şey demi

yorum; eğer gerçek ise, o zaman siz çelişki içindesi
niz; onu anlatmaya çalışıyorum. 46 ruhuna sahip ola
caksınız ve «Sahibi biziz» diyeceksiniz. Diğer yandan, 
bir başkası da, «Ben de bunun sahibiyim» diyecek; 
bir başkası ise, yeni bir organizasyon içerisinde «Asıl 
sahibi biziz, onlar değildir» diyecekler; ama felsefe 
devam ediyor. Siz şeklen görüntüyü kaldırıyorsunuz; 
ama özü duruyor. Değerli arkadaşlarım, olmayan bir 
şeyin çekişme ortamı olmaz; yani, bu partiler yok ki 
burada, kim kiminle çekişsin. 

Sayın milletvekilleri, ikinci önemli konu da şudur: 
Şimdi, (b) fıkrası ile (d) fıkrasını kaldırıyoruz. Aslın
da, buradaki (d) fıkrası, bir yerde de, onur kırıcı bir 
maddedir. 

Dikkat buyurun: Ülkeyi 15 yıl emanet etmişsiniz, 
başvekillik yapmışlar... 5 yıl. başvekillik yapmışlar ve 
siz «Menfî beyanda bulunamazlar» diyorsunuz. Ber 
size çarpıcı bir örnek vereyim: (ANAP sıralarından 
«Biz demiyoruz» sesleri) Efencjim, yasa söylüyor; lüt
fen dinleyin; ben size anlatıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — «Menfî beyan

da bulunamazlar» deniyor. Peki, bunlar başvekillik 
yapmışlar ve ülkenin sorumluluğunu üstlenmişler. 
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Türkiye'de, çok şükür, sorumluluk üstlenen insan
lar içerisnde hiçbir hain insan çıkmamıştır. Bunu bir 
şeref vesilesi olarak bu kürsüden söylemenin mutlu 
luğunu taşıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız Akdeniz'de bir sıcak savaş olayı yaşandı. 
Yine geçmiş dönemin bir sayın başbakanı, Amerika' 
nm Türkiye'de bulunan üslerinden uçakların kaldı
rılmaması konusunda, «Aman bunlara dikkat edin» 
şeklinde ikazda bulundu. Biz bu ikazı burada iktidar
dan, hükümet başkanından bekliyorduk. Şimdi böyle 
bir hususun, bu tür insanlar üzerinde yaralayıcı tarafı 
olmayacak mıdır? Bu yaralayıcı bir beyandır. «Biz 
olayların arkasından gidiyoruz» dedik. Başlangıçta hiç 
kaldırmaya yanaşmadık, ama aradan iki ay geçti, «iki 
fıkrasını kaldıralım» dedik. Şimdi olaylar öyle gelişe
cek ki, bir gün gelecek, «Gelin şu (a) fıkrasını da kal
dıralım» diyeceksiniz, ama geç kalmış olacağız. 

Sayın milletvekilleri, bu parlamentonun üzerinde 
bir yetki kabul etmiyorsak, - ki öyledir, bunun üstünde 
yetki kabul etmeyiz. Çünkü bizim yeminimizde bu 
vardır ve insanlarımıza güvenmek zorundayız - o za
man o insanları da en az kendimiz kadar sorumluluk 
taşımış veya taşıyabilen insanlar olarak görmek du
rumundayız. «Huzur istiyoruz, huzur ortamını yara
tıyoruz» diyoruz. Eğer böyle bir ortam yaratacaksak, 
gelin en azından bu kanun içerisinde yer alan 4 fık
rayı birden kaldıralım. 

Sayın milletvekilleri, (c) fıkrası belki bir anlamda 
su götürebilir. Çünkü, sorumluluk üstlenen insanlar 
her dönemde korunmaya ihtiyaç göstermiştir ve ko
runmuştur. Kaldıki ona bile gereksinim yoktur. O so
rumluluğu üstlenen insanlardan birisi Cumhurbaşkanı 
olarak, diğerleri de en azından milletvekili haklarına 
sahip olarak yerlerini almışlardır. Siz istediğiniz ka
dar «12 Eylül eleştirilemez, yazılamaz» deyin. Anar
şiye kim dönmek istiyor? 

Değerli arkadaşlarım, bir leğende iki defa yıkanıl
maz. Kimse bunun hayaline kapılmasın, kimse 12 
Eylül öncesini istemiyor, kimse Silahlı Kuvvetlerin 
yaptığı o görevi yadsımıyor. Ama, ilanihaye bu olayı 
sürdürmenin de bir gereği yoktur. Yetki bu Meclisin 
elindedir ve bunun onuru da bu Meclise nasip olmalı
dır. Olayların arkasından giderek değil, olayların önü
ne geçerek meseleleri değerlendirmeliyiz. Çünkü, o 
partiler bugün yoktur ve artık Türkiye'de hiç kimse 
bir leğende iki defa yıkanacak kadar saf değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu işlemeyen 2969 sayılı 
Yasa ve 12 Eylül ile ilgili, birçok kitap, dizi, ma
kale, yazı yazılmıştır ve yazılmaktadır. Bunların 

önüne geçebilir misiniz? Diyorsunuz ki, «Efendim, 
bunu eleştirmeyin». 27 Mayıs'ı eleştiriyorlar, 12 Mar-
t'ı eleştiriyorlar. Buna yarın gücünüz yetecek mi? 
Yarın, 12 Eylül'ün de eleştirilmeyeceğini nereden 
garanti ediyorsunuz? 

Değerli' arkadaşlarım, ülkenin nirengisi kendi 
sorunları ve insanlarıdır. O nirengiden hareket eder
seniz, doğru yoldasınız demektir; ama, ondan ha
reket etmiyor da, bir yerlere bakarak olaylara çö
züm arıyorsanız, yanlış yoldayız demektir, olayla
rın gerisinden gidiyoruz demektir. Buna hiçbir mil
letvekili arkadaşımın izin vermemesi gerekir. 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak açıkça şu kür
süden ifade ediyoruz; eğer, en azından (a) fıkrası 
kaldırılmayaoaksa - ki, biz tamamının kaldırılmasını 
istiyoruz - bu olay bir değer ifade etmeyecektir, iş
lemeyen bir şeyi kaldırıyorsunuz, zaten işlemiyor. 
Olmayan bir şeyin de münakaşası, çatışma ortamı 
olmaz. 

Biz, Adalet Bakanlığının değerli temsilcisi arka
daşımıza komisyonda da sorduk, ve dedik ki; lüt
fen, 12 Eylül öncesine benzer çekişme ve çatışma 
ortamı nedir, bunun sınırlarını bir çizin. Ama, ar
kadaşım da söylemekte zorluk çekti ve çizmediler. 

Şimdi, ben yine bu kürsüden Sayın Adalet Baka
nından soruyorum, bunun sınırlarını söylesinler. Ol
mayan bir şeyi yaratarnayız; «Suçsuz ceza olmaz» 
ou, hukukun temel ilkesidir. Yine, suçsuz ceza ol
mayacağı gibi,, yasakla siyaset de olmaz. Birine ba
karak, «Efendim, bunların yasakları yoktur; ama, 
bunlar bizim elimizden oy potansiyelini çalar» dü
şüncesiyle gerçeğin üzerine gitmeden kaçınmayalım; 
gerçek ne ise onu yapalım. 

Eğer, demokrasi gerçekten barış, huzur ve eski 
kinleri kaldırma olayı ise; biz, bugün infaz Kanunu 
ile içeride bulunan insanları affediyoruz; ülkeye hiz
met etmiş insanları tarih yargılasın, siz değil. 

O bakımdan, geliniz bu fıkraları tamamen kaldı
ralım. En azından (a) fıkrası kaldırılmadığı sürece 
Demokratik Sol Parti olarak ıbuna ret oyu vereceği
mizi belirtir, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kafbul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
6.12.1983 Tarihli ve 2969 Sayılı Kanunda Değiştiktik 

Yapılmasına Dalir Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 6.12.1983 tarihli ve 2969 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesinin (b) ve (d) bentleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6.12.1983 tarihli ve 2969 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer ve 7 Kasım 1992 tarihinde yürürlük
ten kalkar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 418 S. Sayılı Kanun Tasa

rısının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen 6.12.1983 
tarih ve 2969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

A. Cengiz Dağyar Ahmet Ekici 
Antalya Kütahya 

Mustafa Çakaloğlu İbrahim özdemir 
Antalya İstanbul 

Şevket Gedik 
Adana 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer ve yürürlüğü, Anayasanın Geçici 4 
üncü maddesinin yürürlükten kalktığı tarihte sona 
erer. 

Gerekçe : 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının gerekçesin

de, çerçeve 2 nci maddesiyle 2929 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinde yapılan değişiklikte süre bakımın
dan Anayasanın söz konusu geçici 4 üncü madde
siyle paralellik sağlanmasının amaçlandığı ifade edil
miştir. 

Takdim kılınan önergeyle getirilen düzenlemede 
de Anayasanın geçici 4 üncü maddesiyle 2969 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesi arasında daha müşahhas 
bir şekilde uyum sağlanması öngörülmüştür. 
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| BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
> katılıyorlar mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılamıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi kalbul edilen önergeyle birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kalbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum:1 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

2. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı ^Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana-

j yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler»» kıs-

j mınm 1 inci sırasında yer alan; 11.1.1954 Tarihli 
ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. 
Komisyon?.. Yok. 
Plan ve Bütçe Komisyonu bulunmadığından ta

sarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, -
müsaade eder misiniz efendim? 

Efendim, aynı gerekçe ile aynı tasarı dün de gö
rüşülemedi. Halbuki komisyon bu sabah toplantı 
halinde idi, anlamakta güçlük çekiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bulunmadığı 
müddetçe kanun tasarısının görüşülmesini erteleriz, 
hükümet bulunmazsa 'bir defaya mahsus olmak üze
re erteleriz. Bu itibarla Başkanlığın yapacağı başka 
bir muamele yoktur. 

3. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 Arkada
şının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları mütalaaları) ve Ada
let komisyonları raporları (2/187) (S. Sayısı : 419) 
(!) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Can ve 90 arkadaşının, 13.5.1971 tarih ve 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa; Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunması kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sinop Milletvekili Halit Barış Can ve 90 Arka

daşının; 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin 
ve teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonumuz
ca incelenip görüşüldü. 

Teklifin 1 inci maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun Ek - 3 üncü maddesi değiştirilerek 
Sıkıyönetim Komutanlarının anılan Kanunun verdiği 
yetkiye dayanarak ihdas ettikleri idarî işlemler aley
hine idarî yargı yolu açılmaktadır. 

Teklifin genel gerekçesinde, Hukuk Devletinde 
yargı yolunun kapatılamayacağı, T. C. Devletinin İn
san Hakları Bildirgesine imza atmış bir Devlet oldu
ğu belirtildikten sonra madde gerekçesinde, Anaya
sanın 125 inci maddesindeki «idarenin her türlü ey-

(1) 419 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu» il
kesine sadece iki istisna getirildiği, bunlarında, Cum
hurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yük
sek Askerî Şura'nın kararları olduğu, bu nedenle sı
kıyönetim işlemleri dahil idarenin hiç bir işlem ve 
eyleminin yargı denetimi dışında bırakılamayacağı 
vurgulanarak, Ek - 3 üncü maddenin Anayasanın 
125 inci maddesine aykırı olduğu ileri sürülmekte
dir. 

Birinci madde ile ilgili bu gerekçelere iştirak edi
lememektedir. Zira Ek - 3 üncü maddenin Anayasa
ya aykırılığı konusu incelenirken sadece Anayasanın 
125 inci maddesine dayanılamayacağı açıktı. Konu, 
olağanüstü yönetim usullerinden sıkıyönetim hali ile 
ilgili olduğuna göre hem Anayasanın genel hüküm
lerinin hem de sıkıyönetim ile ilgili hükümlerinin in
celenmesi gerekmektedir. 

Anayasanın 122 nci maddesinde; sıkıyönetim, se
ferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uy
gulanacağı ile, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya 
durdurulacağının kanunla düzenleneceği, genel hü
kümlerden olan 13 üncü maddede ise temel hak ve 
hürriyetlerin Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü
nün, millî egemenliğinin, cumhuriyetin, millî güven
liğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararı
nın, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması ama
cı ile sınırlanabileceği, 15 inci maddede de savaş, se
ferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, mil
letlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edil
memek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel 
hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya ta
mamen durdurulabileceği veya bunlar için Anayasa
da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabile
ceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümlerin incelenmesinden, sıkıyönetim ha
linde, diğer hak ve hürriyetler meyanında hak ara
ma hürriyetinin de daha fazla sınırlamaya tabi tutu
labileceği ve durum gerektiriyorsa kullanılmasının 
tamamen dahi durdurulabileceği anlaşılmaktadır. Bu 
nedenlerle, gerek Ek - 3 gerekse 2 nci maddenin son 
fıkrası Anayasaya aykırı değildir. Kaldiki, Anayasa
nın 122 nci maddesine göre sıkıyönetim, hür demok
ratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelen vahim şiddet hareketlerinin yay
gınlaşması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvet
li ve eylemli bir kalkışmanın ve milletin bölünmezli
ğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hare
ketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle de ilan edildiği
ne göre, böyle vahim tehlikelerin önlenmesi için ilan 
edilen sıkıyönetim halinde, genelde temel hak ve 
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hürriyetlerin korunması, kamu düzeni, genel güven
lik ve asayişin sağlanması için bazı hak ve hürriyet
lerin kısıtlanması ve hatta kullanılmasının tamamen 
durdurulmasının haklılığı inkâr edilemez bir gerçek
tir. 

Ek - 3 üncü maddenin teklifte olduğu gibi değiş
tirilmesi halinde, sadece 1402 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince hakkında işlem ya
pılanlara bir hukukî imkân sağlanmış olmayacaktır. 
Sıkıyönetim Komutanının Kanunun 3 üncü maddesi
ne dayanarak yapacağı her işlem aleyhine iptal da
vası açılabilecek, yürütmenin durdurulması kararı ve
rilebilecektir. Bu husus ise, sıkıyönetimin etkinliğini, 
dolayısıyla bozulan kamu düzeninin düzeltilmesini, 
genel güvenliğin ve asayişin sağlanmasını önleyecek
tir. Zira, halen 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Ka
nununun 27 nci maddesinde ve 1602 sayılı Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 62 nci mad
desinde sıkıyönetim haline ilişkin olarak mevcut olan 
hükümler ihtiyaca cevap vermekten uzak bulunmak
tadır. 1402 sayılı Kanundaki Ek - 3 üncü maddenin 
varlığı anılan her iki kanunda da bu konuya ilişkin 
olarak yeni düzenlemeler yapılmasına gerek bırakma
mıştır. Teklif yasalaştığı taktirde Anayasa hükümle
rine rağmen bu konuda bir boşluk doğacaktır. Nite
kim, 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 11 inci 
fıkrasına göre, olağanüstü halin ilan edildiği bölge
lerde grev ve lokavt ile toplantı ve gösteri yürüyüş
lerinin ertelenmesi, dernek ve kuruluşların kapatılma
sı veya faaliyetten menedilmesi kararlarına ilişkin 
davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verile
meyecek, sıkıyönetim halinde ise kısıtlayıcı hüküm 
olmadığı için yürütmenin durdurulması kararı veri
lebilecektir. 

Teklifin 2 nci maddesi ile getirilen 1402 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi son fıkrasında üç önemli deği
şiklik yapılmak istenildiği görülmektedir. 

Birinci değişiklikle «hizmetleri yararlı olmayan» 
ibaresi metinden çıkarılmaktadır. Gerekçede de, Sı
kıyönetim Komutanlarının çok değişik ve çeşitli hiz
metler gören kamu personelinin hizmetlerinin yarar
lı olup olmadığını takdir etmek durumunda olamaya
cakları ifade edilmektedir. Halbuki, sıkıyönetim ko
mutanları, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik, asa
yiş ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla görev
lidirler. Bu nedenle olağanüstü yetkileri haizdirler. 
Bu yetkilere dayanarak bazı hizmetlerin ifasını ka
mu kurum ve kuruluşlarından isteyebilmektedirler. 
Sıkıyönetim Komutanının, yapılmasını istediği hiz
metlerin savsatılması halinde kamu düzeni ve asayiş 
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sağlanamayacak ve sıkıyönetim hizmetleri zaafa uğ
rayacaktır. Bu olumsuz hali önlemek için, sıkıyöne
tim komutanlarını bu gibi personel hakkında uygu
layabileceği bazı yetkilerle teçhiz etmek gerekli gö
rülmektedir. 

