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583:584 

585 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 586 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 586 

1. — Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürikan'ın, 
18.11.1986 tarihli 26 ncı Birleşimde, «Arıtan 
demokrasi dışı uygulamalar» konusundaki 
gündem dışı konuşmasına cevabı 586:588 

2. — Gaziantep Milletvekili M, Hayri 
Osmanlıoğlu'nun, ıbankerlik ve TBMM üye
lerinin sorumluluğu 'konusunda gündem dışı 
konuşması 588:590 

B) Tezkereler ve Önergeler 590 
1. — Türkiye - AET Karma Parlamento 

Komisyonunda Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek Türk Grubu için, Doğru 
Yol Partisi ile Hür Demokrat Parti grupla
rınca aday olarak gösterilen asıil üyelere iliş
kin Başkanlık 'tezkeresi (5/116) 590 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
Sayfa 

590,617 

590 

590 

590 

a) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-

ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne ıgibi 
önlemler aiındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'ıin bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat ikalldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Millet vekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
cevaibı (6/699) 590:592 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şir
ketinin yerli ontalklarına ilişkin Başbalkandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 592 

590 
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Sayfla 
6. — Trabzon Milletvekili Osman Baıha-

dır'ın, bir vatandaşı istence ile öldürdükleri 
iddia ©dilen 'emniyet görevlilerine İlişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 592 

7. — Tokat Milletvekili Enver Özoan' 
un, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 592 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoığlu'nun, Erzurum depremzedelerinin 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/758) 592 

9. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, 
B'avyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 592 

10. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'ıin, Balıkesir İlindeki zeytin üreticile-
ninin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından .sözlü soru 'önergesi (6/709) 

11. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişik in 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 592 

•lfc. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ura!' ' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş Fe
derasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi 1(6/742) 592 

13. • — Balıkesir Milletvekilli Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/75ıl) 593 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'ıiın, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim1 

Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum ve 
kuruluşlarda görev a İlanlar bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/8119) 593 

15.: — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edi
len bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ya
pılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/826) 593 

16. — Tokat •iMiiilbtvekiti Enver özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 593:594 

Sayfla 
17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Na'l-

bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Ma
yıs lavlarında yurt dışına giden üst düzey gö
revlilerine 'ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 594 

18. — Kayseri Milletvekilli Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 
•yılarında yapılacak yatırımlara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/834) 594 

19. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
ka'ya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhime verdikleri beyanatlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi ı(6/775) 594 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İstanbul, Ankara, ve İzmir illeri 
ıbüy'ükşehir ve ilçe belediyelerine bağışta bu
lunan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış ımılk-
tarlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/849) 594 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 594 

'22. — İstanbul Milletvekili (Hüseyin Avnl 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüsleri
nin satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/780)! 594 

23. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdur-
rezak Ceylanın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
BM.AIK AjŞ.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) ' 594:595 

24. — Konya Milletvekilli. Salim Erel.'in, 
bazı bölgelerde alkollü içiki tüketiminin ya
saklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/860) 595 

25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İh
san Hasifcürk'ün, belediyelerce yurt dışından 
'kredili temin olunan iş makinelerinin bede
line ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/873) 595 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelere sevkediknek 
üzere İskenderun'da depolanan dizel ve fuel -
oilin bir şirket tarafından gemilere yakıt ola-
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rak 'verildiği iddiasına 'ilişkin Devlet Balkanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/861) 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ıkısa vadeli ,dış borçlanma miktarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

28. — İSinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
1986 yılı Ekim ayında yeni bir istikrar pa
keti uygulanacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/863) 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde ıgelir dağılımı anketi yapılmaması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/8'64) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nuın, toplu konut kredilerinin dağıtı
mına ve denetimine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/865) 

3 1 . . — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerinin AlKiFA Firmasından alaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/86B) 

32. — Adana 'Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevliilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygu'lammadığı 
iddiasına ilişkin içişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi {(6/782) 

Sayfa 

595 

595 

595 

595 

595 

595 

595 

3'3. — İDsnizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından 'bir öğret
menin (görevinden alınma nedenine ilişkin İç
icileri Bakanından sözlü toru önergesi (6/784) 595:596 

34. — Tekirdağ Milletvekili 'Sallı Alcan' 
in, Tekirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/789) 596 

35. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
Ikırefe'nin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 596 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongrede çıkarılmaya davet edildikleri iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(•6/797) 596 

37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/798) 

38. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulandı
ğı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/799) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye 
dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/874) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, tercihli sektörlere verilen 
kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/875) 

42. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıl-
dırım'ın, Tunceli Hinde meydana geldiği iddia 
edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 

43. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAK-
TAŞ'dan alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/877) 

45. — Kırklareli Milletvekili Erol AğagiP 
in, Y1B1TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı 
yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 

46. — istanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 

47. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 

Sayfa 

596 

596 

596 

596 

596 

596 

597 

597 

597 

597 

597 
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48. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî ücret
le çalışanların durumlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/814) 

49. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine 
ilişkin ' Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 

50. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı sözcük
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/821) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milleıtveikiii adayı
nın ara seçim gezilerinde, plaka yerine soyadı
nın yazılı olduğu levha taşıyan bir araçla do
laştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/822) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit^in, Onur İşhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/824) 

Sayfa 

597 

597 

597 

597 

597 

53. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca geçici gö
rev verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/831) 597:598 

54. — Konya Milletvekilli Salim Ererin, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir propa
gandaya ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/827) 598 

55. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Marmaris Aiktaş mevkiindeki orman
lık alanın intifa hakkının Türkiye Ziraatçılar 
Derneğine verilmesine dair taahhüt senedinin 
tek taraflı olarak feshedildiği iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/828) 598 

56. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol güzer-
gâhındaki gecekonduları yıkılan vatandaşların 
durumuna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve is
kân Bakanı ismail Safa Giray'ın cevabı 
(6/837) 598:601 

Sayfa 
57. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gifin, Balıkesir ili ve çevresindeki bazı sanayi 
kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz yönde 
etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/835) 601 

58. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Develi İlçesi Kızık Köyünde ya
pılmakta olan afet konutu inşaatlarına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/836) 601:604 

59. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyün
deki bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/837) 604 

60. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/838) 604 

61. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' 
nun, Ağrı İlinde içme suyu olan ve olmayan 
köylere ilişkin Tarım Orman ve Köy'işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 604 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezlt'İn, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasabası Çaıtakderesi Gölet'i-
nin fizibilite ve proje çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/842) 604 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - El
bistan ilçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacı
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/843) 604 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş ilin
de kaliteli pamuk yetiştirilebilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 604 

65. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasın
da 1986 yılında meydana gelen iş kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 604 

66. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu - Aybasitı İlçesi Belediye 
Başkanına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/846) 605 

— 582 — 
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Sayfa 
67. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 

Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü şom 
önergesi (6/847} 605 

68. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf YüceFin, Devlet imkânlarından yarar-
landırıldığı iddia edilen bazı derneklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) 605 

69. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altınakar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarı-
uşağı Mahallesindeki mesken yıkımı olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/871) 605 

70. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağ
lı bazı ilçelerde 1986 yılında meydana gelen 
depremlerden zarar gören vatandaşların so
runlarına ilişkin Başbakan ile Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 605 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayez'it'in, Kahramanmaraş - An
dırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından 
elde edilen odunların üretüci köylüye ve müte
ahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 605 

Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 617 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, TEPE Grubu tarafından yapılan 
yurt binaları ile prefabrik konutlara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1420) 617:618 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 605 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının: 5.5.1983 Tarih ve 2821 
Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih 
ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 605 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa 
komisyonları raporları (1/804) (S. Sayısı: 503) 605: 

617 

• > • • « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

izmir Milletvekili Durcan Emirbayer, 4 Kasım 
1986 günü İzmir'de başlatılan ve Ankara'da sona 
eren öğrenci yürüyüşü ile ilişkilendirilmesi ve suç
lanması hakkında; 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan, artan 
demokrasi dışı uygulamalar konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu da, mem
leketimizde sürdürülmekte olan orman katliamına 
ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı; Bayındırlık ve 
iskân Bakanı ismail Safa Giray, bu konuşmaya ce
vap verdi. 

Fransa'ya gidecek olan; 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan 
Celâl Güzel'in, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mü-
kerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına da, Devlet Bakanı Ali 
Bozer'in; 

Pakistan'a ve Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 
DinçerlerHn; 
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Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kumlun bilgisine su
nuldu. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/856), (6/857) ve (6/858) numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına dair önergesi okundu; soru önergeleri
nin geri verildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk'ün, 
29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek- ve 
Sosyal Güvenlik Yasasının iki maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki 14.2.1986 tarihli kanun tekli
finin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi, 
yapılan görüşme sonunda reddedildi. 

Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in Çankırı -
İlgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana gelen yangın
dan zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının kar
şılanmasına ilişkin sorusuna (6/870), Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray cevap verdi. 

(6/596), (6/598), (6/610), (6/699), (6/700), (6/702), 
» (6/758), <6/772), (6/742), (6/819), (6/833), (6/834), 

(6/775), (6/849), (6/778), (6/780), (6/860), (6/873), 
(6/862), (6/863), (6/864), (6/865), (6/868), (S/789), 
(6/796), (6/798), (6/799), (6/876), (6/812), (6/813), 
(6/814), <6/817), (6/821), (6/827), (6/837), (6/838), 
(6/871) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Ku-' 
rulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/631), (6/696), (6/826), (6/767), (6/781), (6/861), 
(6/782), (6/784), (6/797), (6/800), (6/874), (6/875), 
(6/808), (6/877), (6/828) numaralı sorular, soru sahip
leri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

(6/709), (6/751), (6/835) numaralı sorular, soru 
sahibi izinli olduğundan; 

(6/810), (6/831), (6/839), (6/845), (6/846), (6/847), 
(6/848) numaralı sorular, soru sahipleri görevli bu
lunduklarından; 

(6/822), (6/824), (6/842), (6/843), (6/844), (6/879) 
numaralı sorular, soru sahibinin mazeretine binaen; 

(6/872) numaralı soru, mehil verildiğinden; 
(6/832), (6/836) numaralı sorular da, soru sahibi 

Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya 
mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına Da-
ık Önergesi ve T'BMM Başkanlık Divanının Konuya 
İlişkin Kararı Hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karıma Komisyon Rapo
ru (3/929) (S. Sayısı : 472) görüşülerek 'kabul ©dildi. 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayıilı Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanunla De
ğişlik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Ha'kikında Kanun Teklifi ve Sağlılk ve Sosyal İşler 
Koımiısyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459), ilgili 
komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 'bulunma
dıklarından, ertelendi. 

İstanbul Milletvekili Sa'biit Batumlu'nun Yasama 
Dokunullmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/987) (S. Sayısı : 491) görüşülerek reddedildi, 

Bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığınca 
geri gönderilen; 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesıinin De-
ğiştirilmesii ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun (1/805, 3/1176) (S. Sayısı : 502) 
üzerindeki ıgöröşmeleır 'tamamlanarak kabul edildi. 

19 Kasım 1986 Çarşamba günü saaıt 15.00'fce top
lanılmak üzere birleşime saat 18.56'da son verildi. 

Başkan 
Başkan vekilli 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Giresun 

İsmail Üğdül Yavuz Köy men 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
19 . 11 , 1986 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Yozgat Milletvekili Lutıullah Kayalar'ın, 

22:6.1978 Tarih ve 2155 Sayılı Bazı Kamu Persone
line Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 in
ci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/377) (İçişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1986) 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avnıi Sağesen ve 
10 Arkadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Birer Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/378) 
(Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonk-
nna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1986) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin; 
4.1.1961 Tarih ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkımda Kanun Teklifi (2/379) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.11,1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. —• Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Urfa Tüneli ile Atatürk Barajında çalışan 
işçilerin ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Ba-

yırîdırlık ve İskân Balkanından yazılı soru önergesi] 
(7/1458) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1986) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
yazarın Türk vatandaşlığından çıkarılmasının nedeni
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1459) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1986) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye Devletinin Hatay İlimiz ile ilgili po
litikasına karşı ne gibi tedbir alındığına ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/1460) (Başkan
lığa geliş .tarihi ; 17.11.1986) 

4. — Erzurum M'ületvekili Hilmi Nalıbantoğlu' 
nun, Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından bazı Me
rimizde yaptırılan sitelere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1461) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.11.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Veysel Varol'un, cami-
ılerdeki eşyaların Dernekler Kanunu hükümleri uya
rınca denetimine ve demirbaş kayıtlarının yapılması
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1462) (Başkanlığa geliş (tarihi : 18.11.1986) 

6. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tatnır Komutanlığı için 
hudut köylerinden ot topilatıldığı. iddiasına ilişkin 
Milî Savunma Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/1463) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.11.1986) 

- • - »>••«« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 noi Birleşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Salonda bulunan sayın üyelerin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

'(Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'e 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı için 
yeter çoğunluk vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA 
1. — Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, Antalya 

Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 18.11.1986 ta
rihli 26 ncı Birleşimde, «artan demokrasi dışı uygu
lamalar» konusundaki gündem dışı konuşmasına 
cevabı 

'BAŞJKAN — Sayın Devlet' Bakanı Kâzım Oksay' 
a, Antalya Milletvekili Sayın Aydın Güven Gürkan' 
in 18.11.1986 günkü gündem dışı konuşmasına hü
kümet adına cevap vermek üzere söz veriyorum; 
buyurun Sayın Oksay. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
18.11.1986 günkü Meolis oturumunda, Anamuhalefet 
Partisi milletvekillerinden Sayın Gürkan tarafından, 
«Artan demokrasi dışı uygulamalar» konusunda hü
kümetimize yersiz ithamlar yapılmıştır. 

İddia edildiği gibi, bazı kesimlerin ideolojik ve_ 
örgütsel karmaşıklık içerisinde düşürülmeye çalışıldı
ğını savunmak, bir zayıflığın ifadesidir. Yıkıcı ve 
bölücü odakların sığındığı yalan ve iftiraya dayalı 
propagandaya, iddia sahiplerinin de ayak uydurma
ları üzücüdür. 

Ekonomik, politik ve sosyal konularda Meclis 
zeminine alternatif getirmeyenler, birtakım afakî ve 
mesnetsiz iddialarla güç toplamaya çalışmaktadırlar. 
Siyasî kişi ve grupların, belgelerden yoksun şayialara 
dayanarak ortalığı bulandırması, gelecek endişesin
de olan kimselerin ürkekliğinin ifadesi değil midir? 

Kurulması düşünülen bir sol parti konusunda 
düzenledikleri paneldeki faaliyetlerinden dolayı tu
tuklanan kişilerin tevkifleri, bizzat Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin kararıyla olmuştur. 

Görüşü, kişiliği ve sıfatı ne olursa olsun, kanun
lara karşı hiç kimsenin bir ayrıcalığı bulunmamakta
dır. Kişiler, karıştığı olaylar ve işledikleri fiillerden 
dolayı kanunun öngördüğü işlemlere tabidirler. Ka
nunun gerektirdiği tasarruflarda bulunma yetkisi de 
tarafsız yüce Türk adaletinindir. 

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesini her 
şeyin üstünde tutan iktidarımızın, yargı sahasına 
müdahale ettiğini iddia etmek de bir gaflettir. Yüce 
Meclisin onayından çıkan kanunların uygulayıcısı, 
bağımsız adlî mercilerdir. Demokrasimizde böyle 
bir müdahalenin yüce Mecliste dile getirilmesi talih
sizliktir. Bahse konu kişiler, meri mevzuatımızda 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yer alan kanunlarımızın suç saydığı fiilleri övdü
ğünden dolayı Devlet Güvenlik Mahkemesince tu
tuklanmışlardır. 

Muhalefet partisinin bazı konularda çifte stan
dart uygulaması gerçekten anlaşılamamaktadır. Gö
rüşlerine uygun konularda, yargı mercilerine intikal 
etmiş olaylara sahip çıkarak adlî kararları tartışması, 
bazı konularda ise suskunluk içerisine girmesi dü
şündürücüdür. 

Sayın milletvekilleri, Demir Özlü adlı kişinin 
vatandaşlıktan atılması, artan baskıların bir örneği 
olarak gösterilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, kişi hak ve hürriyetleri 
Anayasamızca teminat altına alınmıştır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hangi Anayasa 
Sayın Bakan, Anayasa delindi, sepet gibi oldu. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Aynı zamanda, hak ve hürriyetlerin kullanü-
ması yine kanunlarımızca smırlandırılmışltır. 

Bahse konu şahsın, 1960'h yıllardan itibaren, mev
cut rejim aleyhine birçok faaliyetlerin içerisine gi
rerek, yıkıcı mihraklara önderlik yaptığı; bunun ya
nında, yasal görünümü; fakat temel illegal faaliyet 
gösteren birçok dernek ve kuruluşta aktif görev yap
tığı tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanununun 146'ya 
1 inci maddesinden yargılanan terör odaklarının 
militan kadrolarının davalarında mahkeme heyetine 
hakarette bulunmaktan, 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 15 inci maddesine göre göz altına alınarak, 
Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Mahke
mesince, Türk Ceza Kanununun 268'e 1 inci mad
desi gereğince 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 
Yine, «Yelken» adlı dergi tarafından düzenlenen 
Anayasa anketine katılarak, Sovyet Rusya anaya
salarından örnekler almak suretiyle zihinleri bulan
dırmaya çalışmıştır. 

12 Eylül sonrasında, bulunduğu yurt dışından, 
TKP'nin direktifleri doğrultusunda, ülkemizdeki öğ
retim üyelerinin üniversitelerden istifa etmelerini 
teşvik ederek, önemini engellemek için çaba sarf 
etmiştir. Yurt dışında ülkemiz aleyhine faaliyet gös
teren yıkıcı ve bölücü odakların aktif yönlendiricisi 
durumundadır. Ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren 
mihrakların bir çatı altında toplanması yönünden 
faaliyetlerini halen sürdürmektedir. 
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1982 Anayasasının kabulünü müteakip, Anayasa- J 
mız aleyhine birçok toplantı ve panel düzenleyerek, 
'bu toplantılara konuşmacı olarak katılmıştır. «Semi
ner ve toplantılara çağrı niteliği taşıyan, Doğu Ana- I 
dolu Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın konuştu
ğu lehçe ile hazırlanmış birçok bildiri hazırlayıp da
ğıtmıştır. Ayrıca, İsveç Radyosu Türkçe Yayınlar I 
Servisinde ülkemiz aleyhine konuşmalar yaparak, bu 
ülkede yaşayan vatandaşlarımızı tedirgin etmiş, ülke
miz hakkımda da menfi bir propagandanın yerleşmesin
de etken olmuştur. Yıkıcı ve bölücü bir mihrakın 
yayın organında, ülke ve rejimimizi küçük düşü
ren, halkı kışkırtıcı nitelikte, kanunlarımızın suç say
dığı konularda, teşvik ve tahrik eden yazılar yazmış
tır. 

tç ve dış güvenliğimiz aleyhine yayın yoluyla 
faaliyette bulunduğundan dolayı, İstanbul Sıkıyöne
tim Komutanlığı Selimiye Askerî Savcılığınca, hak
kında 1983/1110 sayılı dosya açılmış; 2954 sayılı 
TRT Kanununun 18 inci maddesi uyarınca da, 24-25 
Eylül 1985 tarihinde, 1 ay içerisinde yurda dönmesi I 
için çağrı yapılmıştır. Belirtilen süre içerisinde yur- I 
da dönmediğinden, 403 sayılı Vatandaşlık Kanunu- \ 

i 
muzun 25 inci maddesine 2383 sayılı Kanunla ekle- t 
nen (g) bendi gereğince Türk vatandaşlığından çı
karılmıştır. 

IBahse konu kişiyle ilgili olarak kanunlarımızın 
amir hükümleri uygulanmıştır. Bu konuda ileri sü
rülen düşünceler, başkalarının ağzıyla konuşmaktan 
öte, bir anlam ifade etmemektedir. 

İktidarlar bir hizmet müessesesidir, milletin hizme
tine talip olmanın bundan başka bir izahı yoktur. 
Biz, iş üretmeyi, laf üretmeye tercih eden bir iktida
rız. Memleketin en ücra köşelerine hizmet götür
meyi, bu 'hizmetleri götürürken de kişi, zümre ve parti 
ayrımı gözetmemeyi, «Halka hizmet hakka hizmet» 
prensibimizin vazgeçilmez bir hedefi olarak görü
yoruz. Hiçbir kötüleme, hiçbir karalama, millete hiz
met yolundaki heyecanımızı ve azmimizi zaafa dü
şürmeyecektir. 

İşte bu sebepledir ki. «Hükümetimizin, seçim
lerde baskı, şantaj ve gözdağı uygulamalarına baş
vurduğu» iddiası her türlü mesnetten yoksundur. 
Kaldıki, milletimiz, bu tür baskı ve vaatlere aldan- I 
mayacak kadar da olgun ve uyanıktır. 

Derinkuyu'nun ilçe olmaktan çıkarılacağı söylen
tilerinin yaygınlaştırılması, maksatlı çevrelerin po
litik çıkar sağlama amacıyla başvurdukları ütopik 
düşüncelerin mahsulüdür. | 
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Hiçbir yerde, hiçbir parti örgütüne, hiçbir şekilde 
baskı söz konusu olmadığı gibi, tahrik edici bir dav
ranışın içerisine de girilmemiştir. 

Rejimimiz, Anayasanın teminatı altındadır. De
mokrasinin vazgeçilmez temel taşları da siyasî par-
tilerimizdir. Parti olarak, hükümet olarak, kanunla
rın emrettiği yolda yürümek temel ilkemizdir. Bu 
sebeple, inandığımız ilkeler doğrultusunda, hiçbir si
yasî partinin faaliyetlerine müdahale etmemiz müm
kün değildir. Bu nevi davranışta bulunacak olan her 
gücün karşısına çıkmak da ana görevimizdir. Siyasî 
parti faaliyetlerinde herkesin güvenliğini sağlamak, 
ıbu görevin gereğidir. Bahse konu yerlerde baskı ve 
tehdit söz konusu olmayıp, her şey kanunun em
rettiği hükümler çerçevesinde uygulanmıştır. Bazı 
konular istismar edilerek, bir nevi; «Rejimi kötüle
mek ve kamuoyu nezdinde küçük düşürmek şeklinde 
ifadelerin kimseye fayda sağlamayacağı da aşikârdır. 
Geçmişte kısır kavgalar neticesi seçim .yatırımcılığı 
amacıyla yönetimlere yöneltilen naksız eleştiriler so
nunda, devletin ve rejimin itibar kaybına uğradığı 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Sayın Milletvekilleri, başlangıçta da belirttiğim 
gibi, idarenin yargıyı yönlendirmesi diye bir şey dü
şünülemez. Hukuk sistemimizde, savcıların kamu da
vası açması veya hâkimlerin davaya bir süre koyması 
herhangi bir makamın tasvip ve talebine bağlı değil
dir. İddia makamının hazırladığı iddianamenin doğ
ru olup olmadığını araştıracak ve karar verebilecek 
tek makam bağımsız mahkemelerdir. Yargının, yü
rütme ve yasamadan bağımsızlığı Anayasamızın te
minatında ve titizlikle korunan bir esastır; dilayısıy-
la ülkemizde hiçbir makam ve organın kendisini yar
gı organları yerine ikame ederek karar verme yetkisi 
de söz konusu değildir. Malumları olduğu gibi, da
vaların süresini etkileyen unsurların başında, sanık 
adedi, mahkemelerimizin iş yükü gibi maddî unsur
lar gelmektedir. 