İkinci değişiklikle, görevine son verilmiş olan ki
şi henüz 25 yıllık hizmet süresini doldurmamış oldu
ğu takdirde, hizmet süresi ne olursa olsun 25 yıl üze
rinden emekli edilmeleri sağlanmaktadır. Halen 2829 
sayılı Kanunla, Emekli Sandığında hizmetleri aylık 
bağlanmasına yetmeyenler memur olamasalar bile di
ğer Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalıştıkları süreyi 
birleştirerek 25 yıl üzerinden emekli olabilmektedir
ler. Teklif kapsamındakilere hizmetlerinin başında ol
ması nedeniyle birleştirme yapılmadan emeklilik hak
kı tanınırsa ilkenin önemli ölçüde bozulacağı açık 
bir keyfiyettir. Hatta böyle bir düzenleme telafi edi
ci özelliğini kaybederek imtiyaza dönüşmüş olacak
tır. örneğin, 1 yıl hizmeti bulunan kamu personelinin 
işine son verilmişse, değişikliğin yasalaşması halinde, 
25 yıl üzerinden emekliye sevk edilmiş olacaktır. Böy
le bir hükmün özendirici olması mümkündür. Vazi
fe malullerine tanınan benzer hükmün teklif kapsa
mındakilere tanınması düşünülememiştir. 

Üçüncü değişiklikte de yukarıdaki 2 nci şıkkın 
(a ve b) paragraflarındaki gerekçeler muvacehesinde 
herhangi bir değişikliğe gerek görülmemektedir. Ak
si taktirde sıkıyönetimin kalktığı bölgelerde işlerine 
son verilenlere kamu hi2metlerinde çalışma imkânı 
tanınırken sıkıyönetimin kalkmadığı bölgelerde ta
nınmaması gibi eşitsiz bir uygulamanın önüne geçile
meyecektir. 

Sonuç olarak Anayasanın 13, 15 ve 122 nci mad
delerindeki hükümler muvacehesinde Sıkıyönetim 
Kanununun değiştirilmek istenen maddeleri Anaya
saya aykırı görülememiştir. Bu maddeler Anayasanın 
geçici 15 inci maddesine göre, Anayasaya aykırılığı 
ileri sürülemeyecek kanun maddeleridir. Bu itibarla 
teklifin Anayasaya aykırılık iddiası ile ilgili genel ge
rekçesi de hukukî dayanaktan yoksundur. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle söz konusu tek
lif Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve mad
delerine geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile 
karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu ve 
Komisyon Üyeleri 
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BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Barış Can, buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP *GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN 
l(Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasa 
teklifi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, grubum ve şahsım adına yüce kurulu
nuzu saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, şu anda huzurunuzda bu
lunan ve Adalet Komisyonu raporu ile sizlere bir 
parça anahatları açıklanan yasa teklifimiz, bundan 
önce altı komisyonda görüşülmüş ve bir buçuk yıllık 
komisyonlar ömrünü tamamlamıştır. Şu hususa dik
katinizi çekmek isterim: Bu altı komisyonda da, -
Plan ve Bütçe Komisyonuyla birlikte yedi komis
yondur - bir tek üye arkadaşımız veya üye olmayıp 
da o komisyona yasa teklifinin görüşmelerini izle
meye gelen arkadaşımız, teklifimizin aleyhinde bir 
tek kelime söylememiştir, bir tek görüş belirtme
miştir ve son komisyondaki (Adalet Komisyonun
daki) görüşmeleri sonunda da 7'ye karşı 8 ret oyu 
ile şu anda huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle şunu belirtmek is
teriz: Yasa teklifimiz, bir af niteliğinde olmayıp, 
toplum barışını sağlamaya yönelik ve bir hukuk dev
leti olan ülkemizde toplum huzurunu sağlamak, yan
lış yorumlar nedeniyle istenildiği yöne çekilen 1982 
Anayasasına uyum halinde olmayan, olağanüstü dö
nemlerde çıkarılan yasalardan sadece birini Ana
yasa ile uyumlu hale getirebilmek amacıyla yüce 
kurulunuza sunulmuş bulunmaktadır. 

Teklifimizin özü, 12 Eylül 1980 harekâtının he
men sonunda, hukukun evrensel ilkeleri ve insan 
haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler çiğnenerek, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasında yapılan değişik
likle, haklarında hiçbir neden gösterilmeden, suçla
malar açıklanmadan, savunma hakkı verilmeden ve 
en önemlisi yargılanmadan, keyfi bir biçimde ceza
landırılan insanlara, yargı yolunun açılmasını amaç
lamaktadır. Bu özelliği ile yasa teklifimizin birinci 
maddesi bir af niteliğinde değil, bir hukuk devletin
de hak isteme biçiminde yorumlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, teklifimizdeki amaç af de
ğildir; niçin? Bir kimsenin herhangi bir suçtan do
layı mahkûm sayılabilmesi için bu kimse hakkında 
Yargıtay aşamasından geçmiş, kesin hüküm bulun
ması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin dör
düncü paragrafı «Sanık mahkûm oluncaya kadar 
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I suçsuz sayılır, yani suçluluğu hükmen sabit olun-
I caya kadar, kimse suçlu sayılamaz» hükmünü ta-
I sımaktadır. Bu bakımdan, haklarında hiçbir ceza ko-
I vuşturması olmaksızın, idarî nitelikteki bir işlem ile 
4 görevlerinden uzaklaştırılan" kamu görevlilerinin du-
I rumu, hukuk devleti kavramina ters düşmektedir. 
I Yani özetle, görevden alınanlar, sanık bile olmadan 
I mahkûm edilmişlerdir; bu olamaz sayın milletvekilleri, 
I Sayın milletvekilleri, ıburada Halil İban isimli es-
I ki bir eğitimcinin - kendisi de 1402'zedelerdendir. 
I aklanma ve (bağışlanmaya ilişkin çok güzel bir 
I yorumunu sizlere aktarmak istiyorum; bir gazetede, 
I bir köşe yazarının köşesinde yer almıştı bir tarihte, 
I onu bugünler için sakladım ve sizlere sunuyorum: 
I O eski eğitimci şöyle diyor: «Bağışlanma, işlen-
I miş olduğu kanıtlanmış ve kesinleşmiş bir suçun 

gerektirdiği cezanın bir bölümüyle ya da tümüyle 
durdurulması anlamına gelir. Bu da, bağışlanan kişi-

I nin suçluluğunun ayrıca bir kanıtıdır. Yalnız devle
tin bağışlama yetkisi olduğu bir gerçektir. Devlet, 

I bu yetkiyi, ister kullanır, ister kullanmaz; bu, doğ
rudan doğruya devletin bileceği bir iştir. 

Aklanmaya gelince iş değişir. İlgili kişi hakkın-
I da, yerli yersiz birtakım suçlamalar olmuştur. Bun-
I 1ar araştırılmış, soruşturulmuş sonunda bunların 
I doğru olmadığı ortaya çıkmış, suçlanan kişinin suç

lu olmadığı anlaşılmış ve bu nedenle de, cezalan
dırılmasına gerek görülmemiştir. Yalnız, bu araştır
ma ve soruşturma sırasında birtakım yasal önlemler 
alınmış olabilir, iş aydınlığa kavuşunca da, sanık 
kişi üzerindeki önlemler kaldırılır, tüm hakları ken
disine, eksiksiz olarak geri verilir. Böylece kişi ak
lanmış olur. Aklanma olunca da, yitirilmiş ya da 

I kısıtlanmış hakların verilmesi gerekir ki, devletin, 
haksızlığa uğrayanın hakkını koruması ve geri 
vermesi görevidir. Görevin yerine getirilmesinde ise, 
isteğe bağlılık değil, zorunluluk vardır. 

Şimdi, burada ibir durum daha ortaya çıkıyor. 
O da, yapılacak işlemin güvenilir, gerçek ve hukukî 

I niteliğidir. Bu nasıl sağlanır? Kuşkusuz, yargılama 
ile; hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, bağımsız Türk 
mahkemelerinin - ister sivil ister askerî olsun - ya
pacağı açık yargılama sonunda verecekleri kararla 
olur. Böylece hem suçlanan, hem suçlayan, yargıç 
önüne çıkar; yine hem ispat, hem kutsal savunma 
hakları kullanılmış olur; ama aklanır, ama cezalan
dırılır. Yalnız, kimsenin bir diyeceği kalmaz. Böylece 
bir yığın kuşku da kendiliğinden ortadan kalkmış 

I olur. Boşuna mı yargının kestiği parmak acımaz 
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demişler? tşte hukukun üstünlüğü budur.» Bunu, 
eğitimci böyle anlatmış. Çok yalın ve gerçekçi bir 
değerlendirme olarak gördüğümüz bu açıklama ve 
yasa teklifimizin gerekçesi de, bu değerlenmenin özü 
ile birlikte, duru bir biçimde açıklanmış oluyor. 

Sayın (milletvekilleri, Adalet Komisyonu rapo
runda öz olarak bir tek noktaya değinilmiş; yasa 
teklifiyle değiştirilmek istenen maddelerin Anayasa
nın 125 inci maddesine aykırılığı iddia edilerek araş
tırılması, irdelenmesi yanlıştır; Anayasanın tümü üze
rinde bir değerlendirme yapıldığında birtakım doğ
rular ortaya çıkar. Rapora bu mantık hâkimdir? 
Şimdi şu açıklama ve irdelememle, özellikle bu 
ımantığı çürütmeye çalışacağım. 

Türkiye Devleti, Osmanlı idaresinin ortadan kalk
masından bu yana, kendisini idare eden tüm iktidar
lar tarafından, istisnasız biçimde, bir hukuk dev
leti olarak tanımlanmıştır. Cumhuriyet devrinde, 
Türkiye'de iktidarda olan hiçbir güç, Türkiye'nin 
bir hukuk devleti olmadığını iddia etmemiş, bunun 
tersi ise her zaman vurgulanmıştır. 

Sıkıyönetim idareleri de, bir hukuk devleti olan 
Türkiye'nin hukuk kuralları çerçevesinde değerlen
dirilmelidir. Bununla şunu vurgulamak istiyoruz. Sı
kıyönetim rejimi ile, belirli kişilere ve özellikle sı
kıyönetim komutanlarına verilen yetkinin çerçevesi 
ne kadar geniş olursa ölsün, bu yetkiyi hiçbir za
man keyfî bir yetki olarak değerlendirmek müm
kün değildir. Sıkıyönetim komutanlarının ve sıkıyö
netim idaresinin yetkisi, ilk aşamada Sıkıyönetim 
Kanunu ile belirlenir. Sıkıyönetim kanununun çerçe
vesini, sıkıyönetim kanunu ile sıkıyönetim idaresine 
verilebilecek yetkilerin sınırlarını da, genel olarak 
anayasa çizer. 1982 Anayasası hu açıdan çok ayrın
tılı hükümler getirmiş bulunmaktadır. 

Anayasada sıkıyönetimle ilgili doğrudan doğruya 
tek bir madde vardır, o da 122'nci maddedir sayın 
milletvekilleri. Bu madde; sıkıyönetimin hangi ko
şullar altında ilan edileceğini, sıkıyönetim ilanında 
kimlerin yetkili olacağını düzenlemektedir. 

Bu maddeden daha önemli olan bir madde var
dır ki, o da Anayasanın 15 inci maddesidir. Ana
yasanın 15 inci maddesinin başlığı «Temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması» şeklin
dedir. Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü 
hallerde; temel hak ve hürriyetlerin nasıl kısıtlana
cağı ve bazı hallerde nasıl durdurulacağı hükme 
bağlanmıştır. Bunun da ölçülerini yine 15 inci mad
de koymuş bulunmaktadır. Hukuk açısından ya da 

siyasal bilim açısından bu sınırlar eleştirilebilir, ama 
mevcut pozitif hukuk açısından, olması gereken sı
nırlar şunlardır: 15 inci maddenin ikinci fıkrası, «Bi
rinci fıkrada belirlenen durumlarda da (Yani bura
da «da» dahi anlamında söylenmektedir), savaş hu
kukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler 
ile, ölüm cezalarının infazı dışında, kişinin yaşama 
hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne 
dokunulamaz; kimse, din, vicdan, düşünce ve kanaat
lerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı 
suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suç
luluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse 
suçlu sayılamaz» diyor. Bu fıkra, özü incelendiğinde 
görüleceği üzere sıkıyönetim rejiminin geçerli oldu
ğu, sıkıyönetim kanununun uygulandığı zamanlarda; 
sıkıyönetim idaresinin yetkilerinin genel çerçevesini 
çizmektedir; bu bir. 

Sıkıyönetim kanunlarıyla, sıkıyönetim idaresine 
verilebilecek yetkilerin genel çerçevesini çizmektedir; 
bu da iki. 

Sayın milletvekilleri, bir örnek vermek istiyorum. 
Biraz evvel okuduğum Anayasa maddesinden küçük 
bir pasaj alalım; «... kişinin yaşama hakkına, mad
dî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.» 
Yani, sıkıyönetim rejimlerinde dahi, kişinin hayatî 
varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Mesela bir 
kimsenin kolunu kesemeyiz, çünkü kol kişinin mad
dî varlığının bir parçasıdır, ayrıca sakalını da ke
semeyiz, sakal ile kol arasında maddî varlık açı
sından bir ayırım yapmak bana oldukça güç geli
yor. Sıkıyönetim rejimi olsun olmasın, belirli bir 
kanunla bir kural konsun konmasın, önemli olan 
bir kişinin saçının ve sakalının, maddî varlığının 
bir parçası olup olmadığı meselesidir. Eğer, bunlar 
bir kişinin maddî ve manevî varlığının bir parçası 
ise, bunlara dokunmak Anayasanın 15 inci madde
sine aykırıdır. Savaş halinde dahi bu durum aynı 
olmaktadır. 

Bu çerçeve içerisinde Anayasanın 122 nci mad
desi, sıkıyönetimin idarî yönden bir düzenlemesini 
yapmış bulunmaktadır. 1402 sayılı Kanun, 15 Mayıs 
1971 tarihinde yürürlüğe girmiş, yani bu kanun, 
1982 Anayasasına göre çok daha liberal olan 1961 
Anayasasının geçerli olduğu bir dönemde düzenlen
miş bir kanundur. Liberal sözcüğünü de gerçek 
anlamda kullandığımı belirtmek isterim. 12 Eylül 
1980 tarihine kadar, bu kanunda bir tek değişiklik 
yapılmıştı, o da 1973 yılında. 12 Eylül 1980 tarihin
den bu yana 1402 sayılı Kanunda, benim tespit ede-

— 225 — 



T. B. M. M. B : 87 

'bildiğim kadarıyla tam 16 değişiklik yapılmıştır. 
Bu değişikliklerin en sonuncusu, 4 Haziran 1983 
tarihinde yapılmıştır. 

'Bu değişikliklerle, 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nunu, 1961 Anayasasının getirmiş olduğu sınır ve 
ilkelerin çok dışına çıkmış, 1982 Anayasası henüz 
yürürlüğe girmeden, âdeta sıkıyönetim rejiminin de 
anayasal çerçevesini çizmiştir; ama sonuçta ortaya 
öyle bir durum çıkmıştır ki, 1982 Anayasası da, 1402 
sayılı Yasanın yanında çök daha liberal kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sıkıyönetim Kanununun 
konumuzla ilgili maddeleri 2 nci ve ek 3 üncü mad
deleridir. Sıkıyönetim komutanlarına, kamu görevli
lerinin işlerine son verilmesini emretme yetkisi ve
ren bu 2 nci maddede de değişiklik yapılmıştır. 

iBu değişikliklerin sonuncusundan sonra, yani, 
yeni biçimle uygulama, hepimizin gözleri önünde 
cereyan etmektedir. Bu arada bir de parantez aça
lım; Sıkıyönetim Kanununun bu 2 nci maddesi, 
yalnızca kamu görevlilerinin işine son verme yetki
siyle ilgili değildir. Bunlar, sıkıyönetim komutanla
rına başka yetkiler de veren maddelerdir. 