İktidarımız döneminde terör ve anarşi ile müca
delenin yanında, geçmişte de olsa, olayları meydana 
getirenlerin takip ve yakalanmasında büyük mesafe
ler kaydedilmiştir. Olaylar ve suçluların unutulduğu
nu iddia etmek, yanılgının kendisidir. Güvenlik güç
lerimiz, fert ve toplumumuzun huzur ve sükûnunu 
mümkün kılacak her türlü tedbiri almanın ve kendi
sine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirme
nin gayreti içindedir. 

Gençliğin aktivite ve dinamizmini kendi görüşleri 
doğrultusunda kanilize etmeye çalışan eylem tarafta-
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rı illegal akımlar, içinde bulunduğumuz dönemde de, 
bilinen taktik ve metotlarını kullanmak suretiyle çe
şitli maskeler altında bu kitleyi etkilemeye çaba gös
termektedirler. Aşırı mihrakların, öğrencileri yeniden 
örgütleyip, kitle potansiyeli elde etmek ve eyleme 
ısevk etmek biçiminde formüle edebilecek bir amaca 
yöneldikleri müşahede edilmektedir. 

Ayrıca, TKP'nin, başta üniversite gençliği ol
mak üzere, çeşitli kesimlerin, örgütün tespit ettiği 
hedefler doğrultusunda yeniden teşkilatlanması için 
yoğun bir propaganda ve ajitasyon çalışmalarına gir
diği gözlenmektedir. Maksatlı çevrelerin de destek 
ve teşviki ile son günlerde, basit bahanelerle başla
tılan yürüyüş ve toplantılar, açlık grevleri, görünüşte 
öğrenci sorunlarına sahip çıkma şeklinde gösteril
mek isteniyorsa da, esas gayenin; geride düşünülen 
eylemlere zemin hazırlama ve öğrenci kitlelerinin 
dinamizmini belli bir düşünce etrafına kanalize et
mek olduğu anlaşılmaktadır. 

YILMAZ DBMİR l(Bilecik) — Sayın Başkan, 
lütfen konuya el koyunuz. Kime mesaj veriliyor? 

DEVLET BAKANI KÂZIM JOKSAY (Devamla) 
— Geçmişte cereyan eden benzer olaylar hatırlandı
ğında, löğrenci kitlesinin hep aynı metot ve taktikler 
uygulanarak harekete geçirildiği ve eğitimle ilgili me
selelerin kısa bir süre içerisinde başka mecralara çe
kilerek ideolojik eylemlere yol açtığını gözden uzak 
tutmamak gerekir inancındayız. 

İşkence ve kötü muamele iddiaları yeni değildir; 
politik ve ideolojik çıkar sağlamak amacıyla birçok 
defa gündeme getirilmiştir. Ancak, hükümetimiz, iş
kence gibi aşağılayıcı muamelenin her zaman kar
şısında olmuştur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — İşkence yapan
ları terfi ettirdiniz Sayın (Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — İşkence ile mücadelede, kanunî hükümlerin 
yanı sıra, bu konudaki kararlılığı da sürdürmek inanç 
ve azmindeyiz. 

İktidar dönemimizde, demokrasi ile idare edilen 
ve hukuk devleti esaslarının uygulandığı her ülkede 
olduğu gibi, memleketimizde de meri mevzuatımıza 
ve nizamlarımıza aykırı hiçbir davranış ve uygula
maya müsaade edilmemiştir ve edilmeyecektir. 

SURÖR1 BAYKAL [(Ankara) — Siz ve demok
rasi, birbirine yabancı ilki kavram. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY ((Devam
la) — Vatandaş - devlet bütünleşmesi içerisinde, ana
yasal mücadele zemininde demokrasiyi korumak azim 
ve kararındayız. 

Sayın milletvekilleri, 1983 seçimlerinden sonra 
siyasal sistemimize olgun ve olumlu gelişmeleri ile 
yerleşen sağduyu, hepimizin sevindiği ve gücü ölçü
sünde herkesin katkıda bulunmaya çalıştığı güzel ge
lişmelerdir. Ancak, geçmişte görüldüğü gibi, bazı 
çevrelerin gayretleriyle meydana getirilen ve mesnet
siz iddialara dayalı olarak yaratılmak istenen pole
mik ve olaylar ise, üzüntü ve esef vericidir. 

«füktidarın azınlığa düştüğü iddiasında bulunmak, 
sadece kendi gruplarını tatmine yönelik bir düşün
cedir. Kendi yarınını göremeyenlerin, ülkenin yarın
larını görmeleri ise, herhalde mümkün değildir. İçin

deki problemlerin üstesinden gelemeyenlerin, olayları 
çarpıtarak polemiğe girmek suretiyle, vatandaşın zih
ninde bulanıklık yaratması, çelişkinin ta kendisidir. 

Demokrasiye aykırı ve hukuk devletini zedeleyici 
baskıya, tehdide ve partizanlığa dayalı bir yönetimin 
hüküm sürdüğünü iddia etmek, halka karşı yaptık
ları demoıgojiyi, parlamentoya taşımaktır. Geçmişte, 
demokrasi adına değişik sahnelerle ortaya çıkanları 
ve ülkeyi buhranlara sürükleyenleri, milletimiz ya-
kinen bilmektedir; bu konuda yeni tarifler ve yeni 
çehreler aramaya hacet yoktur. Milletimizin sağ du
yusu, her türlü kısır çekişmelerin üstündedir. Çün
kü, bir zamanlar, huzura, güvene ve barışa susamış 
milletimiz, rejimi tahribe yönelenlerin kimler oldu
ğunu çok iyi tanımaktadır. 

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

2. — Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlıoğ-
lu'nun, bankerlik ve TBMM üyelerinin sorumluluğu 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bankerzedeler konu
sunda Gaziantep Milletvekili Sayın Hayri Osmanlıoğ-
lu gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Osmanlıoğlu. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclise acı 
bir serzenişte bulunmak ve bankerlik konusunda Cum
hurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'e çekilen bir tel 
hakkında Meclise bilgi vermek, yüce Meclisin üyeleri 
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olan sizlere sorumluluğunuzu hatırlatmak üzere gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ile 
selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Türk 
Milletinin temsilcileri ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri olarak bizler, bu milletin sorunlarına çare 
bulmak için halkın oyu ile seçilerek bu yüce Meclise 
gelmiş ve hukukun üstünlüğü, toplumun huzur ve 
refahı için Anayasaya sadakat yemini etmiş kimsele
riz. Anayasamız, devletin temel amaç ve görevlerini 
sayarken, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mut
luluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetleri
ni, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sınıflayan engelleri kaldırmaya çalış
mayı bizlere emretmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizler, milletin 
kanayan yarasım, halkın ıstırabını kendi yüreğinde 
hisseden kişiler olmak ve onun ıstırabını dindirmek, 
yarasını sarmak zorunda olan kişileriz. Bizler, «Elde
ki yara duvar deliğidir» anlayışı içinde hareket edemez 
ve «Nasıl olsa hükümet vardır, o her şeyin en doğ
rusunu, en iyisini bilir ve yapar» anlayışı içinde, so
runlara bigâne kalamayız. 

İşte, bu duygu ve düşünceyle, sizleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üyeleri olmaya ve sorumluluğu
nu müdrik kişiler olarak hareket etmeye davet edi
yorum. Çünkü, sizler bankerlik konusunda Meclis 
araştırması isteğini reddetmekle büyük bir hata işle
miş bulunmaktasınız. Nedenini açıklıyorum: 

Bankerlik konusunda Meclis araştırmasına gerek 
görmediğiniz içindirki, hükümet, Bankerlik Fon Yö
netmeliğiyle, Anayasa hükümlerine ve özel hukuka 
uymayan, hakka ters düşen, adalete ve hukuk devle
tine yakışmayan uygulamalarla, halkın kanayan ya
rasına merhem olacak yerde, tuz biber ektiği için, 
bankerzedeler, en yüce (Türk makamı olan Reisicum
hur Sayın Kenan Evren'e, acı sözlerle dolu bir telgraf 
çekmek zorunda kalmışlardır. Çünkü, artık bıçak ke
miğe dayanmıştır. 

Bu telgrafın o yüce makama çekilmesine sebep olan 
bizleriz; sebep, sizlerin iktidar çoğunluğu olarak so
runa bigâne kalışınızdır. Şimdi sizlere, çekilen telgrafı 
okuyorum: 

- «Sayın Kenan Evren, Cumhurbaşkanı, Ankara. 
12 Eylül 1980'den sonra kurduğunuz askerî hü

kümetin ve sıkıyönetimin gölgesinde, resmî izninizle, 
Ankara, istanbul, İzmir bulvarlarında açılan banker 
dükkânlarında soyulduk. Radyo, televizyon reklam
ları ve demeçlerle aldatılmıştık. Paralarımız banker

lerin ortağı holdinglere gitti. Hem ilk panikten sonra 
ve hem de Anayasa oylamasında Başbakan Ulusu'ya, 
«Erkekçe söz veriyorum, kambur bırakmayacağız» de
dirttiniz; inandık. 

Oylarımızı aldınız, Cumhurbaşkanı oldunuz, son
ra da bizleri unuttunuz. 

Ateş düştüğü yeri yakar. Aradan 5 yıl geçti; yüz-
binlerce aile mahvoldu. Afgan göçmenlerine, Afrika 
açlarına yardım kampanyaları, açarak milyarlar akıt
tınız; bizi ne zaman hatırlayacaksınız? İane istemi
yoruz. 198Pde gasp edilen paralarımızı istiyoruz. Av
rupa İnsan Haklarına, Birleşmiş Milletlere mi gide
lim? 

İlginizi bekliyoruz. 
Saygılarımızla. 

İstanbul Komitesinden Ankara'dan 
Adnan Alptekin Mehmet Altay 

İzmir'den 
İsmail Hakkı Ünal» 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olay nedir; siz
lere, bankerlik konusunda Meclis araştırması açıl
ması için yaptığım konuşmada bu hususu izah 
etmiştim. Mal canın yongasıdır. Ateş düştüğü yeri 
yakar. Millet yanmış, kavrulmuştur. Vatandaş beş 
yıldır eli böğründe, derdini anlatacak merci aramak
tadır. Hükümet, yanlış ve hukuka aykırı uygulama
larla Ahmet'in bankerden alacağı şahsî hakkından 
Mehmet'e bağışta bulunmaktadır. Buna kimin, ne 
hakkı vardır? «Vatan, millet» diyenler; hak, hukuk, 
adalet adına laf edenler, neredesiniz? Konuya neden 
eğilmiyorsunuz; kimden, niye korkuyor ve neden çe
kmiyorsunuz? Unutmayın ki, Hak'tan daha yüce, Hak' 
tan daha kuvvetli hiçbir şey yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içinizde ban-
kerzedelerin haksız olduğunu iddia edecek bir tek kişi 
var mıdır? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Başbakan... 
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Hü

kümetin bazı sayın üyeleri, bakanlar ve sizlerden pek-
çoklarıyla birçok defalar bu konuyu konuştuğum ol
muştur. Bana her seferinde, yerden göğe kadar haklı 
olduğum söylenmiştir. Daha on gün önce Plan ve 
Bütçe Komisyonunda konuyu Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısına anlattım; tetkik ettireceklerini söy
lediler. Anlaşılan, devlet adamı olmak, verdiği sözde 
durmak kolay değilmiş; değilmiş ki, bugüne kadar 
erkekçe verilen sözler, bankerzedelerin babası olarak 
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yapılan vaatler hep boş çıktı. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) Halkın, devletine güvenini hal
kın, devlete olan inancını sarsmaya, yok etmeye, ki
min, ne hakkı vardır? Halk; «Birisi çıksın, neyin ne ol
duğunu açık seçik söylesin; eğer haksız isem haksızlı
ğımı bileyim» diyor. 