Bu kanunun 3 üncü maddesinde yapılan son de
ğişiklik - ki, 30 Aralık 1982 tarihinde yapılmıştır -
sıkıyönetim komutanlarına iki yetki daha tanımıştır. 
Bu yetkilerden birincisi, çıkarılacak dergilere önce
den izin verme yetkisi ki, bu, o zamana kadar yok
tu; ancak, mevcut yayınlarda kapatma yetkisi var
dı. İkincisi ise enteresan bir yetkiyi kapsamaktadır; 
- kanundan aynen okuyorum - «Yayın ve haberleş
me araçlarını toplatmak...» ve toplatılan bu haber
leşme araçlarıyla yayınlar için «... müsaderesine ka
rar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıkla-
rınca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin im
hası için gerekli önlemleri almak» yetkisi. Yani bi
lindiği gibi, sıkıyönetim rejimi içinde dahi, bir yayı
nın toplatıldıktan sonra müsaderesine karar veril
mesi için mahkeme kararı gerekeceğine, yani kanun, 
«müsaderesine karar vermemekle birlikte» dediğine 
göre müsadere kararı alınmayan, yani mahkeme ka
rarı sakıncalı bulunmayan yayınlar söz konusu 
edilmektedir. Kanuna göre, mahkemece sakıncalı 
görülmeyen yayınlar, eğer sıkıyönetim komutanı ta
rafından sakıncalı bulunursa, bunlar sahiplerine tes
lim edilmeyecek ve imha edilecektir, Kanunun, bu 
yayınların hangi suretle imha edileceğini de göster
memektedir. Herhangi bir kamu görevlisine, kitap 
imha etme yetkisi veren böyle bir kanun dünyanın 
Jbaşka bir ülkesinde var mıdır, bunu incelemedim, 
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J araştırmadım, bilmiyorum; ama varsa herhalde çok 
nadirdir. Bu vesileyle bu bilgiyi de genel bir değer-

I dirme olarak yüce heyetinize sunmuş oluyorum 
sayın milletvekilleri. 

I Sayın milletvekilleri, şimdi, Sıkıyönetim Yasa- , 
sının, göreve son verme işlemleriyle ilgili noktası
na değinmek istiyorum. Sıkıyönetim rejimi içerisin-

I de, kamu görevlileririin işlerine son verilmesi işle
minin niteliği acaiba nedir? Biraz önce Adalet Ko
misyonunun raporunu dinlediniz; şimdi lütfen bizle
ri de dinleyiniz. Bunun bir idarî işlem olduğuna 
şüpe yoktur. Yani, değişik tür ve nitelikte bir idarî 
işlem. 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim komutanlarının, 
I kamu görevlilerinin işlerine doğrudan doğruya son 

verme yetkileri yoktur. Sıkıyönetim Kanununun ilgi-
I li maddesi çok açıktır ve «Sıkıyönetim komutanları-
I nın genel güvenlikr asayiş, kamu düzeni açısından, 
I çalışmalarını sakıncalı gördükleri kamu görevlileri-
I nin işine son verilmesi hakkındaki istemleri, ilgili ku-
I rum ve organlarca derhal yerine getirilir» demekte-
I dir. Buradaki idarî işlem, sıkıyönetim komutanlıkla-
I rının dışındaki kurumlarca yapılması gereken*bir ida-
I rî işlemdir. 

I Örneğin; diyelim ki, sıkıyönetim komutanı, bir 
I üniversite öğretim elemanının görevine son verilmesi-
I ni istedi. Bu istemiyle, üniversite öğretim görevlisinin 
I işine son verilmiş olmuyor. Üniversite idaresi ya da bu 
I öğretim görevlisini hangi makam atadıysa, aynı usul-
I lere uyarak görevine ancak o son verebiliyor. Peki, 
I sivil idare, sıkıyönetim komutanlığının istemini yeri-
I ne getirmezse ne olacaktır? Orada ise, Sıkıyönetim 
I Kanununun 16 nci maddesi karşımıza çıkıyor; «Sıkı-
I yönetim komutanının emrine uymamak.» Yanılmı-
I yorsak bu da, herhalde üç aydan bir yıla kadar hapis 
I cezası gerektiriyor. Sivil idare, ceza tehdidi altında, 
I bu kararı almak zorundadır; ama şunu hemen belir-
I telim ki, kamu görevlisi bu karara uymadığı takdir-
I de, ancak kamu görevlisi olduğu sürece cezaya maruz 
I kalacaktır. Eğer, sıkıyönetim komutanının istemini 
I yerine getirmek istemeyip, istifa ederse, cezaya maruz 
I kalmayacaktır. Sıkıyönetim komutanlarına, teknik ola-
I rak, kâğıt üzerinde de kalsa, bir orgeneralin görevine 
I son verilmesini isteme yetkisi verilmiştir; ama orgene-
I ralin görevden alınma usulü, kendi kanununa tabidir; 
I fakat istemde bulunma yetkisi sıkıyönetim komuta-
I nmdadır ve böyle bir istemde bulunduğu takdirde, ka-
I nunun sınırları dışına çıkmış olmamaktadır. Bu hü-

226 — 



T. B. M. M. B : 87 2 . 4 , 1986 0 : 1 

küm, doğal olarak devlet hiyerarşisi açısından çok tu
tarlı olmayan bir hükümdür. 

Bundan başka, durum, bu 21 inci maddede sa
yılmayan kamu görevlileri için de çok nettir. Yani, 
sıkıyönetim komutanı istemde bulunacaktır ve kamu 
kurumu da bu istemi yerine getirmeye mecburdur, 
yoksa ceza tehdidi altındadır; ama idare hukukunda, 
yöntemde paralellik ilkesi olduğu için, açmazlarla kar
şılaşabiliyoruz. 

Burada bir örnek daha vermek istiyorum: Sıkı
yönetim komutanı bir YÖK üyesinin görevine son ve
rilmesini isteyebilir; kanunî hiçbir engel yoktur; ama 
kendi başına görevine son veremeyecektir. O halde gö
reve son verecek makam kimdir? Cevap şu: YÖK 
üyesini kim atadıysa, onun göreve son vermesi la
zımdır. Biliyorsunuz, YÖK'ün bazı üyeleri Cumhur
başkanı tarafından, bazı üyeleri de Bakanlar Kurulu 
tarafından atanıyorlar. Şimdi, kanunun sırf lafzına 
bakacak olursak, bakanlar kurulu tarafından atanmış 
bir YÖK üyesinin, sıkıyönetim komutanından gelen, 
görevine son verme istemine riayet etmeyen bakan
lar kurulunun 16 ncı madde gereğince toptan hapse 
girmesi mi gerekmektedir? Tabiî böyle bir şey müm
kün değildir. 

Bu örneği sadece, kanunun kendi içindeki hukukî 
tutarsızlığını açıkça göstermek için vermiş bulunuyo
rum. Nitekim, bunun uygulaması da olmuş, 1402 sa
yılı Kanuna göre bazı müsteşarların görevlerine son 
verildiği zaman, bu, bakanın imzasıyla gerçekleşmiş
tir. Halbuki, atamaları üçlü kararnameyle olmuştur 
ve bu atamalarda Cumhurbaşkanının da imzası var
dır. İdarî yargıdaki, yöntemde paralellik ilkesine uyul
madan bunların işine son verilmiştir. Kanunda bulu
nan bu çelişki üzerine maalesef başka bir çıkar yol da 
bulunamamıştır sayın milletvekilleri. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, genel 
çerçevesini bu şekilde tanımladığım, işe son verme 
işlemini, fazla ayrıntıya girmeden açıklamaya çalışa
cağım; çünkü, işe son verme işlemi belirli sonuçlar 
doğuruyor. Bu sonuçlardan en önemlisi, bunların bir 
daha kamu hizmetinde çalışamamalarıdır; çünkü, ka
nun diyor ki: «Bunlar bir daha kamu hizmetlerinde 
çalıştırılamazlar.» Acaba bu hükmün kapsamı nedir, 
«bir daha» sözcüğü ile ne kastedilmektedir, hangi za
man dilimi kastedilmektedir? önemli olan budur. 

Konulara, hukuk tekniğinin karmaşıklığıyla bir
likte girmek istemiyorum, ama izin verirseniz «.. bir 
daha çalıştırılamazlar» dan kasıt nedir acaba, bunu 
araştırmak lazımdır. Yani, bu kişiler ölünceye kadar 

kamu hizmetlerinde çalışma hakkından yoksun mu 
tutulacaklardır? Burada, her şeyden önce Anayasanın 
70 inci maddesini hatırlatmakta yarar vardır. Bu 
madde de, «Her Türk, kamu hizmetlerine girme hak
kına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği 
niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez» hükmü 
vardır."Bu madde, Anayasanın sistematiği açısından, 
«Temel Haklar ve Ödevler» başlığını taşıyan kısımda 
yer almıştır. Yani, kamu hizmetlerine girmek isteyen 
her Türk için temel bir haktır. Temel hakların kısıt
lanması ise, Anayasanın 13 ve 15 inci maddelerinde 
düzenlenmektedir. 13 üncü madde şöyle diyor: «Özel
likle demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 
tutuklamalar kanunla dahi yapılamaz.» Denilebilir ki, 
13 üncü madde olağan dönemler için; 15 inci maddesi 
sıkıyönetim rejimi içindeki uygulamaları ayrıca hük
me bağlamaktadır. Bu yorum doğal ve çok geçerli bir 
yorumdur, ama benim değinmek istediğim konu as
lında budur. Acaba «bir daha» deyimiyle, sıkıyönetim 
döneminin sonuna kadarki zaman mı kastediliyor, 
yoksa sıkıyönetim sona erdikten sonra da çalıştırıl
mayacakları mı kastediliyor? Sıkıyönetim sona erdik
ten sonra, biraz önce arz ettiğim, 13 üncü madde çıkı
yor karşımıza. Eğer «Bir daha» deyimini «Hiçbir za
man çalıştırılamazlar» biçiminde yorumlayacak olur
sak, bu deyim açıkça Anayasaya aykırı hale geliyor. 
Eğer «Bir daha» deyimini, «Sıkıyönetim döneminin so
nuna kadar kamuda çalıştırılamazlar» diye yorumlar* 
sak, o zaman Anayasaya aykırılığı tartışılabilir bir ko
nuya giriliyor. Diyeceksiniz ki, - diyeceksiniz değil, 
Adalet Komisyonunun raporunda zaten belirtilmiş - be
lirli dönemlerde yapılan kanunlar, yani 12 Eylülden... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, lütfen toparlayı
nız efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim, ben birbu-
çuk yıl bekledim; müsaade edin de 5 dakika içinde 
bağlayayım. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Yani, «1402 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesi Anayasaya aykırı olsa bile, 
bunun Anayasaya aykırılığı, geçici 15 inci maddeye 
göre iddia edilemeyecektir» deniyor, ama sorunumuz 
bu değil sayın milletvekilleri; sorunumuz bir hükmün 
Anayasa Mahkemesi nezdinde, Anayasaya aykırılı
ğının iddia edilmesi meselesi değildir, konu, bir ka
nun hükmünün nasıl yorumlanacağı meselesidir. Hü
kümler, önce anayasaya uygun yorumlanacak; eğer 
bu şekilde yorumlanmasına rağmen Anayasaya aykı
rılık varsa, o zaman Anayasaya aykırılık iddia edile
meyecektir. 
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Şimdi, burada bir yorum meselesi vardır. Bu yo
rum «Bir daha» dan kastın, ilgili kamu görevlisinin 
hayatının sonuna kadar mı, yoksa sıkıyönetim döne
minin sonuna kadar mı olduğu meselesinin yorumu
dur. Bu yasak, ilgilinin hayatının sonuna kadar süre
cek olan bir yasak olduğu takdirde, Anayasaya çok 
açık bir aykırılık vardır. 

Burada daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. 
Konu, biraz önce de bahsettiğim, 13 üncü madde
nin kapsadığı alan dışına çıkmaktadır; çünkü memu
riyetten müebbeten mahrumiyet, Ceza Kanunumuzun 
öngördüğü cezalardan biridir. Dolayısıyla «Kanun
suz suç ve ceza olmaz» (mahkeme kararı olmaksızın 
kimseye ceza verilemez) ilkesine de aykırı değildir; 
çünkü burada mahkeme yoluyla verilmiş bir karar 
söz konusu değildir, sıkıyönetim komutanlığınca alın
mış bir karar vardır. Dolayısıyla, «Bir daha» deyimi
ni Anayasaya uygun olarak yorumlamak gerektiğine. 
göre, «Kamu görevi yapamaz» ifadesini sıkıyönetim 
döneminin sonuna kadar geçerli olduğu şeklinde yo
rumlamak gerekmektedir. Bunun aksini iddia etmek, 
Anayasanın başlangıcı ile çelişkiye düşmek demek
tir; çünkü Anayasanın başlangıcında: «Fikir, inanç 
ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde 
saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak 
üzere» denilmektedir; yani her şey Anayasaya uygun 
yorumlanacaktır. 

Ayrıca, yine Anayasanın 14 üncü maddesinin son 
fıkrası da: «Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada 
yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir 
faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlana
maz» demektedir. Bu da, göstermektedir ki, yorum tar
zı Anayasaya uygun olmalıdır. Bu, çok açık ve aşikâr
dır sayın milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Komisyonu raporun
da, «Yasa teklifimizin 1 -inci maddesinin gerekçeleri
ne iştirak edilmediği» açıklanmış ve raporda, konuya 
kişilere yargı yolunun açılmasını sağlayan yalnız 125 
inci madde açısından bakılmaması, Anayasanın genel 
hükümlerinin, sıkıyönetimle ilgili hükümlerin de in
celenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu hususa biraz 
önce de değinmiştim. 

Yukarıda yaptığımız değerlendirmeler bu amaca 
yönelikti ve rapordaki peşin hükümleri çürüttüğümüz 
kanısındayız. 

Şimdi, Anayasanın 125 inci maddesinin ruhuna 
uygun olarak yargı yolunun açılmasını sağlayacak tek
lifimizin 1 inci maddesiyle, Sıkıyönetim Kanununun 
ek 3 üncü maddesinde yapılması istenen değişikliği, 
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sıkıyönetim komutanları açısından biraz daha açmak 
istiyorum sayın milletvekilleri. 

Sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin an
cak bir bölümü idarî işlem niteliğindedir, idarî işlem 
niteliğinde olmayan yetkilerin kullanılması, zarar ve 
tazminat iddialarına yol açabilir. Bu nedenle, madde
nin amacında, sıkıyönetim komutanlarının kişilere kar
şı şahsî sorumluluklarının ortadan kaldırılması ilkesi
ne dokunulmamış, komutanların tasarruflarından do
layı, makamlara karşı değil, kişilere şahsen sorumlu 
olmaması ilkesi aynen kabul edilmiş ve madde met
ninde korunmuştur. Yasanın ek 3 üncü maddesine ba
kıldığında, iki cümle birbirinden bağımsızdır. İkinci 
cümle, «Şahsî kusurlar nedeniyle hukukî sorumlu
luklar ileri sürülemez» diyerek, «İdarî işlem» ifade
sini katmamıştır, yani hiçbir koşula bağlamamıştır; 
aslında o da bağlanabilir. Getirdiğimiz teklifte de, hiç
bir koşula bağlamadık, yani sorumsuzluk ilkesine do
kunmayıp, sadece sorumluluk sahasının görevleriyle il
gilendirdik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öyle anlaşılı
yor ki, Anayasamızın geçici 15 inci maddesi, bundan 
böyle sık sık gündeme gelecek, tartışılacak. Nitekim, 
Kafaoğlu olayı az da olsa bu maddeyle ilgiliydi; öyle 
anlaşılıyor ki, bundan sonra de gelecektir; bu konuda 
Sayın Cumhurbaşkanı da görüş belirttiler. 

Yasa teklifimizi sizlere sunarken, geçici 15 inci 
maddeden ne anladığımızı, nasıl yorumladığımızı da 
açıklamak isteriz; çünkü Adalet Komisyonu raporu 
içinde bu da var; maalesef bir talihsizlik eseri olarak 
girmiş. Görüyorum ki, Adalet Komisyonu raporun
daki bu hüküm, buraya anlamlı ve kasıtlı olarak gir
miştir, onu özellikle belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, «Anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez» ifadesi ne demek, lütfen bunu inceleyelim. 
Bu hüküm sadece, Anayasaya aykırılığı iddia edilen 
kanunlar aleyhine Anayasa Mahkemesine gitme yolu
nu kapamaktadır; yoksa Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkilerini sınırlayan bir hüküm değildir ve ola
maz. Lütfen, bu Meclis geçici 15 inci maddenin altına 
artık sığınmasın. 

Aslında, olağanüstü dönem kalkıp, demokrasiye 
geçiş gerçekleştikten sonra, kanunların Anayasaya uy
gunluğunu sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
en önemli görevlerinin başında gelir. Anayasanın 11 
inci maddesi «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz» 
derken zaten bunu emretmektedir sayın milletvekilleri. 

Peki, bu geçici 15 inci maddedeki «Anayasaya ay
kırılığı iddia edilemez» ne demek? Şu demek sayın 
milletvekilleri: 
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1. Anayasanın 150 nci maddesinde gösterilen ma
kam ve kişiler tarafından ve yine aynı maddede gös
terilen biçimde kullanılması, 

2. Anayasanın 152 nci maddesine göre, kişi veya 
kurumların kendilerine mahkemelerde uygulanan ya
saların Anayasaya aykırılığım iddia etmesi demektir. 
Yani; Geçici 15 inci madde «Anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez» hükmüyle sadece bu iki yolu tıkamıştır; 
sizlerin yolunu tıkamamıştır. 

Neleri kapatmamıştır? Bir yasanın herhangi bir 
kişi tarafından Anayasaya aykırı olduğu görüşünü 
açıklamasını engellememiştir. Bunun en bariz örneği, 
bugün Cumhurbaşkanı Danışmanı (Hukuk Müşaviri) 
Şeref Gözübüyük'ün, 1982 tarihli, Yönetsel Yargı ki
tabının altıncı baskısının 30 uncu sayfasında şöyle de
nilmektedir; «Millî Güvenlik Konseyi döneminde çıkan 
ve 1982 Anayasasında yargı yolunu kapayan kural
lar, Anayasayla bağdaşmamaktadır.» Yani, bir kişinin, 
bir yasanın, Anayasaya aykırı olduğu yolundaki gö
rüşünü engellememiştir. 

İkincisi, Anayasaya aykırılık ve uyum sağlamak 
amacıyla bir veya birkaç milletvekili tarafından de
ğişiklik teklifi verilmesini de engellememiştir. İşte bu 
gerekçeyle teklifimizi verdik. 

Üçüncüsü ve en önemlisi, kanun çıkarma ve de
ğiştirme yetkisini kısıtlamamıştır; kısıtlayamaz da 
zaten. 

Dördüncüsü, kanunun Anayasaya aykırılığına ge
rekçe sunulmasını da yasaklamamış, aksine bunu Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ve demokrasiye âşık ev
latlarına emanet etmiştir. Yani, görev olarak hepimize 
vermiştir. 

Beşincisi, biraz önce açıkladığım gibi, 11 inci mad
denin ikinci fıkrası «Kanunlar Anayasaya aykırı ola
maz» diyerek, yasaların Anayasaya aykırı hükümleri
ni düzeltmek görevini Türkiye Büyük Millet Meclisine 
vermiştir. Biraz sonra bu teklifle bunu düzelteceğinize 
eminim. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Can. 
B. BARIŞ CAN (Devamla) — Bitti, bağlıyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Can, bazı konuları atlayabi

lirsiniz, çünkü süreniz hayli geçti efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Atlayamıyorum, 

bitti zaten efendim. 
BAŞKAN — Süreniz hayli geçti, müsamaha hudu

dumuzu aştı efendim, lütfen toparlayınız. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, sizlere Anayasanın içinden önemli bir kanıt ve
rerek sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Anayasanın 174 üncü maddesi, «Atatürk İnkılap
larının Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılma
yacağı ve yorumlanamayacağı» hükmünü getirmekte
dir. Anayasaya koyucu, bu kanunların değiştirileme
yeceğini amaçladığı için değişik üslupla yazmış; hu
kukî, teknik bir terim olan «iddia» sözcüğünü kul
lanmamış, bu hususu «Anayasaya aykırı olduğu şek
linde anlaşılamaz ve yorumlanamaz» şeklinde ifade 
etmiştir. Bu bakımdan, eğer Anayasa koyucu, Sıkıyö
netim Yasasının veya bir başka yasanın değiştirilme-
yeceğini düşünmüş olsaydı, bu maddeyle veya bir baş
ka maddeyle bunları da sınırlamış olurdu; yani Ku
rucu Meclis (Danışma Meclisi + Millî Güvenlik 
Konseyi) bile, Sıkıyönetim Kanununun değiştirilebi
leceğini kabul etmiştir. 

Sayın milletvekilleri açıklamalarım burada bitiyor; 
ancak, şu hususu da ifade etmeden geçemeyeceğim: 
Yasa teklifimizin eleştirilerinde ve komisyon sözcü
lerinin görüşlerinde, bu kişilerin emeklilik işlerine iliş
kin hükümler, lütfen ön sırada yer almasın. 

Teklifimizde, esas olarak, yargı yolunun kutsal bir 
hak olarak açılmasını istiyoruz. Emeklilik işlemleri 
ise, bu hak verildikten sonra, ikinci planda olan iş
lemlerdir; yani, öncelikle kişiye aklanma hakkının sağ
lanması ön plandadır. Oradaki amacımız, kişi şayet 
aklanırsa, görevden alındığı tarihle, aklandığı tarih 
arasındaki hak mahrumiyetinin, devlet tarafından gi
derilmesi amacını taşımaktadır. Bu süre, yedi yıl olur, 
on yıl olur; orası bilinmez. Bu bakımdan, lütfen bu 
konuya, eleştiri yaparken tersinden alıp da, aslım unu
tarak girmeyelim. 

Sayın milletvekilleri, aslında, kişi aklandıktan son
ra özlük haklarının verilmesini amaçlayan bu mad
delere, hükümetin bakış açısı peşin hükümlüdür; ya
ni, hükümet özlük haklarının verilmesine bile, «Bu 
kabil suç işleyenleri özendirici mahiyette görülmekte
dir» demekle, yine yargıç alışkanlığını sürdürmekte
dir; yani, hükümet görüşünde, 1402 sayılı Kanunla 
görevlerine son verilenle, peşinen suçlu kabul edil
mektedirler. Bu görüş, Anayasanın sıkıyönetimle ilin
tili 15 inci maddesinin ikinci paragrafına dahi açıkça 
aykırıdır; çünkü bu madde, sıkıyönetim dönemlerin
de daıhi kaldırılamayacak hak ve hürriyetleri saymış 
ve sonunda «Suçluluğu mahkeme kararıyla sapıanm-
caya kadar kimse suçlu sayılamaz» hükmünü getir
miştir. Bu bakımdan, hükümetin bu görüşü, teklifi
mizin reddi için bırakınız delil, gerekçe bile olamaz. 

Sayın milletvekilleri, hep «Hukuk devleti, hukuk 
devleti» deriz; ancak, mutlaka ateş düştüğü yeri ya-
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kar; yanımızdaki bir kişiye veya kendi çevremizdeki 
birinin başına bir problem geldiği zaman, hukuk dev
letine sahip oluruz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yeter artık!.. 
BAŞKAN — Sayın Can, süreniz dolmuştur; lüt

fen bağlayın. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. (ANAP sıralarından «12 Eylül, 12 Eylül» sesleri, 
gürültüler) 

İSMET (TURHANGIL (Manisa) — Laf atıyor
lar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Biz burada çalış

tık ve özgürlüklerle ilgili bir yasa getirdik, ikide bir 
«12 Eylül, 12 Eylül» demeyin, fena çatarım; 12 Ey
lülün sebepleri burada yok. 12 Eylülün dört sebebi 
vardı, biri Konya mitingi idi; bunun başında olan da 
senin genel başkan yardımcındır. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Yüce heyeti saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Sayın Cahit Tutum, buyurun efendim. (SHP sıra

larından alkışlar) 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — 12 Eylül, 12 Eylül; 

ağzınızda hep bu laf, ayıp yahu. 
BAŞKAN — Sayın Can, konuşmanız bitti, lütfen 

efendim... 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Laf atıyor

lar efendim. 
BAŞKAN — Karşılık vermeyiniz efendim. Lütfen 

efendim... 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Bu ko

nuda fazla konuşma çok zararlı çıkarsın. Sizdekileri 
bir saysak neler çıkar, neler. 

BAŞKAN — Sayın Ener, lütfen efendim, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ayıp, ayıp. 
ıBAŞKAN — Sayın Can, lütfen... 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Laf atıyorlar 

Sayın Başkan. Saysınlar bakalım neler çıkacakmış? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Devamlı olarak «12 
Eylül» diyorlar efendim, olmaz ki; ayıp oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen efendim... Efen
dim konuştunuz, bütün bildiklerinizi, görüşlerinizi söy
lediniz. Bu itibarla heyecanınızı yeniniz efendim. Sa
yın Can, lütfen efendim... 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; şu anda önünüzde bir teklif var. 
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Bu teklifin macerasını SHP grup sözcüsü uzun uzun 
anlattı. 

İSMET ıTURHANGIL (Manisa) — Milletvekilleri 
yüzünden, Sayın Başbakan dinleyemiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir dakika efendim. 
Sayın arkadaşım, ben geçen defa da bunu ifade 

ettim. Benim akılımın erdiği günden beri, - ben 20 ya
şımdan beri politika yaparım- hangi parti dönemin
de olursa olsun, milletvekilleri gelirler, bakanlardan 
bir hususu sorar ve giderler. Bunu muhalefeti de ya
pıyor, iktidarı da yapıyor. Ben her seferinde ikazımı 
da yapıyorum, fakat bunu önleyecek kimse yoktur; 
mümkün de değildir. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bakanlar 
kurulu sırası meşgul; orası dert dinleme yeri değil. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Baraj kuru
yorlar bakanların önüne. 

BAŞKAN — Burası okul sırası da değildir, Mec
listir; lütfen, o üslûp içerisinde görün. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan dinlemeyince oylarının rengi 
belli olmuyor, serbest iradeleriyle oy kullanamıyorlar. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Hükümet burada, hükümet dinliyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Sayın Kaşıkçı, 
arkadaşlar rahatsız oluyorlarmış, sayın bakanlarla bi
raz sonra görüşün. 

Devam buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 
hem hukuk sistemini kanatan hem de toplumda açtığı 
yaralar nedeniyle derin üzüntüler yaratan bir olayı 
konuşuyoruz. 

Neden suçlandığını, 20 yıl 25 yıl devlete sadakatla 
hizmet ettiğine inandığı bir anda, neden kapının önün
de bırakıldığını yetkililere sorma imkânı tanınmayan 
binlerce kamu görevlisinin bu ıstırabının nasıl çözüme 
kavuşturulabileceği konusu ile Türk hukuk sistemine 
- demokratik ülkelerde rastlanmayan - iğreti olarak 
tutturulmuş bir hukuk müessesesinin nasıl giderilebi
leceği konusunu, birçok değerli milletvekili arkadaşı
mızın kafa yorup çalışarak yüce Meclise getirmiş ol
malarını, bence bir şükran vesilesi addetmek lazım. 

Değerli üyeler, aslında bunun hem hukukî yönü, 
hem toplumsal yönü, herhangi bir toplumsal gerilim 
yaratmadan çözüme kavuşturulabilecek durumdadır; 
ama, bunu istemek lazım. Sayın Hükümet bunu is-
temiyoru; hayret ediyorum. Hükümetin, bu denli 
geniş imkânlara sahip olduğunu düşündüğüm zaman, 
bunca hukukçusu olduğunu düşündüğüm zaman, bu 
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derece antidemokratik, bu derece antisosyal sonuçlar 
doğurmuş olan bir hukuk müessesesinin düzeltilmesi 
veya o antisosyal sonuçların giderilmesi için çaba har
camaması inanılır bir şey değil, ama maalesef görü
yoruz, hükümet bu konuda elini dahi kıpırdatma
mıştır. Oysa çözümü mümkündür arkadaşlar. Çok 
kolay yolları vardır, ama evvela yaklaşım sorunu, bu 
konuya nasıl bakıldığı konusu önemlidir. Bakımz 1402 
sayılı Sıkıyönetim Yasası, 12 Eylülden 1980'den 30 
Aralık 1982 tarihine kadar, 27 ay içerisinde 14 kez 
değiştirildi. Aslında bir yasanın bu denli sık değişti
rilmesinin nasıl bir toplumsal sıkıntı yaratacağını bil
mek için kâhin olmaya gerek yok. 

Bu değişikliğin en önemlisi, Sayın Barış Can ve 
arkadaşlarının huzurunuza getirdiği ve değiştirmek için 
izninizi istediği, 1402 sayılı Yasanın 2 nci maddesine 
eklenen son fıkra. Biz bu fıkranın eklenmesi sırasında 
sorduk. «Neden getiriyorsunuz bu değişikliği? Perso
nel rejimine, evrensel hukuk ilkelerine bu denli ters 
düşen, bu derece geniş yetkileri kapsayan, keyfî yetki
leri kapsayan bu değişikliğe neden gerek gördünüz?» 
Kim cevap verecek ona o tarihte? Hükümet. 

Hükümetin saygıdeğer Millî Savunma Bakam soru 
yağmuruna tutulmuş, bütün çabalara rağmen söyle
diği şudur: «Efendim, demekki, 19 Eylül 1980 tarihin
de yapılmış olan bu değişiklik, devletin ve milletin 
haklarının korunmasında kâfi gelmediği için yapıl
mıştır. Bu değişiklik yapılmadan, Sıkıyönetim Kanu
nunda gerekli uygulamalar, devlet ve milletin yararı 
için kâfi gelseydi yapılmayacaktı.» Eğer bu gerekçe 
ise, her şey gerekçe olabilir. 

Millî Savunma temsilcisi, neden bu değişikliği ge
tirdiniz sorusuna ise: «Efendim, daha önce işine son 
verilen kimsenin göreve tekrar dönüp dönmeyeceği 
belli değildi; onun için değişikliği gerekli gördük, o 
nedenle getirdik. Durumu hafif olanları atama yetkisi 
verdik sıkıyönetim komutanlarına ve daha ağır olan
ların da görevine son verme işlemini daha sarih hale 
getirdik» şeklinde cevap veriyorlar. Üzülerek ifade 
edeyim, bütün tartışmalarda bu iki noktamn dışında 
bir şey söylenememiştir. 

Sayın Barış Can açıkladılar, herhalde dikkatiniz
den kaçmamıştır: «Hizmetleri yararlı olmayan» deyi
mini çıkarınız diye sizlerden ricada bulunuyor. 

O tarihlerde bu hükmü niçin getirdiniz diye so
ruyoruz: «Hizmetleri yararlı olmayan» deyimini, han
gi hukuk mantığında rastladınız da buraya getirdiniz 
ve bunu sıkıyönetim komutanının takdirine nasıl bı
rakıyorsunuz? Kamu kesiminde çalışan 1,5-2 milyon 

insanın hizmetlerinde yararlı olup olmadığının takdi
rini sıkıyönetim komutanına bırakmak ne demektir? 

Verilen cevabı aynen okuyorum : «öncelikle ve 
»doğrudan doğruya sıkıyönetim komutanlığı hizımet-
deri bakımındandır» yani, merak etmeyin, bu hüiküım 
gereğince, herhangi bir kamu kurumunda çalışan 
kimsenin işine karakuşî olarak son verilecek değil
dir ve «'hizmetinden yararlanılmayan» deyimi kulla
nılıyor. IBiraz sonra okuyacağım. «Sıkıyönetim komu
tanlığı hizmetleri yönünden...» diye devam ediyor. 

«Sıkıyönetim komutanı, bölgesindeki bir kamu 
görevlisine sıkıyönetim hizmeti ile İlgili önemli bir hu
susu görev alarak verebilir. Bu ıkamu görevlisıinin hiz
meti, muhtelif organlarla 'bilerek veya 'bilmeyerek, 
beceriıksizlıik veya kasıtlı olarak sıkıyönetim hizmet
lerimin aksamasına neden olmaktadır.» Bu gerekçeyi 
duyduğunuz zaman ferahlamaz mısınız? Ama gelin 
görün ki, bugün bu hükmün bu gerekçesi ile yasa
ma organmdaki tartışmalarda uygulanma 'biçimine, 
algılanış biçimine baktığınız zaman, hiç alakası yok
tur. 

Değerli üyeler, burada, komisyonların paragraf
lar halinde ifadelerine rastladınız, sonuncusu da Ada
let Komisyonunun. Dikkatimi ne çekti? Millî Savun
ma Komisyonu, «Olmaz, zinhar olmaz» diyor. Ne
den? Uç sebeple : 

'1. «Bu hüküm tercihli emeklilik getiriyor,* olmaz 
öyle şey» diyor. 

2. «(İptal davası açma hakkını komutanlara ve
rirseniz, komutanlarııri yetkisini kısıtlamış olursunuz, 
prestijini sarsarsınız.» Yani, idarenin üzerinde yargı 
denetiminin otlması prestij konusuymuş. Ben 'böyle 
ifadeye rastlamadım, 

3. «Onları göreve döndürürseniz, bu sakıncalı
dır.» 'Nedir sakıncası söylemiyor; 'ama Millî Savun
ma Komisyonu «sakıncalıdır» diyor. 

İçişleri Komisyonuna halkalım : 
1. «Dava açma hakkını tanırsanız sıkıyönetimin 

müessiriyetini önlersiniz, asayişi temin edemezsiniz, 
sıkıyönetim hizmetleri zaafa uğrar.» 