Bir gün gelecek ve her şey ortaya konacaktır. Bu
gün halka işkenceyi reva görenler, hesap vermek zo
runda kalacaktır. 

Yüce Türk Milletinin aziz temsilcileri, değerli mil
letvekilleri, sizlere sesleniyorum: Istırap çekenlerin 
haklarına lütfen sahip çıkınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlıoğlu. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis

yonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ede
cek Türk Grubu için, Doğru Yol Partisi ile Hür De
mokrat Parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/116) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi- (6/596) 

BAŞKAN — Sayın [millet vekili eri, gündemin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Sayın Gün
seli Özkaya'nın sorusu, mazaretli olması, nedeniyle 
ertelenmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 2 inci «ırada, Diyarbakır Millet ve
kili Sayın Kadir Narin'in, İçişferi Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ©rteleramişit'ir. 

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

Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun

da, Türkiye Büyük Millet. Meclisini temsil edecek 
Türk Grubu için, Doğru Yol Partisi ve Hür Demok
rat Parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl üye
lerin isimleri aşağıda belirtilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi hakkında 1599 sayılı Kanun ile değiştiri
len 378 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca Yüce 
Meclisin bilgilerine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Tüfkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

(Türkiye - AET Karma Parlanmeto Komisyonu 
asıl üyeleri. 

Cafer Tayyar Sadıklar Fenni îslimyeli 
Çanakkale Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Doğru Yol Partisi Hür Demokrat Parti 
BAKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Balkanından so
rusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın ıbalkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, V es tel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem'in cevabı (6/699) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantotğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın «balkan?.. Buradalar. 
Önergeyi okuıtuyorum : 

Türkiye Büyük Miıllet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olaralk yanutlanımaısına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
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il. Vesıtel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
ortakları kimlerdir? 

2. Bu Anonim Şirketin 3 milyar lira olan ser
mayesinin % 98.72'sinin İngiliz uyruklu Asil Nadir 
ile İngiltere'de yerleşik Polly Peck PLC'ye ait ol
duğu doğru mudur? 

3. Vesıtel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
artırılan 3 milyar liralık sermayesinin de, %99.99'unun 
(yani 2 999 700 000 liralık kısmının) Türk vatandai}-
ılarına veya şirketlerine değil de; İngiltere'de yerleşik 
Voyager Limited'e satıldığı doğru mudur? 

4. Bu sermaye dağılımı doğru 'ise; Türkiye da
hilinde kurulu bulunan Türk şirket ve holdingleri
nin, dış ımenşeîi yabancı şirketler ile bu şekildeki en
tegrasyonunun (% 0,0ıl) oranında) memleketimizle 
ve ıbu kuruluşlara ne yararı olacaktır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı ISayın IKaya Erdem, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI VE 'BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KİAYA ERDEM ([İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum Millet
vekili Sayın Hilmi Naltanltoğlu'nun, Vesıtel Elektro
nik Sanayi ve Ticaret Anonim Şiddeti 'hakkında sor
duğu suallere cevap arz ediyorum. 

18,1,1985 tarih 18639 saydı Resmî Gazetede ya
yınlanmış 85/89-72 sayılı kararla, şirketin kurulma
sına 'izin verilmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki 
dağılımı aşağıdaki gibidir: 

3 milyar liralık sermayenin 2 milyar 999 milyon 
700 bin liralık kısmı İngiltere'de bulunan ibir limited fir
kete aittir. 250 bin liralık kısmı Şerafett'in Durugö-
nüi, 10 bin liralık kısmı Osman Önder t 10 bin liralık 
kısmı Asil Nadir, 10 bin liralık kısmı Tahsin Kara, 
10 bin liralık kısmı Ergun Gürsoy, 10 bin liralık kıs
mı da Faik Eskat'a aittir. 

Sermayenin tamamı odenmıiş olup, aynî serma
ye ve nakit döviz olarak yurda getirilmiştir., 

Yatırımın yeri: 'Manisa Organize Sanayi Bölge
sidir. 

(Kesin olmamakla birlikte, firma ile ilgili 1985 
yılına ait bazı rakamlar aşağıdadır: 

Ürün satışları, 2)1,5 milyar Türk (Lirasıdır. Kârı, 
1 milyar 600 milyon liradır, ödenecek vergi, 736 mil
yon Türk Lirasıdır. Bandrol üreti, 200 milyon Türk 
Lirası, 'KDV, 200 milyon Türk Lirası İstihdam, 804 
kişidir, , 

Yukarıdaki rakamlar ve bilgiler İşığında, söz 'ko
nusu yatırımın genel olarak hem bölge, hem de ülke 
ekonomisine üretim ve istihdam artışı gibi pozitif et
kilerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Arz ederimi, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, bir açıklamanız olacak mı? 
HİUMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 

efendim. 
'BAŞKAN — İBuyurun Sayın Nalbantoğlu. 
[HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamdanım, 

Epey bir süre önce vermiş olduğum yazılı soru 
önergem sözlüye çevrildi ve nihayet sağolsuın sayın 
Bakanım lütfettiler, zahmet ettiler, bir cevap verdi
ler; - affedersiniz cevap detiîîm - bu yanıtı da hepimıiz 
birtMikte dinledik, 

(AHMET BKİÎCİ (Kütahya) — Cevap değil mi 
yani? 

HÎLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yanıt; 
ben Türkçeleştirdim. 

AMMET EKİCİ (Kütahya) — Doğru; cevap ya
nıtı. 

HÎLMİt NALBANTOĞLU (Devamla) — Neti
ce olarak, dinlediniz, 'belki dikkatli dinlediniz. Ma
nisa'da 'bir tezgâhlama yapılmış Polly Peck PLC 
irması diye bir firma, 3 milyar lira sermayenin 2 
milyar 999 milyon lirasını koymuş; bizim bazı fuka
ralar da (!) birisi 250 bin lira, diğer 5 kişi de 10'ar 
bin lira koymuş; toplam 300 bin lira oluşmuş ve bir 
limited şirket kurulmuş, herhalde aile şirketi. Neti
cede bu şirket, Türkiye'de bir şeyler yapmış, iyice 
anlayamadım; ama Sayın Başbakan Yardımcımızın 
anlattığına göre, 1 milyar 600 milyon lira da kâr et
miş., 

Artık soru zamanı da geçti; ama sizin de 'bu işe 
'biraz kuşkuyla baikmanız için şimdi şunu soruyorum1: 
1 milyar 600 milyon lira kârın, muhakkak ki, 1 mil
yar 550 milyonunu hu adamlar dışarı götürdü, çün
kü sahibi İngiltere'de; kalanı da herhalde, şirket kuru
lurken 300 bin lira sermaye koyan bizim fukaralara (!) 
düştü, inşallah 10'ar bin lira koyan 5 kişi 50'şer 
bin lira kâr almıştır, atmamış ya; çünkü 3 milyarlık 
şirketin kârı 1 milyar 600 bin 'lira olduğuna göre, 
yüzde 50 nispetinde bir kâr sağlamış demektir, o 
halde o 10'ar bin lira sermaye koyan 5 kişimiz 5'er 
bin lira kâr almış, 250 bin lira sermaye koyan da 
125 bin lira almış demektir-
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(Bu şekildeki entegrasyonlar ayıptır. Eskilden de 
şirkeier 'belki kuruluyordu, bilmiyorum, biz buna 
karşıyız; ama dış üllke şirketleriyle entegrasyon ya
pılacaksa, adam getirsin yüzde 49, yüzde 50 serma
yesini, dolayısıyla da biç olmazsa bizimkiler yüzde 
51, yüzde ı60 sermaye koysun, bu kârın da yüzde 60'ı 
Türkiye'de kalsın. 

Ben bu sakatlığı, o Resmî Gazetedeki ilandan da 
- bu şüpheyle - bir şirket kurulduğunu anlayınca, böy
le çok minicik (iştiraklere kafam 'bulandı, bir sorayım 
dedim, encamı nedir? Nihayet öğrendik. 

!Ru hiç de iyi bir durum değil. Bu şekilde ortak
lıklar kurarak memleketimizde yatırım yapmak ki
me yarar, onu da takdirlerinize arz ediyorum. 

Yapılan yatırım bir fabrika olsa ve üretim yapsa, 
işçi, istihdam etse yine iyi; o da değildir, onu açıkıla-
madıilar, 

NAB1 POYRAZ (Ordıu) — «804 işçi» dediler. 
(HILM'f NALBANTOĞLU (Devamla) — Neyse; 

t>en tatmin otaıadım veyahut da bu şekil şirketleri içi
me sindiremedim!., 

Hükümetin böyle uygulamalara artuk bundan son- -
ra göz yummamasını istifham ediyorum. 

Saygılar sunarım, 
, (BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ

lu., 
, Soru cevaplandırılımıştır, 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN -r- 5 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, içtüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca eıttelenmişjtir. 

6., — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

©AŞKAN — 6 nci sırada, Trabzon Milletvekili 
Sayın Osman iflahadır'in, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Bahadır?.. (Burada. 
Cevap verecek .sayın bakan?.. Yok., 
Soru 'ertelenmiştir. 
7. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

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

(BAŞKAN — 7 nci sırada, Tokat Milletvekilli Sa
yın Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır, 

Sayın özcan?.. Yok, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru erıtelenımıişitiır, 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758) 

IBAŞKAN — 8 inci sıradaki, Erzurum Milletveki
li Sayın Hilmi Nalbanitoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

'BAŞKAN — 9 uncu sırada, İstanbul Milletveki
li Sayın iReşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yok, 
Cevap vereoek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgit'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Balıkesir Millet
vekili Sayın Davut Abacıgirin sorusu, izinli olması 
nedeniyle ertelenmiştir., 

11. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemizde 
uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/772) 

IBAŞKAN — 11 inci sırada, Sinop Milletvekilli 
Sayın Barış Çan'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi 'ikinci defa bulunmadığı için, soru düş-

müşitüri 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

IBAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın İbrahim Ural'ın, Avrupa Güreş şampiyonasın
dan önce Bolu kampında cereyan eden olaylar hak
kında Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Ura'l?.. Burada 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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13. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaeıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN' — 13 üncü sıradaki, Balıkesir Millet
vekili Sayın Davut Abaeıgil'in sorusu, izinli olması 
nedeniyle ertelemmiştıir. 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim, Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (61819) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Konya Milletvekilli 
Sayın Sallım Erdl'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erell. Yok, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
Soru ©rtelenımişıtir, 

15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatanda
şın ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

IBAŞKAN — 15 inci sıradaki, içel Milletvekili 
Saıyın Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, görevli olma
sı nedeniyle ertelenmiştir., 

16. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, dava
sı devam eden bir gazete hakkındaki beyanına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Tokat Milletvekili Sa
yın Enver özcan'ın Başbakandan sorusu vardın 

Sayın özcan?.., Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

17. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Sayın Him'i Nalbantoğlu'mın sorusu, liçtüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir, 

18. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapıla
cak yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in cevabı (6/834) 
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BAŞKAN — 18 inci sırada, İKayseri Milletvekili 
Sayın Muzaffer Yıldırım'ın Başibaikandan sorusu 
vardır, 

Sayın Yıldırım?.. Burada, 
Cevap verecek sayın bakan?,. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim-

Saygılarımla, 
Muzaffer Yıldırım 

İKayseri 

[Kayseri Vilayeti alarak, Devlet Planlama Teşki
latına;1 

a) Teklif edilen yatırımlar nelerdir? 
Ib) (Kabul edilip 1986 - 1987 - 1988 yıllarında 

gerçekleşebilecek olan yatırımlar neferdir? 
BAŞKAN — Devlet, Balkanı ve Başbakan Yar

dımcısı Sayın Kaya Erdem, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET İKAYA ERDEM (tzmk) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 yıllı yatırım 
programında Kayseri İli ile ilgili olarak yer alan ya
tırımların listesini, müsaade ederlerse, ekte kendi
lerine takdim edeceğim. 

Söz konusu listede, yatırımların karakteristiği, 
başlama ve bitiş itsariMeri, proje tutarları, 1986 yılı 
ödeneği* ayrı ayrı belirtilmişbir. 1987 yılı yatırım prog
ramı üzerinde nihaî çalışmalar tamamlanmak üzere 
olup, aralık ayı içinde yayınlanmasıplanlanmıştır. İs
tenilen ayrıntıda ve Kayseri İli bazında bilgi derle
me ancak o tarihte mümkün olabilecektir. 

1988 yıllı yatırım programında yer alacak proje
ler henüz belli değildir. Bu yatırımlar yüzfercedıir. 
Müsaade ederlerse kendilerine liste olarak takdim 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. * 
Sayın Yıldırım açıklama yapacak mısınız?! 
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — İzninizle 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım, 
MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri,- bugüne kadar Kayseri'ye 
yatırım yapmayan iktidarın, «Acaba ileride bir yatırım 
yapacak mıdır»? sorusuna bir cevap alabilmek için bu 
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sorularımı dört ay önce yazılı olarak Sayın Başba
kandan sordum. Malumlarınız olduğu veçhile, yazılı 
olarak sorulan !bir soruya 20 gün içerisinde cevap ve
rilmediği takdirde, İçtüzüğün 96 ncı maddesi gereğin
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 
uyarı yapılır ve 'bu uyarıyla, yazılı soruya 15 gün 
içerisinde cevap verme mecburiyeti olduğu bir defa 
daha duyurulur. 

20 günden sonra 15 günlük süre de dahil, toplam 
35 günlük bir zaman, dört ay içerisinde nasıl işletil
miştir? Bunu anlamak çok güçtür. Türkiye Büyük Mil
let Mecliisi Başkanlığının bu hususta daha titiz dav
ranmasını huzurlarınızda diliyorum. Bilahara sorula
rım İçtüzüğün 96 ncı maddesine göre sözlü soruya 
çevrilmiş ve Sayın Bakanımız tarafından bugün söz
lü olanak cevaplandırılmak istenmiştir. Sayın Bakanı
mın vereceği dokümanları kendisinden alacağım. 

(Kayseri'nin en büyük sorunlarından birisi raylı sis
temdir. Sayın B'ajşbakan tarafından televizyonda da 
defalarca açıklandığı halde, bugüne kadar raylı sis
tem bıir türlü gerçekleştirilememiştir. Komşu ilimiz 
Konya, 15 gün içerisinde Devlet Planlamadan teşvik 
belgesi aldığı halde, altı ay önce müracaat eden Kay
seri, bugüne kadar Devlet Planlama Teşkilatından bir 
teşvik belgesi dahi alamamıştır. 

Kayseri'ye yapılması düşünülen Kültür sitesi, za
manında yapılamamış, buraya a'it ödenek Sivas'a kay
dırılarak Sivas'ta bir kültür sitesi inşa ediilmiştir. 

Kayseri "den rekor seviyede vergi toplanmış; fakat 
gözle' görülebilecek hiçbir yatırım yapılmamıştır. 

Kayseri'nin on ilçesinin beşi, bugün geri kalmış 
yörelerdir. Bunların ıgeri kalmış yöreler listesine alın
ması 'gerekirdi; fakait bu listelerdeki yerlerin hiçbirine 
yatırım yapılmamıştır. Yatırım yapmak bir yana, 
ANAP Hükümeti olarak yatırım yapmıyorsunuz, hiç 
olmazsa mevcutları söküp gö tünmeyin iz lütfen. Kay-
seri'de otuz, kırk sene evvel Atatürk zamanında ku
rulmuş olan dikimevi sökülerek yarısı Sivas'a yarısı 
da İstanbul'a götürülmüştür. 

Komşu diler olan Koraya, Malatya ve Sivas yatı
rım bakımından bolca nasibini alırken, Kayseri'nin 
bu denli ihmal odümıesini anlamak mümkün değildir; 
acaba bunun sebebi, hükümette bir bakanın olmaması 
mıdır? Kayseri, hiçbir dönemde bu kadar unutulup ih
mal edilmemiştir. Kayseri halkı, elbette bu ihmalin hesa
bını, zamanı gelince Anavatan Partisinden soracaktır; 
bu bpyle biline. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
(Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahibinin maze
retli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

20. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, istanbul, Ankara ve Izrnir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) 

BAŞKAN — 20 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Oevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili' Günseli Özkaya'nın, 

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

(BAŞKAN — 21 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaj/a'nın sorusu, soru sahibinin mazeretli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

i&ayın Güler?.. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Burada. 
ISoru sahibi 2 nci defa bulunmadığı için soru düş

müştür. 

23. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey
lanın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Siirt Milletvekili Sa
yın Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 
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Sayın Ceylan?.. Yok. 
Cevap verecek sayıfı bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

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

Sayın Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, -İstanbul Milletvekili 
Sayın Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Hastürk?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nuh, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oillin bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

(BAŞKAN — 26 ncı sırada, Hatay 'Milletvekili Sa
yın Mustafa Murat Sö'kmenoğlu'nun, Devlet 'Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi 2 nci defa bulunmadığı için soru 

düşmüştür. 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş

tir. 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim aynıda yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 
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.BAŞKAN — 28 inci sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olimak üzere ertelenmiş

tir. 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
iSoru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

ti/. 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki, Erzurum Millet
vekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

31. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

ıBAŞKAN — 31 inci sırada, Sinop Milletvekili 
Sayİn Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 32 noi sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoık. 
|Soru ertelenmiştir. 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından so
rusu varda1. 
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Sayın Şahin?.. Yo!k. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Alcan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu 
vardır, 

Sayın Çakırefe?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, (Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

38. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Musa Ateş'in, (Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor (Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

42. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu 
varidır. 

Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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43. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilal'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) 

İBAŞKAN — 44 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞIKİAN — 45 inci sıradaki, Kırklareli Milletve
kili Sayın Erol Ağagil'in sorusu, soru sahibinin maze
retli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

46. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemar takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 46 ncı sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nm sorusu, soru sahibinin ma
zeretli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

47. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakanda^ sorusu var
dır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?.. Burada.. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

iBAŞKAN — 50 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Sayın Günseli özkaya'nm sorusu, soru sahibinin 
mazeretli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin- Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakan
dan sorusu vardır, 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

52. —Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
53. —. Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 

milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 
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BAŞKAN — 53 üncü sıradaki, Kırklareli Millet
vekili Sayın Erol Ağagil'in sorusu, soru sahibinin ma
zeretli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın intifa 
hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilmesine 
dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy işler i Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil îbratıim Şahin'in, Tarım Orman ve Köy-
işleri 'Bakanından sorusu vardır. 

ISayın Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

56. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray' 
in, cevabı(6/832) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Ömer Necati Cengiz'in, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların ©ayındirlik ve iskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Gecekondu 'bölgelerinde, özellikle Çamlıca - Geb
ze ekspres yol güzergâhında bakanlığınızca yıktırılan 
260 kadar gecekondunun sahipleri şu anda açıkta kal
mıştır. Kış mevsiminin yaklaştığı şu aylarda barına-

, caık 'bir imkânları yoktur. Bu durum karşısında; 
1. Açıkta kalan, evini yapma o^anak'lan bulun

mayan bu vatandaşlara acaiba Bayındırlık ve Iska" 
Bakanlığı yalnız 'evleri yıkmakla mı yetinecektir" 
Görevi 'bitmiş midir? 
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I 2. Evlerini yıkan bu bakanlık, Toplu Konut 
I Fonundan, kredilerden evsiz bıraktığı vatandaşlara 
I ev yapmaları hususunda 6 a'ylık zaman içinde ne 
I gibi olumlu, halka yönelik bir girişlimde 'bulunmuş

tur? 
I 3. Kışın bu açıkta (bırakılan vatandaşlar muhak-
I kak kuru arsalları üzerinde perişan bir şekilde bı-
I ralkulacak mıdır? Sorumlu yetkili olarak kabul etti-
I ğimiz Ibu 'bakanlık .ıstıraplanyla haşhaşa 'bıraktığı va-
I tandaşlara yapacağı görevi biliyor mu? 
I 4. 241 adet yıktığı gecekondu karşılığı borç-
I suz olarak bu vatandaşları ev sahihi yapamaz mı 
I ,'j!i? 
I 5. Bu yıkımlara karşı tezat teşkil ©den Küçük 
I Çamlıca eteklerinde salhane villaların yapımı ile i1!-
I gilıi, gerekçesi ile 'birilikte açıklamalarda bulunur mu-
I sunuz? 
I 6. Bu villalar bittikten sonra kaça. malolup kaça 
I satılacağı hakkında bilgimiz var mı? 
I 7. 150 - '200 milyondan başlayan satım'Iarı kar-
I şısında 'bunları kimlerin alacağını düşündbîi'1'iyıor mu-
I sunuz? Bunların yapımına nasıl müsaade ediliyor? 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.. 
BAYINDIRLIIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

I SAFA GİRAY (İstanbul) —* Sayın Başkan, sayın mil-
I letvekilleri; Sayım Ömer 'Necati Ce.nıg:z'in, Çarnfo-
I ca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekondu-
I ların yıkımı ile İlgili olarak verdiği sözlü soruyu 
I cevaplamak üzere huzurunuzdayım. 
I «Soru 1. Gecekondu 'bölgelerinde, özelikle Çam-
I Uca - Gebze ekspres yol 'güzergâhında bakamlığınız-
I ca yıktırılan 260 kadar gecekondunun sahipleri şu 
I anda açıkta kalmıştır. Kış 'mevsiminin yaklaştığı şu 
I aylarda barınacak bir imkânları yoktur. Bu durum 
I karşısında; 
I 1. Açıkta kalan, evini yapma olanakları bulun -
I mayan bu vatandaşlara, acaba 'Bayındırlık ve İskân 
I Bakanlığı yalnız evleri yıkmakla mı yetinecektir? Gö-
I revi bitmiş midir?» 