2. «Olağanüstü hallerde valilere de hu tür yet
kiler verilmiştir» diyor. Neyi kastettiğimi 'ben anlıyo
rum; ama, bunu üstü kapalı söylemiş, itam söyleye-

* memiş. Bir defa sıkıyönetim komutanlari'na verilen 
yetkiler iarasında, böyle yetkiler yoktur. Olağanüstü 
halde, belki valilerin a'lmış olduğu kararların aleyhi
ne yürütmenin durdurulması istemmeyebilir; ama, da
va açma yolunun tıkandığını gösteren bir hüküm 
yok. 
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3. «özendirici emeklilik ve priım esasına dayalı 
emeklilik ilkesine aykırılık...» Plan ve 'Bütçe Komis
yonu konuyu usul yönünden ihıiç incdememiş; Adalet 
(Komisyonu da, ıhıemien 'hemen iki komisyonun sözle
rini tekrarlayarak, .«Anayasaya 'aykırılık yoktur. Da
va açma hakkı sıkıyönetimin etkinliğini ortadan kal
dırır. Olağanüstü hallerde valilere (benzer yetkiler 
tanıdık; 'bunlara ıtanırnıazsak olmaz. Hizmetleri ya
rarlı olmayan ibaresi gereklidir. özendirici ve ter
cihli emeklilik getiriliyor; hu nedenle olmaz. Sıkı-
yönebimin kalktığı yerlerde farklı uygulamalara yol 
açabilir onun için olmaz» demektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur. 
Toparlamanıza fırsat vermek 'bakımından hatırlatı
yorum. 'Bitirmeye çalışın efendim. 

CAHİtT TUTUM ı(jDevarn!la) — Bitirmeye çalı
şacağım Sayın Başkanım. 

Değeriıi üyeler, (bütün 'bu yaklaşımların arkasında 
şu var : Bir yetki, ne ölçüde denetimsiz olursa, o 
derece müessir olur. Saygıdeğer üyeler, 'böyle mi dü
şünüyorsunuz? Bir yetkiyi ne kadar denetimsiz, ne 
kadar çıplak 'bırakırsanız, o derece müessir olur... 
Böylesine bir hukuk anlayışının, demokratik 'bir top
lumda düşünülmesi 'bile caiz değildir. Bence, dene
timsiz bir yetkinin kullanılması, önce o yetkiyi kul
lananı yaralar ve ondan sonra ımuhaba'bını onulmaz 
yanallara, onulmaz sosyal acılara sürükleyebilir. 

Değerli üyeler, benim sizlere iletmek istediğim 
şudur : Bu teklifi çürütmek için, bütün ikornıisyon
lar ağırlıklı olarak,, ikide birde, özendirici ve teşvik 
edici tercihli emeklilik hükmünü bahane 'ederek onu 
çeikalemekte ve çekmekte; fakat asıl teklifin inşaî yö
nüne en ufak bir görüş getirmemektedirler. 

'Bence 'bunun çözümü mümkündür. Bir-iki tane 
en küçük miktarda ımümlkün olanı söyleyeyim,, na
sıl reddedebilirsiniz : Olağanüstü dönemlerde ola
ğanüstü yetkiler tanınabilir. 'Bu yetkilerin kullanıl
masını keyfîlik anlamında alamazsınız; o zaman ola
ğanüstü yetkiler tanıyan rejimi Anayasa dışı bir re
jim olarak nitelemiş olursunuz. Oysa, arkadaşiımızın 
Ibeliribbiği gibi, sıkıyönetim anayasal bir rejimdir. 
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O zaman 'ben şunu soruyorum; Hiçbir gerekçesi 
Olmadan işine ıson verdiniz, bir kimsenin görevine 
son verdiniz; 'bu hususta en azımdan şunu getirmek 
zorundaydınız. Görevine son verdiğiniz kişi hakkın
da soruşturma açmak zorundasınız; burada keyfîlik 
olamaz, soruşturma açacaksınız; onu kabul etmiyor. 

Görevine son verme nedir? Göreve son verme, 
memuriyet statüsünden çıkarmadır. Üstelik, görevi
ne son verilen kimseyi ımüebbeten kamu hizmetle
rine almıyor. Buna, hukuk çerçevesi içinde tartışılıp 
cevaz verilmesi mümkün müdür? 

BAŞKAN — Sayın Tutum, toparlayınız efendim, 
lütfen. 

CAHİT TUTUM {Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Saygıdeğer üyeler, bu teklifi reddetmeyiniz, ge
liştiriniz. Bu teklif, pekâlâ gelişme çerçevesi olan, 
dikkatli ve dengeli bir biçimde devletin menfaatla-
nyla kişinin çıkarlarını uzlaştırmaya müsait bir tek
liftir. Lütfen, hu teklife hayır demeyiniz. Bunun top
lumsal ve hukuksal vebali de büyüktür; çünkü sizin 
elinizde olan ve zor değil, kolayca yapabileceğiniz 
bir sorun vardır önünüzde; çözünüz 'bunu. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teklifin üzerinde 'başkaca konuşa
cak arkadaşımız?.. Yok. 

Komisyon raporu, teklifin reddi istikametindedir. 
Komisyon raporunun kabulü halinde, teklif reddedil
miş olacaktır; komisyon raporunun reddi halinde 
teklif tekrar komisyona verilecektir. 

Bu itibarla, komisyon raporunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporu kabul edilmiş; teklif reddedilmiştir. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka 'bir 
konu kalmamış .bulunduğundan, gündemdeki konu
ları sırasıyla görüşmek ve 3 Nisan 1986 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 17.50 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Bigadiç Kaymakamı hakkında ileri sürülen iddialara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/956) 

Türküye Büyülk Millet Mecfei Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ılçişjleri İBalkanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ©de
rim. 

Davut Abacıgil 
Balılkesir 

1. Bigadiç Kaymakamı görevli alarak başka ye
re gittiğinde özellikle vekâleti her defasında Milî 
Eğitim Müdürüne bıraktığı ileri sürülmektedir. Kay
makamın bu ısrarı, illice Millî Eğitim Müdürünün tu
tum ve davranışları medeniyle halk arasında sürekli 
olarak tartışılmakta ve idereye olan güveni sarsmak
tadır. İlçede vekâlet görevi bırakılabilecek başıka bir 
ilçe yöneticisi yok muıdur? 

2. Kaymakam, Belediyeye gelir getiren bazı iş
yerlerine ırühsat vermemektedir. Bunun sebebi nedir? 

3. Kaymakamın, İş sahiplerine A'NAP'lı yönetici
lerle ilgi kurun demek suretiyle vatandaşlar arasın
da tilkilik yarattığı (ileni sürülmektedir. Devlet memu
runum bu şekilde hareketini uygun buluyor musunuz? 

4. Kaymakam, makam arabası ile özel ziyaret
ler yapmakta ve hu durum ilçede olumsuz yorum
lara neden 'olmaktadır. Kaymakamın bu davranışı 
Bakanlıkça incelenmiş midir? İncdenmemişse tahki
kat açtırmayı düşünüyor musunuz? 

•T.C. 
İçişleri (Bakanlığı 2 . 4 . 1986 

Sayı >: Pers. Gn. İMd. 
M.İ.A. Atama 73>l-<Ş/3ı85? 

Konu : İBügadiç Kaymakamı1 hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İl'gi : 6.3 Jl 986 tarih ve 7/956/51508/21225 sayılı 

yazılarınız. 
'Balıkesir Milletivekili Sayın Davut Abacıgil'in ya

zılı soru önergesinde, cevaplandırılmasını istediği so
rulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Arz ederim. 
YJdırım Akbulut 

içişleri Bakanı 
1. Bigadiç Kaymakamı 25.110.1983 tarihinde İl

çede göreve haşlamış, o tarihten bugüne kadar, Kay-

CEVAPLAR (Devanı) 

makamın izinli olması nedeniyle, İlçe Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Köseoğlu; 
22.10.1985 tarihinden itibaren 5 \gün ve 2.7.1985 ta
rihinden itibaren de 20 gün Kaymakamlığa vekâlet 
etmiştir. ' -

Kaymakamlığa vekâlet müessesesi; «Mülkî İda
re Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştir
me Yönetmeliğinin 32 nci maddesi ile düzenlenmiş 
olup, adı geçenin hu Yönetmelik çerçevesinde Kay
makamlığa vekâlet etmesinde tbir mahsur yoktur. 

Ayrıca, İlçe Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdü
rünün Kaymakamlığa vekâleti esnasında kanunsuz 
bir tutum ve davranışı da mevzubahis değildir. 

2. 'Belediyeye gelir getiren işyerlerine ruhsat ver
me işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütüldüğü 
anlaşılmıştır. 

3. Kaymakamın, iş sahiplerine; «ANAP'iı yöne
ticilerle ilgi kurun» demek 'suretiyle vatandaşlar ara
sında ikilik yarattığı hususunda Bakanlığıma herhan
gi bir ihbar veya şikâyet intikal etmemiştir. 

4. Kaymakam; makam arabasını 237 sayılı Ta
şıt Kanunu çerçevesinde kullanmaktadır. Bu Kanu
na aykırı hir davranışı hakkında bugüne kadar Ba
kanlığıma herhangi hir şikâyet intikal etmemiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün,, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/998) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Ulaştırma Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereği
ne müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olu
nan resmî taşıtların adetleri ile (bunların plaka nu
maraları ve marka ve modellerini 'bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî ta
şıt var mıdır? Var ise miktarı 've tahsis olunduğu 
makamı (bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misi
niz? 



T. B. M. M. B : 87 2 , 4 , 1996 0 : 1 

I X . 
Ulaştırma (Baikanlığü 

'Kara Ulaştırma Dairesi 1 . 4 . 1986 
Başkanlığa 

•KODB : D.Y. ve Yurt İçi 
Taş.-Şb. İM. 50O-4491l(r3C25i8) 

IKonu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'İlgi : TJBJMJM. IBaşk. lığının 13.3.1986 gün ve 
7/998-5596/215lt2 ısayıh yazısı. 

Istaribul Milletvekili Sayın Yıfaıaz İhsan Has-
türk tarafından, TODD İşletae'si Genel Müdürlüğü
ne tah'sis edilen resmî taşıtlara ilişkin verilen yazılı 
soru önergesi tefikik edilmiş 'olup, cevapları iki nüs
ha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilıgilerinize arz ederim. 
Veyisel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü

dürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis 
olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların plaka 
numaralan ve marka ve modellerini bildirir misi
niz? 

Cevap 1. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne, 
237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan res
mî hizmet taşıtlarının adetleri, plaka numaraları, mar
ka ve modelleri aşağıda gösterilmiştir. 

TCDD Genel Müdürlüğü : 
Plaka No. Markası Modeli 

06 EN 178 
06 YV 225 
06 YR 267 
06 YZ 549 
06 KS 803 
06 TV 867 
06 YC 965 
06 F 0658 
06 F 0659 
06 E 4039 
06 F 7828 

Pleymouth 
Renault 
Ford Taunus 
Renault 
Ford Sedan 
Renault 
Mercedes (200 • 
Ford Granada 
Ford Granada 
Mercedes (230 
Mercedes (230-

D) 

6) 
6) 

1966 
1984 
1970 
1970 
1968 
1980 
1973 
1977 
1976 
1972 
1970 

Toplam : 11 adet. 
1. İşletme Başmüdürlüğü : 

Plaka No. Markası 

06 E 9397 
06 E 4040 
34 SF 848 
06 YP 927 

Toplam : 4 adet. 

Mercedes 
Ford 
Pleymouth 
Ford Taunus 

Modeli 

1972 
1983 
1966 
1970 

2. İşletme Başmüdürlüğü : 
Plaka No. Markası Modeli 

06 YP 929 
06 TE 652 
06 FV 963 
06 YU 381 
06 YV 752 
06 FL 940 

Ford Taunus 
Murt 131 
Desoto 
TM. 30 
Inter 
Pleymouth 

Toplam : 6 adet. 
3. İşletme Başmüdürlüğü : 

Plaka No. Markası 

1970 
1979 
1970 
1984 
1984 
1970 

Modeli 

35 EP 937 Pleymouth 
06 E 9975 Mercedes 

Toplam : 2 adet. 
4. İşletme Başmüdürlüğü : 

Plaka No. Markası 

58 DA 736 Renault 
06 YD 976 Opel 

Toplam : 2 adet. 
5. İşletme Başmüdürlüğü : 

Plaka No. Markası 

44 AF 839 Pleymouth Steyşın 
06 YP 928 Ford Taunus 

Toplam : 2 adet. 
6. İşletme Başmüdürlüğü : 

Plaka No. Markası 

06 F 7829 Ford 
01 LR 164 Pejo 

Toplam : 2 adet. 
Bağlı Müesseseler : 

Elms : 
Plaka No. Markası 

1966 
1971 

Modeli 

1981 
1977 

Modeli 

1970 
1969 

Modeli 

1976 
1977 

Modeli 

26 BH 225 
26 DK 774 
06 AC 690 

Toplam : 3 adet 
Sidemas : 

Plaka No. 

Renault 12 TL. 
Renault 12 TLV. 
Pleymouth 

Markası 

1972 
1982 
1966 

Modeli 

06 YP 926 Opel 
06 E 4038 Ford Granada 
58 AL 590 Renault 

Toplam : 3 adet. 
Advas : 

1976 
1973 
1974 
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Plaka No. Markası Modeli 

54 DA 863 Renault 1974 
06 YT 951 Opel Cadett 1971 

Toplam : 2 adet. 

Soru 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî ta
şıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu 
makamı bildirir misiniz? 

Cevap 2. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğün
de hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasanın 2 sayılı 
cetvelinde yer alan resmî taşıt mevcut değildir. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Cevap 3. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
mevcut resmî taşıtlarının tamamı resmî hizmetlerde 
kullanılmakta olup, herhangi bir makama tahsis edil
miş resmî taşıt bulunmamaktadır. 

3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1016) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru 'önergemin Sayın Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yazıtı olarak ya
nıtlanması ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Yükseköğrenıim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Gene! Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine gö
re tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini 'bildirir 
misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir misiniz? 

3. Mevcut ıresmî taşıtlardan belidi makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

2 , 4 , 1986 O : 1 

Yükseköğrenim Kredi vt 
Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü 2 . 4 . 1986 
Sayı : 8O0O-36-86/1İDE-38857 

Konu : Resmî Taşıtlar 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 
İlgi : 13 Mart 1986 gün ve 7/10ll6/56l24/21581 sa

yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığı yazısı. 

Kurumumuz otoları ile ilgili bilgiler aşağıda su
nulmuştur. 

1. Genel Müdürlüğümüz ve bağlı taşra teşkilat
larımda 237 sayılı Yasa hükmüne göre tahsis olunan 
araç bulunmamaktadır. 

2. 237 sayılı Yasa hükmü gereğince 2 sayılı cet
velde yer alan ve hususî plaka taşıyan aracımız bu
lunmamaktadır. 

3. 'Mevcut resmî taşıtlardan belirli makama tah
sis olunmuş aracımız 'bulunmamaktadır. 

Ancak, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere ili
şik listede sunulan hizmet araçlarımız bulunmaktadır. 