I Bu konuda, daha önce de Mecliste arzlarım ol-
I -muştu. Bilindiği ıgibi, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
I Çamlıca - Gebze otoyolu güzergâhındaki kamulaş-
I tırma işlemlerini ikmal etmiştir ve son para 31 Mart 
I 1986 tarihinde ödenmiştir. 
I Kınalı - Sakarya otoyolunun diğer kesimlerimde 
I olduğu gibi, Çamlıca - Gebze kesiminde de, karnu-
I laştırılan (gecekondu sahiplerine, mallarının karşılığı 
I olarak, nakit mi, arsa mı, ev mi istediklerini tespit 
| etmek üzere bir anket formu verilmiştir ve her ke-

598 — 



T. B, M. M. B : 27 19 . 11 . 19S6 O : 1 

cekondu sahibi bu anket formunu doldurmuş; na
kit istiyorsa nakit, ev istiyorsa ev, arsa istiyorsa ar
sa tahsis edilmiştir. Sayın milletvekiline müracaat et
miş olanlar, herhalde para istemişlerdir ve paraları
nı almışlardır, 

Bu şekilde, ŞerifaH Çiftliğimde, halihazırda bi
tirmekte olduğumuz bin evin üçyüz tanesi - rakamın 
şu anda üçyüzün üstünde olması lazım - geçen ay 
itibariyle hak sahiplerine verilmişti. Orada ihalen boş 
evler de vardır. Yalnız, önceden parasını alan bazı 
kişiler, bilahara cayıp, arsa isteğinde 'bulunduklarını 
söylemişlerdir. Bunlara da «olabilir» demişizdir. Ga
yet tabiî, kendilerine, başlangıçta anket formunu dol
durup da arsa İsteyenlere yapılan muamelenin aynı
sının yapılacağını sö'ylemişizdir. O muameleye razı 
olmadıklarından dolayı, ortaya 'bir problem çıkmak
tadır; ama o problem için yapacak bir şeyimiz yok
tur. Şu ana kadar aşağı yukarı ikiyüzseksen civarın
da arsa, lüçyüzün üzerinde de ev, bu yıkılan evler
den çıfcanüara tahsis edilmiştir, geri kalanlar da pa
ralarını almıştır. Bu durumda bakanlıkça, kanunla
rın verebildiği bütün imkânlar kullanılarak, sadece 
Kamulaştırma Kanunu değil, ayrıca 775 sayılı Kanu
nun verdiği imkânlar da kullanılarak, yapılabile-
odk ve şimdiye kadar hiçbir zaman yapılmamış en 
iyi yaklaşım yapılmıştır. 

«iSoru ,2. Evlerini yıkan bu bakanlık, Toplu Ko
nut Fonundan, kredilerden, evsiz bıraktığı vatandaş
lara ev yapmaları hususunda altı aylık zaman içinde 
ne gibi olumlu, halika yönelik bir girişimde bulun
muştur?» 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve ilgili yönet 
melikte, gecekondusu yıkılanlara toplu konut kred' 
si verileceğine dair bir hüküm yoktur; ancak mü 
racaatları halinde, Toplu Konut Kanunu şartları da 
bilinde kredi almaları mümkündür. Söz konusu ıge 
cekondu sahiplerinden size' müracaat edenlerin, konu 
kredisi için, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resine müracaatları olmadığı da anlaşılmıştır; 

«Soru 3. Kışın bu açıkta bırakılan vatandaşlar 
muhakkak kuru arsalları üzerinde perişan bir şekil
de bırakılacak mıdır? Sorumlu yetkili olarak kabul 
ettiğimiz, bu bakanlık, ıstıraplarıyla başbaşa bıraktığı 
vatandaşlara yapacağı görevi biliyor mu?» 

Bu soruyu eevpîandırdım zannediyorum, cevap
larımda mündemiçtir; ancak, bu sorunun işaret et
tiği şekilde bir olay yoktur; ev isteyenlere ev ve
rilmiştir, para isteyenlere para verilmiştir, arsa iste

yenlere arsa verilmiştir. Bu işilemler, isteklilerin, sü
resi içinde Karayolları Genel Müdürlüğümıüaün İs
tanbul ilindeki (bölge müdürlüklerine başvurmaları 
ve bakanlığımıza intikali hailinde yapılmıştır. 

«Soru 4. 241 adet yıktığı gecekondu karşılığı 
borçsuz olarak bu vatandaşları ev sahibi yapamaz 
mı idi?» 

Efendim, aldığımız şeyle verdiğiniz ışey arasın
da bir fark varsa, borç doğar. Eğer onun yıkılan 
evi daha pahalı ise, parasının üstünü almıştır, yani 
bir hesap vardır; faraza verdiğimiz ev beş milyon 
lira ise ve yıkılan ev de yedi milyon lira ediyorsa, 
ev verilmiş ve iki milyon lira fark da kendisine öden
miştir; ama verdiğimiz ev beş milyon, yıkılan ev 
dört milyon lira ise, bir milyon lira borçlandırılmuş-
tır. Bundan daha başka türtü bir muamele de her
halde olmazdı. 

• «Soru 5. Bu yıkımlara karşı tezat teşkil eden, 
Küçük Çamlıca eteklerinde şahane villaların yapımı 
ile ilgili, gerekçesi ile birlikte açıklamalarda bulunur 
musunuz? 

Soru 6. Bu villalar bittikten sonra kaça mal 
olup, kaça satılacağı hakkında bilginiz var mı?» 

Küçük Çamlıca eteklerinde bakanlığımızca yapı
lan herhangi bir villa yoktur. Herhalde 'belediyenin 
yetkileri içerisinde, plana göre yapılan villalardır; 
kaça yapılır, kaça satılır, bizi illgilendirmez. 

Soru 7. 150 - 200 milyondan başlayan satımla
rı karşısında, bunları kimlerin alacağını düşünebi
liyor musunuz? Bunların yapımına nasıl müsaade 
ediliyor?» 

Bizim 'böyle bir 'tatbikatımız yoktur, bakanlığı
mızın görevi dışındadır. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAlN — Teşekkür ederim Sayın Baikan. 
Sayın Cengiz, bir açıklamanız olacak mı efen

dim? 

ÖMER NECATİ CENGİZ -(İstanbul) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cengiz. 
ÖMER NECATI CENGİZ ^istanbul) — Sayın 

Başkan, degefl'i milletvekilleri arkadaşlarım; Sayın 
Bakanıma, biraz geç de olmasına rağmen, verdiği 
cevaptan dolayı teşekkür ederim. Ancak, gecekon
du bölgesinin, halkımızın hangi seviyesindeki kişiler
den oluştuğunu hepimiz biliyoruz. 
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Gecekondu bölgesinde yıkılan 'tüm binaların hü
kümet tarafından ödenen miktarları azamî iki mil
yonu aşmamaktadır,, 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (listahbu'l) — Sekiz milyon bile var 
'beyefendi. 

ÖMiER NECATİ CENGİZ '(Devamla) — Efen
dim, onlar 'herhalde çok paralı arada olanlar. Benim 
ilgilendiğim ve söz konusu ettiğim 241 tane yıkılan 
'bu gecekondulara 'bir milyonla 'iki milyon lira ara
sında para ödenmiş, bunların içinden ancak (bir - iki 
tane'sinin aldığı ise üç milyon lirayı aşmamıştır. 

Bu ödenen paralar dikkate alınırsa ve Seyitali 
Çiftliğinde de yapılan komutlar 3 milyon 750 bin li
radan altı milyon liraya kadar değerlendirilirse; ge
cekonduda yaşayan vatandaşlarımızın hiçbirisinin, 
6 milyon dle 3 milyon 750 bin lira arasında olan, 
yanü ortalama 4 milyon liraya yakın 'olan bu daire
leri almalarına imkân göremiyorum... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (lİstanbul) — İmkân var. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakan, lütfen.., 
ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — ... Ve 

bazı vatandaşlarımız bu sebepten dolayı arsa iste
me zorunda kalmıştır. Arsaları aldıktan sonra, ken
dilerine ödenen paraların tümünün ceplerinden alın
masa ve kendilerine bu arsaların üzerinde iki seneye 
kadar ev yapma tavsiyesinde bulunulması, bence 
'hükümetin yanlış bir tutumu olsa gerek. Çünkü, ce
lbinden parası alman bir vatandaşa, «ev yap» demek, 
onunla alay etmek demektir. Cebindeki parasını ali, 
arsasını ver, borçlandır, ondan sonra da buna «ev 
yap» de! Kanımca bu, insanlıkla bağdaşmaz. 

ISayın milletvekilleri, bir vatandaşın evini yıkıyo
ruz, tamam; memleketin ilerlemesi için ev de yıkı
lacak, her şey olacak, kabul ediyoruz, zaten vatan
daş da bunu kabullenmektedir; ancak, evini yıkma 
parası olarak, metrekaresinle 5 500 lira veriyoruz. 
7 250 liradan kuru, taşlık, dağ eteğinde arsa veriyo
ruz ve borçlandırıyoruz. Cebindeki parayı, vermiş 
olduğumuz tüm parayı alıyoruz, fondan sonra da 
buna «ev yap» diyoruz- Buna imkân var mı efen
dim? Biraz makul olmak lazım. Bu hususta ben 
üzüntülüyüm. Yoksa, Sayın Balkanımın planları ve 
uygulamaları, bizce de geçerlidir, bizce de mıatlup-
tur, bizce ide tavsiyeye şayandır ve olumlu bir neti
ceye doğru bizi de ulaştırıyor; ama öteki taraftan 
sen bunun cebindeki bütün "parasını al, ondan son

ra da bu vatandaşa «evini yap» de; bu imkânsız 
efendim. Ta'hm'in ediyorum, Sayın .Bakanını bu va
tandaşlara bir çare Uyulacaktır. 

Evvelki akşam yine bir gecekondu gördüm, üç 
tane duvarı var, çatısı yok; üç tane duvarı var ve dör
düncü duvar olarak naylon... 

'İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Zelzele mi ol
muş? 

ÖMER NECATİ CENGİZ Kpevamla) — Efen
dim?... 

Naylonlarla kapatmış... O sırada bir taksi kazası 
sonucunda ayağını kırmış. Ayağı kırıldığı sırada, bu 
vatandaşın bu gecekondusu da yıkılıyor. Yıkılsın; 
ama karşılığında, devletin bu hususta yardımcı ol
ması, yardım elini uzatması gerek. 

(Muhterem arkadaşlar, gazetede bu sözlerimi doğ
rulayan çeşitli yazılar, kupürler var. Sayın Karaevli 
İBakanımızın da, vatandaşı hiçbir şekilde aç açık 
bırakmayacağız diye, fonları belirten bildirileri var. 
'Bu hayırlı fonda 37 milyar toplanmış. 'Bunları kime 
vereceklerini bilemiyorum, 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY ,(jtstan!bul) — Ben de konuşma iste
yeceğim efendim. 

IHAISKıAN" — Sayın Cengiz, soruda sizdeki bilgi
lerde eksik kalan yeri söylüyorsunuz, elinizdeki bil
giler ayrı billlgierse, onları veriyorsunuz biliyorsunuz. 

ÖMER NECATİ CENGİZ .(Devamla) — (Değil 
efendim. Yani, şimdi sormuş olduğum sorularda Sa
yın Bakanım, «iBiz tümüne ev verdik, arsa isteyene 
arsa verdik, para isteyene para verdik» dedi. 

BAYINDIRLIK VE (İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (lİstanbul) — Yerden göğe kadar 
doğrudur. 

IBlAŞKlAN — Bu konuda, evet. 
ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Ben 

de diyorum ki: Evet, bir taraftan para verdin, öte 
taraftan arsa verdin; ama vermiş olduğun paranın 
hepsini cebinden aldığın gibi, bu vatandaşı borçlan
dırdın. Bu vatandaş nasıl ev yapacak7 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Ev hazır, o şartlarla 
yine verelim. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Vatan
daş altı milyon liraya ev alamıyor. Sayın Bakanım, 
sen ona bir gecekondu yaptır, bir göz oda olsun ye
terli; o ona razı; yeter ki, ne onu borçlandır, ne de 
para üste. 
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§u anda elimde çeşitli yerlere ait serzenişler var; 
bir iki tanesini çok kısa olarak okuyacağım: «Arsa 
'bedellinin dörtte 'binini peşin ödeyelim, kalanıyla evi
mizi yapalım ve dörtte üçü tutarındaki parayı da 
taksitle ödeyelim diye öneride bulunduk; Sayın Ba
kanımız kalbul etmedi» diyor. 

Öte taraftan, beterin beteri, Ali Rıza Çiçek, 
1 (Mayıs 'Mahallesinden çıkmış, yıkılan evine kar
şılık 800 bin lira para almış. Buna karşın, Esen-
kent'te çekim neticesinde elide edilen arsanın bedeli 
iki milyon 'lira. (Bu arkadaş bunu nasıl ödesin? Ge
cekondusu yıkılmış; karşılığında sekizyüz bin lira al
mış, kendisime de iki milyon liralık arsa vermişler. 
İki milyon lirayı nasıl ödeyecek arkadaşlar? 

'BAŞKAN — Sayın Cengiz, lütfen toparlayın. 

ÖMER NECATİ CENGİZ ^Devamla) — «Bu 
durumda paranın tümünü peşin .aldılar. O, her gün 
övdükleri Konut Fonundan da mı bize kredi sağla
yamıyorlar? Bu fondan bize kredi vermeyeceklerse, 
kime, ne için kredi verecekler?» diye yakınmalar 
var. 

'Sayın Bakanım isterse, bunları kendisine aktarı
rım; muhakkak kendilerinde de mevcuttur. Mantıkî 
olarak, bir vatandaşın istirabı olarak, ışu anda on
ların yağmurun altında olduklarını belirtiyorum; yı
kılan yerleri muhakkak ıgörmüşlerdir. Şimdi soruyo
rum: Vermiş olduğu arsaların üzerine kaç tanesi ev 
yapabilmiş, kaç tanesi şu kış aylarında başını soka
cak bir yer sağlayabilm'iş? Lütfen bunu da emir bu
yursun, ilgililer tahkik etsinler, kendisine bir rapor 
versinler.; (Bütün 'temennimiz, vatandaşın dışarıda kal
mamasıdır. Bütün sözlerimiz, bütün yakınmalarımız, 
bütün yalvarmalarımız, Sayım Bakana bu zamana 
kadarki bütün ricalarımız, hep bu vatandaşların, 240 
tane, 340 tane 540 tane vatandaşımızın, sırf dışarıda 
katmamaları içindir. Ümit .ediyorum, güveniyorum 
ve kabul ediyorum ki, Sayın Bakanım da bir vicdan 
muthasöbesi yapar, o vatandaşlarımızı herhalde kışın 
ortada bırakmaz; bütün temennilerim budur. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cengiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

57. — Balıkesir Milletvekili \Davut Abaagil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAŞKAN — 57 nci sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut AbacıgiPin sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeni ile ertelenmiştir. 

58. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmatka olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/836) 

^BAŞKAN — 58 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Burada. 

Soruyu okutuyorum. 
Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, ^Bayındırlık ve iskân Ba
kanı Sayın Safa Giray tarafından sözlü olarak ce-
vaplandırılma'sını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. Develi Kızık Köyünde yapılmakta olan 109 
adet afet konutu inşaatının yüklenicisine, herhangi 
bir ışekilde süre uzatımı verilmiş midir? Süre uzatı
mı verilmiş ise, (bunun yasal dayanağı nedir? 

2. 109 adetlik konut inşaatına süre uzatımı ve
rilmiş ise, bunu, ihaleyi yalpan Kayseri Bayındırlık 
iskân Müdürlüğü mü vermiştir? Bayındırlık ve is
kân Müdürlüğü süre uzatımı vermemiş ise, Yapı iş
leri Genel Müdürlüğü süreyi resen mi vermiştir? Re-

' sen süre uzatımı veren Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğünün, konu ile ilgili yasal gerekçeleri nelerdir? 

3J 109 adet afet konutu inşaatı ihale edilirken, 
1985 yıh sonunda yapımının tamamlanacağı şeklin
de ilan edilerek ihale edilmiş idi. Bu taahhüt işi 1986 
yılına sarktığına göre, bu taahhüt işinin müteahhi
dine herhangi 'bir şekilde fiyat (farkı ödenmiş mi
dir? Fiyat farkı ödenmiş ise, hangi yasal gerekçe ile 
ne miktarda ödenmiştir? 

4. 1985 yılımda yüzde 10 seviyesinde olan 109 
adet afet konutu inşaatının, 1986 yılında bitirilebile
ceği varsayımından hareket edecek olursak, bunun 
devlete maliyeti ne olacaktır? 

5. 111 Eıkim 198i6 günü yerinde yaptığım tespit
te, 109 adet afet konutu inşaatının, yaklaşık en iyim
ser rakamlarla yüzde 50 seviyesinde olduğunu gör
düm. 1986 yılı sonunda da bitmeyeceğine inandığım 
109 adet afet konutu inşaatlarının, zamanında, ger
çekleşmesini olumsuz yönde etkileyen ve yaptıkla
rı yanlışlıklarla devleti milyonlarca ifade edilebile
cek zarara sokan ve afetzedelerin, afete maruz böl-
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gede !bir süre daha kalmalarına .sebep olan kamu gö
revlileri hakkında ne gibi işlemler yaıpmak tasınız ve
ya yapacaksınız? 

6. Bütün 'bu olumsuz şartlara rağmen, her türlü 
yasal yolları sonuna kadar-, zorlamak sureti ile afet 
konutlarının yüklenicisinin '1987 yılında da yapıma 
devam etmesini sağlamayı düşünüyor musunuz? 

7. Bakanlığınızdaki Müsteşar Yardımcısı Sayın 
Şevket Özbilen bu göreve getirilmeden önce hangi 
görevlerde .bulunmuştur? özel sektörde çalışmış mı
dır? Çalışmış ise, bunlar hangi firmalardır? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayım Başkan, isayın millet
vekilleri; Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner' 
in, iKızık Köyünde yapılmakta olan 109 adet afet 
ıkonutu ile ilgili sözlü sorusuna cevap vermek üzere 
huzurunuzdayım. 

«Soru 1. Develi - Kızık Köyünde yapılmakta 
olan 109 adet afet konutu inşaatının yüklenicisine 
herhangi bir süre uzatımı verilmiş, midir? Süre uza
tımı verilmiş ise, bunun yasal dayanağı nedir?» 

Mücbir sebepler ile, biri 24, biri 59 gün olmak 
üzere, iki defada toplam 83 günlük süre uzatımı ve
rilmiştir. Bu uygulama, sözleşmede yer alan «Süre 
uzatımı verilebilecek haller ve şartlar»ın 24 üncü mad
desiyle; sözleşme eki, Bayındırlık İşleri Genel Şart
namesinin, işin süresi ve 'uzatılması hakkımdaki 27 noi 
maddesi hükümieri çerçevesinde, tamamen yasal ive 
haklı nedenlere dayanarak yapılmıştır. 'Bu ve buna 
benzer konular, ülke çapında zaten yapılmaktadır. 

«Soru 2. '109 adetlik konut inşaatına süre uza
tımı verilmiş ise, bunu, ihaleyi yapan Kayseri Ba
yındırlık iM'ân Müdürlüğü mü vermiştir? Bayındır
lık ve İskân Müdürlüğü süre uzatımı vermemiş ise, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü süreyi resen mi . ver-
miş'fcir? Resen süre uzatımı veren Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünün konuyla i'llgill'i yasal gerekçeleri neler
dir?» 

Bu konuda herhangi bir resenlik söz konusu de
ğildir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 27.8.1936 
C'ün ve 5637/h genel sayılı oluru ile verilmiştir. Re-
serilik mevzubahis değildir. 

«Soru 3. 109 adet afet konutu inşaatı ihale edi
lirken, 1985 yılı sonunda yapımının tamamlanacağı 
şeklinde ilan edilerek ihale edilmiş idi. iBu taahhüt 
işi 1986 yılına sarktığına göre, bu taahhüt işinin 
müteahhidine herhangi bir .şekilde fiyat farkı öden
miş midir? (Fiyat farkı ödenmiş ise, hangi yasal 
gerekçe ile ne miktarda ödenmiştir?» 

Bu işe ait sözleşmenin, iş programları ve ödenek 
dilimleri bölümünün 10/lm maddesi hükümleri mu
vacehesinde, söz konusu işe bugüne kadar 29.8.1986 
tarh ve 8 No. lu hafcediş raporu itibariyle, imalat 
ve nakliye fiyat farkı olarak, net (İKDV hariç) 16 
milyon 386 bin liralık bir ödeme yapılmıştır. 

«Soru 4. 1985 yılında yüzde 10 seviyesinde olan 
1'09 adet afet konutu inşaatının 1986 yılında bitiri
lebileceği varsayımından # hareket edecek olursak, 
bunun devlete maliyeti ne olacaktır?» 

Söz konusu iş, 1985 yılı bakanlığımız birim fi
yatlarıyla 654 milyon liralık ilk keşif .bedeli üzerin
den ihale edilmiştir. 7 Haziran 1986 tarihine kadar 
da, zorunlu sebeplere istin a den,, süre verilmiştir. An
cak, bu tarihten sonra günlük 196 200 lira gecik
me cezası kesilmek suretiyle işe devam edilmekte
dir. Gerekli uyarılar yapılmış olup, yıl sonuna ka
dar binaların ikmaline çalışılmaktadır. Bunun, Ü00 
milyon lira mertebesinde bedel artışı ile .ikmal edile
bileceği tahmin edilmektedir ive bu cezalar ayrıdır. 

«Soru 5. 11 Ekim 1986 günü yerinde yaptığım 
'tespitte, 109 adet afet konutu inşaatının, yaklaşık 
en iyimser rakamlarla yüzde 50 seviyesinde olduğu
nu gördüm. 1986 yılı sonunda da. bitmeyeceğine inan
dığım 109 adet afet konutu inşaatlarının, zamanımda 
gerçekleşmesini olumsuz 'yönde etkileyen ve yaptık
ları yanlışlıklarla devleti milyonlarla ifade edilebi
lecek zarara sokan ve afetzedelerin, afete maruz böl
gede 'bir süre daha kalmalarına sebep olan kamu gö
revlileri hakkında ne gibi işlemler yapmaktasınız ve
ya yapacaksınız?» 

Söz konusu işin süre uzatımı, sözleşme ve ekle
rine istinaden verilmiş olduğu cihetle, Hazine zararı 
söz konusu değildir.. Ayrıca, bu iş, Yapı İşleri Ge
nel Müdürlüğümüz il'giiilerince günü gününe ve titiz
likle takip edilmektedir; devamlı olarak da merkez
den yerine ekipler gönderilmek suretiyle sıkı takip 
altına alınmıştır. 

Mücbir sebeplere ve sözleşme hükümlerine göre 
siüre uzatımı ve ödenek dilimi yapıildığından, kamu 
görevlileriyle ilgili, herhangi bir sorumluluk da bu
lu nmamakıtadır. 

Dalha önceki sorunuza karşı burada söylediğim 
bir ifademi de ayrıca hatırlatmak isterim. 'Bu binala
rın ihalesinde .süre, bir heyecanla biraz kısa tutul
muştur diye ifade etmiştim. Buna rağmen, kanunî 
işlemler yürümektedir. Yani, o kısalığın varlığı yü
zünden birtakım özel gözyuımnıalar yoktur. Cezalar 
çalışmaktadır,} 
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«Soru 6. Bütün bu oHumsuz şartlara rağmen, 
'her türlü yasal yolları sonuna ıkadar zorlamak su
retiyle alfet konutlarının yüklıenici'sinin 1987 yılında 
da yapıma devam etmesini sağlamayı düşünüyor mu
sunuz?» 