Bilgilerimize arz ederim. 
'Metin Ernıiroğlu 

Millî E p i m Gençlik ve 
Spor Bakanı 

Merkez, Ankara Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurtlar 
Marka Plaka No . : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Mercedes 
Ford 
Kartal 
Kartal 
Wolksvagen 
Leyland Minibüs 
Leyland Minibüs 
Leyland Pick - Up 
Leyland Pick - Up 
Leyland Pick - Up 
tnter Pick - Up 
Dodge Pick - Up (Kayseri) 
Wolksvagen 
Ford Minibüs 
Desotlo Pick - Up 
BMC Pick - Up 
BMC Pick - Up 
Wilksvagen 

06 VT 560 
06 VP 505 
06 KA 816 
06 KA 817 
06 AF 952 
06 D 4783 
06 D 4784 
06 D 2451 
06 D 2452 
06 D 2453 
26 G 478 
06 PL 257 

06 YH 222 
06 YL 552 
06 KL 391 
06 YV 405 
06 VZ 315 
06 DD 424 
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İstanbul Bölge Merkez ve Bağlı Yurtlar 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

Marka 

Ford 
Opel 
'BMC Minibüs 
Ford Pidk - Up 

BMC Pick - Up 

Dodige Pick - Up 

BMC Pick - Up 
Leyland Pick - Up 

Wallksvagen Minibüs 

Plaka N o . : 

34 AV 603 
34 ZK 818 
34 N F 253 
34 RE 741 

34 VL 418 

34 N F 920 
34 DT 898 
34 Y 6427 

. 34 VT 256 
İzmir Bölge Merkez ve Bağlı Yurtlar 

Pejo 
Renault 

tnter Pick - Up 

Merkür Pidk - Up 

BMC Pick - Up 

Leyland Pick - Up 

Leyland Minibüs 

Inter Traktör 

35 PN 674 

35 LY 079 
35 HİN 855 

35 DH 374 

35 PN 993 

35 TC 933 

35 TC 932 
35 PN 381 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Eskişehir Bölge Merkez ve Bağlı Yurtlar 
Renault 26 ET 036 
Leyland Pick - Up 26 ER 066 
Leyland Pick - Up (Antalya) 07 HT 303 
Leyland Pidk - Up (Bursa) 16 LA 509 

Erzurum Bölge Merkez ve Bağlı Yurtlar 
Renault 06 RK 969 
Ford Minibüs 25 DA 897 
tnter Pick - Up 25 AN 989 
Leyland Piok - Up 25 AF 341 
Skoda (Sivas) 23 AK 459 

Trabzon Bölge Merkez ve Bağlı Yurtlar 
Kartal 61 DP 855 
BMC Pick - Up 61 AD 018 
BMC Piok - Up (Samsun) 55 AN 619 

Adana Bölge Merkez ve Bağlı Yurtlar 
Renault 06 NK 685 
BMC Pick - Up 06 VZ 316 
BMC Pick - Up (Konya) 42 EF 569 
Diyarbakır Bölge Merkez ve Bağlı Yurtlar 
Renault 06 RK 970 
Dodge Pick - Up 06 PL 258 
Skoda (Malatya) 61 AN 374 
Leyland Pick - Up (Elâzığ) 23 DE 217 

Vn. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZtYETLER 

/. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin öngördüğü ön
lemlerin hayata geçirilmesi hakkında 2505 imzalı 332 
dilekçe (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11.6.1985'te Türkiye Büyük Millet Meclisince 

onaylanan ve metni 14.10.1985 tarihli Resmî Gazete' 
.de yayınlanan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcı
lığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesii'ni «Bir ülke
nin tam ve eksiksiz kalkınmasının, dünyada refahın 
ve barışın elde edilmesinin, kadınların erkeklerle eşit 
şartlarda her alanda azamî katkılarını gerektirdiğine 
inanarak» benimsiyorum. 

«Türk kadınına en geniş yasal haklar verilmiştir, 
ama kadınlar bu haklara yeterince sahip çıkmamış
tır» düşüncesini kırma kararlılığında olan biz kadın
lar, eğitim hakkından yeterince yararlanamayışımız-
dan, sağlığımızın (korunması için alınması gereken özel 
önlemlere, «başhk» ve «kulma» sorunlarından, toplu-

(1) Dilekçe, tutanağı, örnek olarak eklenmiştir; 
diğerleri dosyasındadır. 

mun karar ve yönetim organlarından dışlanmamıza, 
çoğumuzun sik sık yediği dayaktan, yaşlılık günlerin
de yalnız ve güvencesiz kalma korkumuza, bilgi ve 
kültürden yoksun bırakılışımızdan, kadın kimliğiyle 
değü, sadece «ana» kimliğiyle saygıya değer bulunu
şumuza ve evde, işyerinde, siokakta cinsel nesne gibi 
görülmemize kadar, bizi kıran, rencide eden fakat ön
lenmesi mümkün pek çok haksızlığa karşı sesimi du
yurmak ve aranacak çözümlere demokratik biçimde 
ortak olmak istiyorum. 

Anılan sözleşme, bütün bu alanlarda, yasaların, 
uyculamijlarm ve geleneksel cins rollerine ilişkin de
ğerlerin değişmesini öngörmektedir. Bu bağlamda, 
somut taleplerimden bazıları aşağıda yier almaktadır : 

— Medenî Kanunun özellikle Aile Hukukuna iliş-
ıkin maddelerinin kadınları kocalarına tabi olmaktan 
çıkararak, ailenin tüm sorumluluklarına eşitçe katıla-
bilen eşler konumuna getirecek biçimde yeniden dü
zenlenmesi; bunun glilbi kadınlara karşı ayırımcı hü
kümleri bulunan Cezla Kanunu, Vergi Kanunları gibi 
yasa, yönetmelik ve tüzüklerin değiştirilmesi; 

— Sözleşmenin «bütün insanların vazgeçilmez hak
kı» olarak tanımladığı çalışma hakkından kadınların 
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tam ve eşit olarak yararlanmalarını önleyen uygula
malara son verilmesi; 

— Sorumlulukta gerçekten eşit olmak isteyen ev 
kadınlarının kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için 
bilgi, beceri ve yetenekleriyle uyumlu ve bunları ge
liştirmelerine olanak veren işlere kavuşturulmaları; 

— Kırsal kesimde ailenin tarımsal etkinliklerine 
katılan kadınların çalışmalarının karşılığını alabilme
leri ve sosyal güvenlikten yararlandırılmaları; 

— Ev dışında çalışan ya da çalışmak isteyen ka
dınların bunu yapabilmelerinin ön koşulu, işe gider
ken çocuklarını gözleri arkada kalmadan bırakabile
cekleri kreş ve yuvaların varlığına bağlı olduğundan, 
bu amaçla tüm özel ve kamu işyerlerinde, işletme dü
zeyinde, çalışan kadın sayısına bakılmaksızın kreş ve 

yuvaların kurulmasını mümkün kılacak yasal ve ida
rî düzenlemeler yapılması; ayrıca kreş ve yuvalar ağı
nın ülke çapında en küçük yerleşme birimlerine kadar 
yaygınlaştırılması; 

— Kaldın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış 
kavramların eğitimin her şeklinden ve kademesinden 
kaldırılması ve eğitim metotlarının bu amaca göre 
düzenlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapıl
masını dilerim. 

Saygılarımla. 
Adı Soyadı : Eyyüıbe Simliova 
İmza : 
Mesleği : Öğretmen 
Adres : Çavuşoğlu Man. Kültür Sok. No. : 28 

Kartal 

»>•-« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

87 N O BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1986 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
. 3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
•5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaıki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaHbantoğlu' 
nun, danışmandık için yalbancı firmalarla anılaşma ya
pılıp yapılmadığına iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abduırahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

6. — Konya Milletvekili Salim EreTin, İstan
bul Büyükşehlir Bdediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
îstanlbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

8. — Konya Miietvekil Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demk'in, Uşak 
ll:i Eşme ilçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
aılıımîarında usulsüzlük yaptılkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, 'nşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) (1) 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözllü soru önergesi (6/581) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Erzurum-Kars deprem konutlarının kesinhe-
sıaJbına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderierine İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m. Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve güderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

17. — Edirne MlletveMli Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 



nun 1984-1985 yıldan gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

.23. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Muğla ili Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'ln, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

25. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

2 — . 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

30. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) (1) 

3(2. — Edirne ''Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
m, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanında) söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

34. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
m, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

35. — Edime 'Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi. (6/670) (1) 

36. —• İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun >1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

'38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve ' giderlerine ilişkin D&vlet Bakanı ve Başbakan 
Yar'dımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

39. — Edirne MilletVekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve ı>i-
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derlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından | 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli -Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet j 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kanın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' . 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

44. — Erzurum Mille'Dvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çaılıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin 'Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

»46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Barbakandan siözlü soru önergesi (6/681) 
(D 

47. — Erzurum MiMetmekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

48. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

49. — Ağrı Milletvekili İbrabim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

51. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

52. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (1) I 

53. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat istikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

'54. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

£5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Lib-
ya'daki bir firmada çalışan Türk işçilerinin yurda 
getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/687) (1) 

56. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

57. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ihracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

'59. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

•60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

61. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

(52. —. Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafıntian yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

63. — Adana Milletvekili Metin Üstüne!'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasmca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

64. — «atay Milletvekili Mustafa Murat SÖk-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel-



lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır tünde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına iMşkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

»66. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

67. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

68. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin İhale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına iliişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Babanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/616) 

70. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
banından sözlü soru önergesi (6/621) 

71. — Adana (Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

72. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

73. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Şeyihmus Bahçeci' 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

75. — To'kat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

76. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Bânaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

77. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al'tuna-
kar'ın, TRT Haiber Dairesinde görevli bir spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

178. — İçel Milletvekili Mehmet Köoabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ı(6/63'5) 

79. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kâra'a'nın, (Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/6*36) 

80. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kâra'a'nın, ıBingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/637) 

-81. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalaırına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1986) 

2. — 6.12i 1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı : 418) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1986) 

3. —• Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 Arkada
şının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları mütalaaları) ve Ada
let komisyonları raporları (2/187) (S. Sayısı : 419) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 419 

Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 Arkadaşının, 1 3 . 5 . 1 9 7 1 
Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin 
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GENEL GEREKÇE 

Hukuk Devletinde Yargı Yolu Kapatılamaz : 

Gelişme ve çağdaşlaşma kavgasının ışığını Atatürk ilke ve inkılâplarından alan Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti dünya ulusları karşısında 60 yıldır hukuk devleti olabilmenin onuru içindedir. 

Bu süreç içinde Anayasalarında devletin temel nitelikleri olarak yer verilen hukuk devleti kavramı; çağ
daş, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı olmanın teminatım ifade etmiştir. 

Dün-ve bugün devletin niteliği olarak vurgulanan hukuk devleti; 

însan haklarına saygı gösteren, bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettir
meye kendini yükümlü sayan bütün davranışlarında hukuk ve Anayasaya uyan, bütün yasama ve yürütme iş
lem ve eylemleriyle yargı denetimine bağlı olan devlet demektir. Anayasalarımızın bugüne kadar kurmayı he
def tuttuğu demokratik hukuk devletinin temeü ve teminatı adalettir. Adaletin dağıtımı ise bağımsız yargı 
kuvvetine aittir. 

özünde bu niteliği kabul etmiş bir devletin yapısı ve işleyişinde sayıları onbinleri bulan vatandaşları hak 
arama özgürlüğünden yoksun bırakılmışlarsa, hukuk devleti şaibe altında kalır. 

T. Ç. Devleti İnsan Hakları Bildirgesine imza atmış bir devlettir : 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, günümüz uygarlık evreninin insan hak ve özgürlüklerini güvenceye bağ
layan en ayrıntılı tarihsel belgesine imza atarak, temel hakların özüne saygılı olduğunu devlettiler düzeyinde 
taahhüt etmiştir.) 

însan hakları evrensel biüdirigesinin 8 inci maddesi «herkesin Anayasa Veya yasa ile kendisine tanınan 
temdi haklara aykırı işlemlere karşı eylemli sonuç verecek biçimde ulusal mahkemelere başvurma hakkı» 
olduğunu, , 

10 uncu maddesi «herkesin kendisine karşı ceza niteliği taşıyan herhangi bir suçlamanın saptanmasında 
tam bir eşitlikte davasının bağımsız ve yansız bir mahkemece hakseverlikle ve açık olarak görülmesini 'is
teme hakkına sahip» bulunduğunu, 

111 inci maddesinde «bir suç işlemekten sanık olan herkes savunması için kendisine gerekli bütün düzen
lemelerin sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama sonunda, yasaca suçlu olduğu saptanmadıkça suçsuz» 
sayılacağını, evrensel hükümler olarak beyan etmiştir. Du hükümlere paralel olarak anayasalarımızda yargı 
erkine, hak arama hürriyetleri ve suçların kanuniliği prensiplerine yer verilerek devletler düzeyindeki taah
hütlere uyulmuş, devletçe de vatandaşlara hukukun koruyucu Nşemsiyesi altında bulundukları bir güvence ola
rak sunulmuştur. 

İnsan haklarım kabul etmiş bir devlette vatandaşları hak arama özgürlüklerinden ve kutsal savunma hak
larından mahrum bırakılmışlar, iddianamesiz suçlanıp yargı kararı bulunmadan cezalandırılmışlarsa insan 
haklarına saygılı bir hukuk düzenine sahip olunduğundan söz edilemez. 

Görevden el çektirme amaç yönünden neyi taşır? 

Devlet memurlarının ve diğer kamu görevlilerinin sıkıyönetim komutanlıklarının istemiyle görevden alın
maları, kendilerine atfedilen suçlama ile yangı önüne çıkartılmalarım amaçlayacak biçimde düşünülmelidir. 
Sıkıyönetim isteminde idarenin nihaî, kararı bulunduğundan göreve son verme işlemi; yargının sağlıklı yü
rümesi yönünden ivedi bir açığa alma tasarrufu olup, özünde idarî bir işlem niteliği taşır. 

îşîemin sürekli bir ceza şeklinde hayata geçirilmesi amaca da aykırı düşer. Çünkü, tarihsel gelişimi hu
kuka dayalı bir devlet düzeninde sınırsız yetki olamaz. Yasama erkine sahip millî iradenin temsilcisi T.B.M. 
Meclisi bile, yasaların Anayasaya uygunluğu bakımından Anayasa Mahkemesinin denetimine bağlıysa, hiç
bir kimse ve organın hukuk devleti ilkesine ters düşen bir devlet yetkisini kullanamaması icap eder. 
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Sosyal Devlet vatandaşını açlığa mahkûm edemez: 

Sosyali devlet ilkesi; her şeyden önce hümanizm, insanlık ve adalet duygusunun ürünüdür. Fert haysiye
tine saygının ve ferdî ıkutsal bir varlık olarak kabul! etmenin mantığı hatta kaçınılmaz sonucudur. Sosyal 
devlet fertlere yalnız klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda onların yaşamaları için ge
rekli olan maddî ihıtiyaçlariinı karşılamalarını da kendisine ödev sayar. 

Nitdlliği 'bu ilkeyle gdiştirilimiş 'bir devlette vatandaşlan suçsuz cezalandırılımiış, millî gelir bölüşümü-
nün dışında bırakıllımış, aileleri ve de çocukları ile birlikte açlığa terlk edikriişlerse, feodal çağın uygula
ması olarak görünen, siyasal literatürdeki tanımını cumhuriyetimizin nitelikleri dışında bulan bu haksız işle
min bütün sonuçlan ile ortadan kaldırılması' gerekir. 

Neye dayanarak Kamu görevinden men v 

Kendilerine görevden almaya neden olan davranışları gerekçeli olarak b'ildkilmemiş, idarî ve adlî so
ruşturmaya tabi tutulmamış veya yargılanıp da beraat etmiş kişilerin devlet memurluğu mesleğinden yoksun 
'bırakan işlem vicdan sorurnlMuğu, insan hakları ve hukuk bilimi ile bağdaşmamaktadır. Yasa tekniği açı
sından kamu yararı düşüncesi tartışılır. Düzenleme toplum huzurunun tesisinde bir engel teşkil etmektedir. 
Hak severliık duygusuna sahip herkes ise bu işleme uğramış memurları insan halktan bildirgesine dayadı ola
rak suçsuz kabul eder. 

Milletvekili içtiği andla (bağlıdır 

Türk milleti önünde demokratik hukuk devletine sahip çıkacağına, hukukun üstünlüğüne bağlı kalaca
ğına ve insan halkları ülküsünden ayrılmayacağına and içen mMletvekiileri bu andın kendilerini sadece gele
cek için değil, geçmiş için de bağlı kıldığı inancını taşır. 

Huzurlu, birlik ve Iberaberlıik içinde bir toplum oluşturulması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin te
sisi amacından hareketle ve devletin niteDiğine uygun düşen bir gerekçeyle, Ibu Kanun teklifi huzurlarınıza 
getirilmiştir. 

Bu nedenler ve gerekçelerle, insanilik tarihi ve hukuk devletine karşı bu büyük sorumluluğa tüm mil
letvekilleri çağrılıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 14012 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek 3 üncü maddesi açıkça Anayasaya aykırı bulun
maktadır. 

Anayasanın 125 inci maddesinin 1 inci (fıkrası «idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun 
açık olduğunu» belirtmektedir. Bu kuralın iki istisnası tahdidi biçimde anılan maddenin 2 nci fıkrasında gös
terilmiştir. Bu fıkraya göre; Cumlhur'başkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûra'nın ka
rarlan yargı denet'imii dışında 'tutulmuştur. Bu nedenle, sıkıyönetim • işlemleri dahil, idarenin başka hiçbir iş
lem ve eylemi yargı denetimi dışında bıraknamaz. 

Nitekim; Şeref Gözübüyük «İdarî Yargı» adlı eserinde (Ankara, 1983) «Sıkıyönetim Kanununun halen 
yürürlükte bulunan Ek 3 üncü maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu açıkça ifade etmektedir. (Sayfa : 
1'8'8) teklif olunan madde, Sıkıyönetim Kanununun Ek 3 üncü maddesinin Anayasanın 1125 inci madde
sine uygun hale getirilmesini amaçlamakta; aynı zamanda Sıkıyönetim Kanunu gereğince görevlerine s/on 
verilmiş veya verilecek olan kamu personeline en doğal ve kutsal halkları olan savunma hakkını sağlamak
tadır. 
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Madde 2. — Bu madde ile Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrasında üç değişiklik yapıl
maktadır : 

Bu değişiklerden .birincisi : Sıkıyönetim komutanlarının göreve «on verme istemlerinin sebepleri arasında 
yer alan «hizmetleri yararlı olmayan» ibaresinin kaldırılmasıdır., Sıkıyönetim komutanları çok değişik ve çe-
şIM hizmetler gören kamu personelinin hizmetlerinin yararlı olup olmadığını pratikte takldk etmek duru
munda olamazHar. Esasen Sıkıyönetim (Kanununda genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması 
amacını gütmektedir; bu nedenle de göreve son verme nedenlerinin 'bu üç 'kavramla sınıdandırılknası Ka
nunun asıl amacıdır. Bir kamu personellinin hizmetinin yararlı olup olmadığının bağlı okluğu kurum dı
şında degedendMJmesi idarenin h'iyerarşik yapısına da ters düşmektedir. 

İkinci değişiklik : Görevlerine son verilen personelin emeklilik halklarına ilişkinidir. Sıkıyönetim Ka
nunu uyarınca görevine son verilmiş olan kişi 25 yıllık hizmet süresini oldurmamış olduğu takdirde emekli
liğe hak kazanamayacak, ayrıca tekrar kamu görevinde çalışması mümkün olmadığı için eksik süresini de 
hiçbir zaman tamamflayamayaoafctır. Bir kamu göreVlsMn sahip olduğu en kutsal değer Devletine verdiği 
hizmet yıllarıdır. Görevden alma işleminin yargı sonucu Devlet açısından haklılığı ortaya çıkmış olsa bile, 
teknik anlamda bir cezaya maruz kalmamış olan kamu personelinin hizmet süresi (bu süre ne olursa ol
sun) mutlaka değ^endiirJlmel'idiir. Adlî kovuşturma sonucu cezaî bir hüküm tesis edilmediği sürece Devletin 
kendi personeline sahip çıkması, adaletin gereği okluğu kadar, Devletin büyüMüğünün de nişanesidir, 

Üçüncü değişiklik şöyle açıManablii'ir : Sıkıyönetim Kanunu gereğince işlerine son verilen kamu görevli
leri bir daha kamu hizmetlerinde çalış'tırılamamaktadıırllar. Bu önlem niteliği 'gereği bir ceza görünümü 
arz etmektedir. Nitekim Türk Ceza Kanununun «memuriyetten müe'bbeden mahrumiyet» adı altında bir ce
za öngörmüş bulunmaktadır. Anılan Kanunda öngörülen bir cezanın idarî bir kararla uygulanması; usu-
lüne uygum verlmiş mahkeme kararı bir yana, İlginin savunmasının dahi alınmaması hukuk devleti kav
ramına açıkça ters düşmektedir. Anayasanın 15 inci maddesi, «ıtemel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
kısmen veya tamamen durdurulabileceğini» ancak sıkıyönetim veya olağanüstü haller için kabul etmektedir. 
Bu nedenle, kamu hizmetinde çalışma yasağının sıkıyönetim ve olağanüstü hal kalktıktan sonra da sürmesi, 
Anayasanın 15 inci maddesine aykırı düşmektedir. Maddedeki bu değişiklik 'Kanunun Anayasaya uygun
luğunu sağlamak amacıyla yapılmaktadır, 

Geçici Madde 1 ve 2. — Sıkıyönetim Kanununun Ek 3 üncü maddesindeki değişiklik ile kendileri
ne yargı yolu açılmış bulunan kişilerin bu haklarını (kullanırken; kuşanabilecekleri süre, usuller ve dava 
sonucunda yapılacak işlemler IbelMenmiştir. 

Geçici Madde 3. <— Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile emeklilik hakkının 
tanınması, bu Kanunun yürürlüğe girmesiinden önce görevlerine son verilmiş olanlara da uygulanabilmesi 
için gerekli hükümler getirilmiş bulunmaktadır. 
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13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif i 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Ek Madde 3. — Bu Kanunla sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasında, sıkıyönetim 

komutanlarının şahsî kusurları nedeniyle hukukî sorumlulukları ileri sürülemez.» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

«Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları 
sakıncalı görülen kamu personelinin ve mahallî idarelerde çalışanların statülerine göre atanması veya işine 
son verilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. 

Bunlar hakkında, tabi oldukları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik ku
rumları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu kanunlarda öngörülen 25 yıllık hizmet süresini ta
mamlamış olmak koşulu bu personel açısından yerine gelmiş sayılır. Bunların emeklilik haklarının hesaplan
masında süre olarak 25 yıl esas alınır. Bu şekilde işlerine Son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve 
kamu hizmetlerinde görevli işçiler sıkıyönetim süresince kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bu Kanunun 21 
inci maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler hakkında kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun ,2 nci maddesi uyarınca görevlerine son veril
miş olan memurlar, diğer kamu görevlileri, kamu hizmetlerinde görevli, işçiler ve mahallî idarelerde çalışan
lar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde haklarındaki işlemin iptali talebiyle idarî 
yargı makamlarına başvurabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 inci madde uyarınca idarî yargı yoluna başvurup da davalarını ka
zanmış olanlar derhal eski görevlerine iade olunurlar. Bunların görevlerine son verildiği tarihten itibaren, bi
rikmiş olan özlük hakları kendilerine ödenir ve bu süre emekliliklerinin hesaplanmasında dikkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 
nci .maddesi uyarınca görevlerine son verilmiş olanlar, T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Ka
nununda öngörülen 25 yıllık hizmet süresini tamamlamış sayılırlar ve emeklilik işlemleri 25 yıllık hizmet sü-, 
resi dolmuş gibi yerine getirilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gireıf. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/187 
Karar No. : 25 

Anayasa Komisyonu Raporu 

27 . 2 .. 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 17.12.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Sinop Milletvekili Hali't Barış Can ve 90 
arkadaşının; 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 14.2.1985 tarihli toplantısında, teklif sahipleri ve ilgili hükümet tem
silcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuzda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, anılan teklifin komisyonlara ha
valesi konusunda bir usul tartışması açılmıştır. 

Teklif, Başkanlıkça sırasıyla Anayasa, Millî Savunma ve Adalet komisyonlarına havale edilmiştir. Ana
yasa Komisyonunun görevleri* halen yürürlükte olan içtüzükte gösterilmiyorsa da, içtüzüğün gerekçesinde 
açıkça sayılmakta ve «Anayasa Komisyonu, Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini; yasa
ma meclislerinin seçimi, faaliyetleri ve karşılıklı ilgileri, üyelerinin statüsü ve hakları hakkındaki kanun tasarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 



_ 7 — 

ve tekliflerini; Millet Meclisi içtüzük hakkındaki teklifleri; Bakanlar Kurulunun ve bakanlıkların kuruluş ve 
çalışma usulleri hakkındaki kanun tasarı ve tekliflerini; siyasî partilerin statüsü ile ilgili kanun tasarı ve tek
liflerini, Anayasa konuları ile ilgili diğer kanun tasarı ve tekliflerini ve Millet Meclisinin faaliyetleri ve gö
revlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Başkanlık veya Genel Kurulca yapılacak görüş istemlerini ince
lemekle görevlidir.» denilmektedir. (M. M. 4.12.1972 tarihli 13 üncü Birleşim Tutanak Dergisi, S. Sayısı: 763) 

Sözkonusu teklif, 13.5.1981 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesini önermektedir ve Komisyonumuzun görev alanına girmemektedir. 

Her nekadar Komisyon üyelerinden karşı görüşü savunanlar ve bu itibarla Komisyon çoğunluğuna mu
halif kalan üyeler tekliflin gerekçesinde de belirtildiği gibi teklif Anayasanın sıkıyönetimle ilgili 122 nci mad
desi, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ve temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ile 
ilgili 13, 14 ve 15 inci maddelerıi ile sıkıyönetim Kanununun değiştirilmesi önerilen Geçici Maddelerinin kabul 
ve neşri tarihi itibariyle (14.11.1980 tarihli 2342 sayılı Kanun, 28.12.1982 tarihli 2766 sayılı Kanun Anaya
sanın Geçici 15 inci maddesinin son fıkrası hükmüne girmekte bulunması sebebiyle kanun teklifinin önce 
Anayasa Komisyonunda incelenmesi gerektiği ileri sürülmüşse de yukarıda belirtilen Komisyon çoğunluğu
nun görüşüne aykırı bulunan bu görüş kabul edilmeyerek teklifin havale edildiği diğer ihtisas komisyonla
rında görüşülmesinin gerekeceği kabul edilmiştir. 

Tekliflin Millî Savunma Komisyonuna gönderilmesi için, Raporumuz İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Arıklara 
ipCarşnıyıım) 

(Bu Raporda Sözcü) 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Slvalâ 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çoruım 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
{Muhalifim) 

Üye' 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 

ıSatkarya 

iBaış-kanıvakiliı 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
(Çekümisedim) 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adama 
itfKarşıiyım) 

Üye 
Mustafa Çelebi 

(Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

IKocaialfi 

Üye 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

iSivaa 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adarca 
((Muihallifim) 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Amtalya 
ı(Karşııyım) 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 23 ., 1 . 1986 

Esas No. : 2/187 
Karar No., : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sinop Milletvekili Halit Barış Can ve 90 Arkadaşının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesü Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 24.4.1985 Tarihli Bir
leşiminde teklif sahibi ve ilgili bakanlıklar temsilcilerimin iştirakiyle tümü üzerinde müzakerelere başlanmış 
olup, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Plan Komisyonlarından 
terettüp eden bir Geçiici Komisyonda görüşülmesi, bu Kanunu tadil eden teklifin de Yüksek Başkanlıkça Ada
let, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmemesi nedeniyle ve içtüzüğün 35 inci maddesi 
gereğince adı geçen bu üç Komisyondan görüş istenmesine karar verilmiş ve Anayasıanın 93 üncü maddesi ge
reğince 16.6.1985 tarihinde tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Eylül ayının ilk günü kendiliğinden top
lanmış ve Komisyonumuz da 22.10.1985 tarihinde Başkanlık Divanı seçimini yaparak çalışmalarına başlamış
tır. 

Adı geçen teklif Komisyonumuzun 15.1. ve 16.1.1986 tarihlÜ 5 ve 6 ncı Birleşimlerinde, teklif sahibinin 
katılamadığı, ilgili bakanlardan Millî Savunma Bakanı Sayın Zeki Yavuztürk ve ilgili diğer bakanlıklar tem
silcilerinin katılmasıyla yeniden müzakere edildi. 

Anayasa Komisyonunun raporu ile görüş isteminde bulunduğumuz İçişleri ve Plan Komisyonlarının konu 
ile ilgili yazıları ve teklif hakkında 'Başbakan Sayın Turgut özal imzalı Hükümetin görüşü okundu. 

Teklifin maddeleri ile gerekçesi arasında bir irtibat mevcut olmadığı, gerekçede insan hakları ve hukuk 
devletinden bahsedilmekte ise de aslında. faaliyetlera sakıncalı görülüp de sıkıyönetim komutanlıklarınca gö
revlerine son verilen kişilerin kısmen bu görevlere dönmek ve kısmen dönmeyeceklerin de her ne müddet ça
lışmış olsalar dahi 25 yıl hizmet vermiş gibi emekliliklerini temin etme nliteliği taşımaktadır. 

Bu durumda sıkıyönetim komutanlıklarınca işten elçektirilenlere bir nevi mükafat verilmekte olup bu de
ğişikliğin . anarşi ortamını yeniden yaratacağı mütalâa edilmiştir. 

Ayrıca, Anayasanın eşitlik prensübinin de ihlal edildiği görülmektedir. Zira bir Devlet memuru normal ve 
kanun çerçevesi içinde ancak 25 yıl hizmet vermekle emeklilik haklarını elde ettiği halde bu teklif ile Dev
let aleyhinde faaliyette bulunup işten el çektirilen yani genç ve hizmeti bir sene dahi olan kişiye emeklilik 
hakkı tanınmakta ve Anayasanın eşitlik prensibi bozulmaktadır. 

Getirilen değişiklik teklifi ile sıkıyönetim komutanlarının kamu görevlilerini işten alma yetkisi aynen tanın
dığı halde bilahare bu işten alınan kişinin mahkemeden bu kararı iptal ettirmesi hali kabul edilmektedir. Or
tada bir uyumsuzluk mevcuttur. Mademki sıkıyönetim döneminde sıkıyönetim komutanı bazı muzur kişileri 
görevden alabiliyor o halde ortada normal yani kanunî işten el çektirmenin dışına çıkılmaktadır. Bu bakımdan 
böyle bir icraatın aleyhine mahkemelere gidilerek iptal talebinde bulunmanın doğru olmadığı da bir gerçektir. 
Zira sıkıyönetim komutanının bir ay veya birkaç ay evvel görevden aldırdığı bir kişinin birkaç ay içinde tek
rar göreve gelmesi ve icraatına (mahzurlu görülen icraatına) devam etmesi normal değildir. 

Kaldıki : Sıkıyönetim uygulaması fevkalade bir durumdur yani istisnadır. Yönetim tamamen askerî ko
mutana bağlanmakta ve asayiş ve emniyetin temini komutanca sağlanmaktadır. Kanun bunun için komutana 
fevkalade yetkiler tanımaktadır. Bu yetkiler ile iş gören komutanın yetkilerini kısıtlar nitelikte iptal davası 
açılmasına meydan verilmesi kanunun yani 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun ruhuna aykırı görülmekte
dir. 

Keza teklifin maddeleri tetkik olunduğunda hiçbir fark ve müddet gözetilmeden bu gibi işine son verilen
lerin Devlet kapısına emekli maaşı ile bağlanması düşünülmüştür. Bu hal Devleti ayrıca büyük malî' külfet-
lere sokacak ve Devletin zararına mucip olacaktır. 

Teklifin bir başka yönü daha görülmektedir. Halen 9 ilimizde sıkıyönetim uygulaması devam etmekte
dir. Bu illerden bir veya birkaçında bu gibi görevine son verilen kişilerin iptal kararı alıp tekrar aynı göreve 
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dönmeleri hali bahis konusu olursa durum ne olacaktır? Bir yanda sıkıyönetimce işine son verme kararı 
karşısında bu kararı iptal ile vazifesine devamı talep eden kişi, böyle bir durumda o bölge sıkıyönetiminin 
ve komutanının prestiji tamamen sarsılacaktır. Artık bu durumda komutanın görev yapması ve asayişi sağ
laması düşünülemez. 

Yukarıda arz edilmiş olduğu gibi sıkıyönetim zamanında görevlerin büyük bir kısmı mevcut durum na
zara alınarak mülkî idareden askerî idareye verilmektedir. Yani yönetim normalin üzerinde bir şekil arz et
mektedir ve bunun için sıkıyönetim komutanlıklarına normalin dışında yetki verilmiştir. Sıkıyönetim bir çok 
hürriyeti (sokağa çıkma yasağı gibi) kısıtlayıp kaldırabildiğine göre savunma hürriyetini de kısıtlayıp kaldı-
rabilmelidir. Bu hal tüm demokrasilerde mevcuttur ve Anayasamız da bunu aynen böyle kabul etmiştir. Bu 
halde teklif Anayasanın evvela ruhuna aykırı bulunmaktadır. 

Şunu da yerinde zikretmek gerekir. Teklifin maddeleri tetkik edildiğinde sıkıyönetimce işine son verilen 
kişilerden mahkemede beraat etmesi aranmadan ve hatta idarî yargı olan iptal kararı almadan dahi sanki 25 
sene verimli hizmet etmiş gibi emekli olmalarının sağlanması düşünülmüştür. Bu hal evvela anarşiyi tırman
dıracağı ve disiplinsizliğin Devlet kademelerine yansıyacağım göstermektedir. Bir yanda görevini normal ya
pıp süresini doldurmayı bekleyen faydalı görevli, diğer yanda bir iki sene hizmeti olan ve ancak bu süre zar
fında dahi Devlete karşı hareket eden ve işine son verilip de 2 sene içinde 25 sene çalışmış normal emekli 
gibi kabul edilmesi istenen kişi, bunun Anayasa ile bağdaşır yanı yoktur. 

Keza bir yanda komutana görevden alma yetkisi bir yanda bu görevden alınana iptal davası açma vel 
isteğinde hemen emekli olma yetkisi, bu hal dahi Anayasa ile bağdaşmaz ve 1402 sayılı Kanunun ruhunu 
zedeler. 

Bu durumların tamamı Komisyonumuzca görüşülüp benimsenmiş olduğundan teklifin maddelerine ge
çilmeden reddine oy çokluğu ile karar verilmiş bulunulmaktadır. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere iş bu raporumuz Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan BaşkanveMI Sözcü 
Ferruh İlter Nevzat Yağcı Özgür Barutçu 

İstanbul Elazığ Diyarbakır 

Üye 
Eşref Akıncı 

Ankara 

Üye 
AAli Rıza Akaydın 

Çorum 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

R 

Maddelere geçilmeden reddedildiği 
için Rapora katılmıyorum. 

; 

Üye 
Cahlit Karalkaş 

Zonguldak 

Üye 
Hali t Nüzhet Goral 

Aydın 
Katılmıyorum. 

Üye 
, Encüment Konukman 

İstanbul 

Üye 
E. Fahrettin Özdilek 

Konya 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 

Üye 
îstmet Tavgaç 

Borsa 
tmzada bulunamaıdı 

Üye 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Muhlis Arıkan 

Samsun 

Üye 
H. Pertev Ahçıoğlu 

Zonguldak 

Burhan Cahit Gündüz 

tmzada bulunamadı 
İzmir 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

2,5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MBqUtSt BAŞKANLIĞIMA 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığınca 24.4.1985 tarihli ve 18 karar sayılı yazı ile Komisyonumuza gön
derilen Sinop Milletvekili Halit Barış Can ve 90 Arkadaşının 13.5.(1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 1.5.1985 günlü 17 ncj 
Birleşiminde, teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Teklif ile, 1402 sayılı Kanuna göre görevlerine son verilmiş olan Kamu personeline yargı yolunun açıl
ması, dava sonunda görevlerine iade olunanların özüülk haklarının iadesi le görevlerine son verilenlerin 
emeklilik işlemlerinin 25 yıllık hizmet süresi üzerinden yerine getirilmesi öngörülmektedir. 

Sıkıyönetim 'hallerinde temel İnak ve hürriyetlerin kısıtlanabileceği Anayasanın ilgili maddelerinde hü
küm altına alınmıştır. 

(Sıkıyönetim Komutanının yapacağı işlemler aleyhine yargı yoluna gidilmesi, sıkıyönetimin müessiriyetini, 
dolayısıyla bozulan kamu düzeninin düzeltilmesini, -genel güvenliğin ve asayişin teminini önleyecektir. 

Sıkıyönetim komutanları, 'bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla 
görevlidirler. Bu sebeple olağanüstü yetkilere haizdirler. Bu yetkilere dayanarak bazı hizmetlerin ifasını ka
mu kurum ve kuruluşlarından isteyebilmektedirler. 

Bu hizmetlerin ihmali veya yavaşlatılması halinde kamu düzeni ve asayiş temin edilemeyecek ve sıkı
yönetim hizmetleri zaafa uğrayacaktır. Bu olumsuz durumu önlemek için sıkıyönetim komutanlarını, bu gi
bi personel hakkında uygulayabileceği bazı yetkilerle donatmak gerekli görülmektedir. Kaldı ki olağanüstü 
hallerde valilere de sıkıyönetim 'komutanlarına yerilen yetkilere paralel yetkiler tanınmıştır. Diğer taraftan 
görevlerine son verilenlere, hizmet sürelerini doldurmamış olsalar dahi 25 hizmet yılı üzerinden emeklilik 
hakkı tanınması, bu tür suç işleyenleri özendirici nitelikte görülmektedir, öte yandan emeklilik işleminin 
prim ödeme ©sasına dayanmakta olması karşısında prim ödemeyen bu kişilere emeklilik hakkı tanınması Emek
li Sandığı kurumuna malî yük getirecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu teklif Komisyonumuzca olumlu bulunmamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere saygı i e arz olunur. 

Başkan 
Balıkesir 

Necat Tunçsiper 

Üye 
Antalya 

Kadri Altay 

Üye 
İstanbul! 

Namık Kemal Şentürk 
önergenin Kabulünü istiyoruz 
Komisyon Kararına Muhalifiz 

Sözcü 
Muşı 

Atilla Sin 

Üye 
Denizli 

Muzaffer Arıcı 

Üyö 
İstanbul 

İbrahim Ural 

Kâtip 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Üye 
Gaziantep 

Ahmet Ata Aksu 

Üye 
İstanbul1 

Fazıl Osman Yöney 
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Üye 
İzmir 

Hüseyin Aydemir 
Teklif Gelecek. Benimsemiyorum. 

Üye; 
Kanıya 

Ziya Ercan 

Üye 
Muğla 

Üye 
izmir 

Süha Tanık 

Üyö 
Konya 

Salim Er el 
Kabul Ediyorum 

Mehmet Umur Akarca 

Üye 
Şanlıurfa 

Osman Doğan 

Üye 
İzmir 

Ali Askın Toktaş 
Kabul ediyorum, 

Üye; 
Mardin 

Süleyman Çelebi 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/187 
Karar No. : 119 

16 . 5 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Milî Savunma Komisyonu Başkanlığınca 24.4.1985 tarih ve İS No. lu karar ile İçtüzüğün 35 inci mad
desi uyarınca Komisyonumuzdan görüş talebinde bulunan «Sinop 'Milletvekilli 'Halit Barış Can ve 90 ar
kadaşının, 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 15.5.1985 tarihli ve 71 inci bMeşkninde .tekâlif sahibinin de bulun
duğu toplantıda incelenip görüşüldü. 

Yapılan bu inceleme sonucunda konu esastan ziyade usul tartışmasına dönüşmüştür, Bu tartışmalar so
nucunda; 

IV (İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca yapılacak her türlü işlem ve yazışma Başkanlık aracılığıyla ya
pılmalıdır. Aksi takdirde doğrudan komisyonılar arası yazışma, görüş alma, görüş bildirme gibi işlemlerden 
Başkanlık haberdar olamayacağından tasarı ve tekliflerin Başkanlıkça takibi de elıbetteki mümkün değildir. 
Kaldı ki, İçtüzüğün 35 inci maddesinin tedvin şekli de bu anlamdadır. 

2. Yüksek Başkanlıkça foir komisyona havale edilmiş bulunan kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili husus
larda, o komisyonun diğer komisyonlardan Başkanlık kanalıyla görüş isteminde bulunması elbetteki müm
kündür. Ancak, ihtisas sahibi esas komisyon tercihlerini ortaya koymadan tali konuda görüş isteminde bu
lunması görüşü verecek komisyonun sağlıklı karar almasını etkilemetotedirt 

3. Başkanlık Plan ve Bütçe ille ilgili göreceği kanun tasarı ve tekliflerini nihaî (son) komüsyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ettiğine göre, komisyonların Plan ve Bütçe Komisyonundan görüş is
teminde bulunması havale şekline itiraz anlamım taşıyacağından taikiıp edilecek yöntemin buna göre seçil
mesi yerlinde olacaktır. 
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Durumun bu anagörülşfer ışığında Türküye Büyük Millet Meclisi Baş-kanlığına vfe bir suretinin de iıllgild 
komisyona duyurullmaısı ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

H. Barış Can 
Sinop 

Başkanvefcffi 
Ayçan Çakıroğullflrı 

Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Sengün 
Denizi 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
istanbul 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

imzada bulunamadı 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 
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Adadet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 19.3.1986 
Esas No. : 2/187 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sinop Milletvekili Halit Barış Can ve 90 Arkadaşının; 13 . 5 . 1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin ve 
Teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca in celenip görüşüldü. 

Teklifin 1 inci maddesi ile 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek - 3 üncü maddesi değiştirilerek Sıkıyö
netim Komutanlarının anılan Kanunun verdiği yetkiye dayanarak İhdas ettikleri idarî işlemler aleyhine idarî 
yargı yolu açılmaktadır. 

Teklifin genel gerekçesinde, Hukuk Devletinde yargı yolunun kapatılamayacağı, T.C. Devletinin İnsan 
Hakları Bildirgesine imza atmış bir Devlet olduğu belirtildikten sonra madde gerekçesinde, Anayasanın 125 
inci maddesindeki «idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu» ilkesine sadece iki 
istisna getirildiği, bunlarında, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şura'nın ka
rarları olduğu, bu nedenle sıkıyönetim işlemleri dahil idarenin hiç bir işlem ve eyleminin yargı denetimi dı
şında bırakılamayacağı vurgulanarak, Ek - 3 üncü maddenin Anayasanın 125 inci maddesine aykırı olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Birinci madde ile ilgili bu gerekçelere iştirak edilememektedir. Zira Ek - 3 üncü maddenin Anayasaya aykı
rılığı konusu incelenirken sadece-Anayasanın 125 inci maddesine dayanılamayacağı açıktır. Konu, olağan
üstü yönetim usullerinden sıkıyönetim hali ile ilgili olduğuna göre hem Anayasanın genel hükümlerinin 
hem de sıkıyönetim ile ilgili hükümlerinin incelenmesi gerekmektedir. 

Anayasanın 122 nci maddesinde; sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulana
cağı ile, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağının kanunla düzenleneceği, genel hükümlerden olan 
13 üncü maddede ise temel hak ve hürriyetlerin Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî egemenli
ğinin, cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve ge
nel sağlığın korunması amacı ile sınırlanabileceği, 15 inci maddede de savaş, söferberiik, sıkıyönetim veya 
olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler Mal edilmemek kaydıyla, durumun ge
rektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği veya 
bunlar İçin Anayasa'da öngörüleri 'güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümlerin incelenmesinden, sıkıyönetim halinde, diğer hak ve hiüiTİyetler meyanmda hak arama hür
riyetinin de daha fazla sınırlamaya tabi tutulabileceği ve durum gerektiriyorsa kuUanılmasınm tamamen da
hi durdurulabileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, gerek Ek-3 gerekse 2 nci maddenin son fıkrası Anaya
saya aykırı değildir. Kaldiki, Anayasa'nın 122 nci maddesine ^öre sıkıyönetim, hür demokratik düzeni veya 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen vahim şiddet hareketlerinim yaygınlaşması veya vatan 
ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehli
keye düşüren şiddet hareke'tierinkı yaygınlaşması sebepleriyle de İlan edildiğine .göre, böyle vahim tehlike
lerin önlenmesi için ilan edilen sıkıyönetim halinde, genelde temel hak ve hürriyetlerin korunması, kamu 
düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması için bazı hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ve hatta kullanıl
masının tamamen durdurulmasının haklılığı inkar edilemez bir gerçektir. 

Ek-3 üncü maddenin teklifte olduğu gibi değiştirilmesi halinde, sadece 1402 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin son fıkrası gereğince hakkında işlem yapılanlara bir hukukî imkân sağlanmış olmayacaktır. Sıkı
yönetim Komutanının Kanunun 3 üncü maddesine dayanarak yapacağı her işlem aleyhine iptal davası açıla
bilecek, yürütmenin durduruima'sı kararı verilebilecek tir. Bu husus ise, sıkıyönetimin etkinliğini, dolayısıyla 
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"bozulan kamu düzeninin düzeltilmesini, genel güvenliğin ve asayişin sağlanmasını önleyecektir. Zira, halen 
2577 sayılı îdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde ve 1602 sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun 62 nci maddesinde sıkıyönetim haline ilişkin olarak mevcut olan hükümler ihtiyaca ce
vap vermekten uzak bulunmakta'dır. 1402 sayılı Kanundaki Bk-3 üncü maddenin varlığı anılan her ikd kanun
da da 'bu konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmasına gerek bırakmamıştır. Teklif yasalaştığı tak
tirde Anayasa hükümlerine rağmen bu konuda bir boşluk doğacaktır. Nitekim, 2577 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin 11 inci fıkrasına göre, olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile toplantı ve gös
teri yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek ve kuruluşların kapatılması veya faaliyetten menedilrnesi kararlarına 
ilişkin davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek, sıkıyönetim halinde ise kısıtlayıcı hüküm 
olmadığı için. yürütmenin durdurulması kararı verilebilecektir. 

Teklifin 2 nci maddesi ile getirilen 14Ö2 sayılı Kanunun 2 nci maddesi son fıkrasın'da üç önemli deği
şiklik yapılmak istenildiği görülmektedir. 

'Birinci değişiklikle «hizmetleri yararlı olmayan» lilbare'si metinden çıkarılmaktadır. Gerekçede de, Sıkı
yönetim Komutanlarının çok değişik ve çeşitli hizmetler gören kamu personelinin hizmetlerinin yararlı olup 
olmadığını takdir etmek durumunda olamayacakları ifade edilmektedir. Halbuki, sıkıyönetim komutanları, sı
kıyönetim 'boügesinlde genel güvenlik, a'sayiş ve kamu ^düzenini korumak ve sağlamakla görevlidirler. Bu ne
denle olağanüstü yetkileri haizdirler. Bu yetkilere dayanarak bazı hizmetlerin İfasını kamu kurum ve kuruluş
larından isteyelbilmdktedirler. Sıkıyönetim Komutanının, yapılmasını istediği hizmetlerin savsatılması halinde 
kamu düzeni ve asayiş sağlanamayacak ve sıkıyönetim hizmetleri zaafa uğrayacaktır. Bu olumsuz hali önle
mek için, sıkıyönetim komutanlarını bu gibi personel hakkında uygulayabileceği bazı yetkilerle teçhiz et
mek gerekli görülmektekiir. 

İkinci değişiklikle, görevine son verilmiş olan kişi henüz 25 yıllık hizmet süresini doldurmamış olduğu 
takdirde, hizmet süresi ne olursa olsun 25 yıl üzerinden emekli edilmeleri sağlanmaktadır. Halen 2829 sayılı 
Kanunla, Emekli Sandığında hizmetleri aylık bağlanmasına yetmeyenler memur olamasalar bile diğer Sosyal 
Güvenlik Kurumlarında çalıştıkları süreyi birleştirerek 25 yıl üzerinden emekli olabilmektedirler. Teklif kap-
samındakilere hizmetlerinin başında olması nedeniyle birleştirme yapılmadan emeklilik hakkı tanınırsa ilke
nin önemli ölçüde bozulacağı açık bir keyfiyettir. Hatta böyle bir düzenleme telafi edici özelliğini kaybede
rek imtiyaza dönüşmüş olacaktır, örneğin, 1 yıl hizmeti bulunan kamu personelinin işine son verilmişse, de
ğişikliğin yasalaşması halinde, 25 yıl üzerinden emekliye sevk edilmiş olacaktır. Böyle bir hükmün özendiri
ci olması mümkündür. Vazife malullerine tanınan benzer hükmün teklif kapsamındakilere tanınması düşü-
nülememiştir. 

Üçüncü değişikliktede yukarıdaki 2 nci şıkkın (a ve b) paragraflarındaki gerekçeler muvacehesinde her
hangi bir değişikliğe gerek görülmemektedir. Aksi taktirde sıkıyönetimin kalktığı bölgelerde işlerine son ve
rilenlere kamu hizmetlerinde çalışma imkânı tanınırken sıkıyönetimin kalkmadığı bölgelerde tanınmaması 
gibi eşitsiz bir uygulamanın önüne geçilemeyecektir. 

Sonuç olarak Anayasanın 13, 15 ve 122 nci maddelerindeki hükümler muvacehesinde Sıkıyönetim Kanu
nunun değiştirilmek istenen maddeleri Anayasaya aykırı görülememiştir. Bu maddeler Anayasanın geçici 15 
inci maddesine göre, Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek kanun maddeleridir. Bu itibarla teklifin Ana
yasaya aykırılık iddiası ile ilgili genel gerekçesi de hukukî dayanaktan yoksundur. 
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Yukarıda arz olunan nedenlerle söz konusu teklif Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 

geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayma sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 
Teklifin maddelerime geçdlımesi 

görüşündeyim. 

Üye 
Ledin Badas 

Adama 

Üye 
Edip özgenç 

îçel 
Teklifin maddelerine geçilmesi 

görüşündeyim. 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Rapora karşıyım. 

Başkanvekilli 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye . 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman 
Tekliflin maddelerine geçümesi 

göriişünıdeyim. 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Muhalifim. 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Teklifin maddelerine geçilmesi 
görüşünde olduğumdan karara 

karşıyım. 

Üye 
Mahmut Karabulut 

Sivas 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
Teklifin maddelerine geçilmesi 

görüşündeyim. 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 
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