(Bakanlığımız merkez görevlilerince, inşaat ma
hallinde yapılan son denetlemelerde, inşaatta işin 
önem ve aciliyetiyie mütenasip faaliyet gösterilme
diğinin tespit edilmesi üzerine, Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğümiiiz,. Ankara İkinci Noterliği aracılığıyla, 
müteahhit firmaya 16 Eylül 1986 gününde ihtarna
me çekmiştir. İhtarnamede, inşaat faaliyetlerinin hız
landırılması ve işin en geç 20 Aralıık tarihine kadar 
cezalı olarak bitirilmesini mümkün kılacak her tür
lü önlemin alınması ve keyfiyetin, ihtarnamenin alın
dığı tarih itibariyle en geç 10 gün içinde yazılı ola
rak Kayseri Valiliğince, bakanlığımıza bildirilmesi, 
aksi halde fonlar ihale yönetmeliği ve sıözleşmen/n 
ilgili hükümleri gereğince feshine ve teminatının da 
irat kaydedileceği bildirilmiş o'lup, iş takip edilmek
tedir. Yeterli faaliyet görülmediği takdirde feshedi
lecek ve genel hükümlere ıgöre işlem yapılacaktır. 

tşin daha evvel feshedilmesi halinde de, 1986 ve 
19817 yıllarına sirayeti söz konusu olacak ve ikmali 
ancak 19'87 yılı içinde mümkün olabilecektir. Ama
cın hâsıl olabilmesi için, yani bir an evvel evleri bi
tirebilmek içim her türlü gayret sarf edilmiştir, doğ
rudur. Eğer, gene de mümkün olmadığı takdirde fes
he gidilecektir. Bir fesih en az üç dört ay bir zaman 
ilavesi demektir. 

«Soru 7. Bakanlığınızdaki Müsteşar Yardımcısı 
Sayın Şevket Özbilen bu göreve getirilmeden önce 
hangi görevlerde bulunmuştur? özel sektörde çalış
mış mıdır? Çalışmış ise, bunlar hangi firmalardır?» 

Bu soruyu, sayın milletvekillinin maksadı ne ise, 
onu açık söyleyerek sormasını tercih ederdim; ©ene 
de nerelerde çalıştığını sırasıyla söylüyorum. 

Devlet Su İşleri Birinci Bölge Müdürlüğünde, 
1954 yılı Nisan ayından 1955 yılının 15 Temmuzuna 
kadar; 

Devlet Su İşleri Altıncı Böl'ge Müdürlüğünde, ay- . 
nı tarihten 11.5.1956'ya kadar. Bilahara Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünde 1956 yılının Temmuz ayı
nın 3 Tine kadar; 

ıRaymond Conorate Pile Co. Konya'da 1957 yı
lında, bir yıllık bir çalışma; 

Söke Çimento Fabrika Şantiye Şafiiğ'ınde 1958 
yılının sonuna kadar, takriben birbuçuk yıllık bir 
çalışma; 

Askerlik 1960 yılının altıncı ayı sonuna kadar; 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reis

liğinde 1961 yılının sonuna kadar; 
Ankara' İmar Limited Şirketinde 1963 yılı sonu

na kadar; 

Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketinde 1964 
yılı Temmuz ayı sonuna kadar; 

Serbest 1965 yıllı Nisan ayı sonuna kadar; 
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi 1966 yılı Mart 

ayı sonuna kadar; 

Ankara İmar Limited Şirketinde tekrar 1966 yı
lından 1967 yılı sonuna kadar; 

Serbest 1975 yılma kadar; 
Kadirbeyoğlu Köllektilf Şirketi 1979 yılı sonuna 

kadar; 
Tekrar Kadirbeyoğlu Kollektif Şirketi 1980 yılı 

Mayıs ayı sonuna kadar; 
Baytur Anonim Şirketi 1982; 
Sonra serbest, 1983 yılı 9 uncu ayına kadar; 
Adalılar Anonim Şirketi - Adana, 1984 yılımın 

birinci ayı; 
'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı .müşaviri, 1984 yıllı 

Nisan ayı; 

'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardım
cısı Vekili 1984 yılı Eylül ayı; 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardım
cısı 1984ten bu yana. 

Efendim, saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üner, bir açıklamanız olacak mı? 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Evet Sayın Baş

kanım. 

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

yın milletvekilleri; sözlü soruma detaylı şekilde bilgi 
veren Sayın Bakana teşekkür ederim. 

1.10.1986 tarihinde, yine bu konuyu gündeme ge
tirdiğimde, Sayın Bakan bana verdikleri cevapta, ka
sım ayı içerisinde bu işi mutlaka bitireceklerini ve taki
be aldıklarını söylemişlerdi. Sevinmiştim doğrusu; ama 
yerine gidip gördüm -samimî olarak söylüyorum ve 
buraya konuları mümkün olduğu kadar ciddî getir
meye çalışıyorum ve çalışıyoruz - inşaat maalesef yüz
de 50 seviyesinde. O günkü cevabından sonra - tuta
naklarda mevcut bu - Sayın Bakana, sizi yanlış bilgi
lendiriyorlar; verdiğiniz bilgiler sizin direkt olarak 
edindiğiniz bilgiler değil, size dolaylı olarak gelen bil-
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giler, genel müdür, yardımcısı veya bölge müdürü 
vasıtasıyla gelen bilgiler, demiştim ve dediklerim doğ
ru çıktı. 

İhale makamı Kayseri Bayındırlık Müdürlüğü mü
teahhit ile zaman zaman - bakın şurada onaltı madde 
ile sınırlanan - yazışmalar yapmış ve sürekli olarak bu 
konunun, bu işin istikrarlı gitmediğini, yavaş gittiğini, 
zaman zaman da noter vasıtasıyla, işi hızlandırması 
gerektiğini bildirmiş; maalesef Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, bence kasıtlı 
- açık ve net söylüyorum - olarak sallamıştır. 

Son soruma cevap olarak, Sayın Bakan bana «Aca-
ma maksadı ne idi?» dediler ve o konuyu da cevap
landırdılar. Sayın Şevket Özbilen'in meslek hayatına 
atıldığından bugüne kadar nerelerde çalıştığını teker 
teker saydılar; ancak, bir noktayı atladılar ki bu da 
hu işle ilgiliydi. 

Maksadım açık; hiç kimseyi suçlamaya, yıpratma
ya yönelik değildir. Ben, inşaat mühendisiyim, teknik 
elemanım ve teknik elemanların da az bulunduğunu 
çok iyi biliyorum. Bu bakımdan, adı geçen şahâı yıp
ratmak istemem; ancak bu arkadaşımız, bu taahhüt 
işini yüklenen yapımcı firmanın yanında çalışmış veya 
birlikte çalışmışlar veya karnesini vermiş; bütün ver
diği bilgiler doğru olabilir; ama ben asıl bu konu 
üzerinde duruyordum; maalesef, bunu buradan açık 
ve net olarak söyleyemediler. 

Maksadımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek
tir; ama bağcı arsız olursa, bazen de dövmek gereki
yor; maalesef buradaki bağcı çok arsız. Bunu burada 
açık ve net olarak belirtiyorum ki, bu kişi bir inşaat 
mafiasının bir koludur. Bu tür insanlara, sizler, bizler 
müsaade edersek, maalesef işlerimiz böyle sürünceme
de kalır, çürük olur, verdiğimiz paralara yazık olur, 
beytülmale el uzatırlar ve iyi bir netice alamayız. 

Aslında Sayın Bakanın cevabı beni tatmin etmiştir, 
ama burada yine de ihmal değil, kasıt vardır. 

Sayın Bakanımdan, lütfen bu konuyu tekrar ince
lemesini ve ne olursa olsun ilgililerin cezalandırılma
sını istiyorum. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
59. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
sın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

19 . 11 . 1986 Ö : 1 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

60. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/838) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

61. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/839) 

BAŞKAN — 61 inci sıradaki, Ağrı Milletvekili 
Sayın Paşa Sarıoğlu'nun sorusu, soru sahibinin görev
li olması nedeniyle ertelenmiştir. 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatükderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

63. —r Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 62, 63 ve 64 üncü sıralardaki, Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Turan Baye
zit'in soruları, soru sahibinin mazeretli olması nede
niyle ertelenmiştir. 

65. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 
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66. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

67. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

68. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı iddia 
edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/848) 

BAŞKAN — 65, 66, 67 ve 68 inci sıralardaki, Zon
guldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in 
soruları, soru sahibinin görevli olması nedeniyle erte
lenmiştir. 

69. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Diyarbakır Mil
letvekili Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Yok. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

İBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, 459 sıra sayılı, Giresun Milletvekili 
Burhan Kara ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 
2821 sayıh Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 
2882 sayılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin I inci 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Sayın Mahmud Altunakar arkadaşımız 
komisyonda görevli. 

BAŞKAN — Bizde bir dilekçe, ya da bilgi yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

m, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçelerde 
1986 yılında meydana gelen depremlerden zarar gö
ren vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/872) 

BAŞKAN — 70 inci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın sorusu, 15 gün 
mehilli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

BAŞKAN — 71 inci sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, 
soru sahibinin mazeretli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa ko
misyonları raporları (1/804) (S. Sayısı : 503) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 503 sıra sayılı, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının (Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaş
tırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Bizdeki kayıtlara göre, tasarının tümü üzerinde, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ayhan Uysal söz 
istemişlerdir. 

(1) 503 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Buyurun Sayın Uysal. 
ANAP GRUBU ADINA AYHAN UYSAL (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 503 
sıra sayılı, Bayındırlık ve İskân BaJkanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerin
de, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi be
lirtmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesile 
ile yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı, ülkemizin ulaştırma ve haber
leşme sistem ve hizmetleriyle ilgili politikalarını belir
leyerek uygulayan bakanlıktır. Bu maksatla, bu konu
da talep ve ihtiyaçları tespit ederek, yurt sathında ve 
ülkelerarası ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin 
en ekonomik, millî menfaatlere ve millî güvenlik po
litikamıza uygun ve de çağdaş düzeyde yönetilmesi 
için gerekli tedbirleri alır. özellikle, bu görevi ifa 
ederken, ülkelerarası ulaştırma ve haberleşmeyi sağ
lamak ve kuruluşun çağdaş düzeyde bilgi ve beceriye 
salıip elemanları istihdam etmesi görevi yanında, çağ
daş teknolojiyi ve sosyal gelişmeleri sürekli takip et
mek, uygulamak sorumluluğu da Ulaştırma Bakanlı
ğına verilmiştir. Bu konuda yapılacak - ufak da olsa -
hata ve eksiklikler, ülkemizin, diğer ülkeler nezdinde-
ki prestijini ve ekonomik çıkarlarını önemli tarzda 
etkiler. 

Sayın milletvekilleri, işte böyle hassas bir işlet
mecilik görevinde iki başlı bir yönetim durumu ya
ratan altyapı projelendirilmesi inşaı ile, bunların işle
tilmesi görevlerini iki ayrı bakanlığa bırakan uygu
lamaya son vermek üzere, 503 sıra sayılı söz konusu 
tasarı Genel Kurulumuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Özellikle demiryolu, denizyolu ve hava ulaşımın
da, eski yıllarda millet olarak boynumuzu bükük kılan 
iptidaî uygulamalar, Anavatan Partisi Hükümeti dö
neminde, artık yerini çağdaş teknoloji ve işletmecilik 
metotlarına bırakmaktadır. Yıllardır zarar eden Deniz 
İşletmeleri ve Türk Hava Yolları artık kâra geçmiş, 
özellikle Türk Hava Yolları artık Avrupa'da tanınan 
ve tercih edilen kuruluş haline gelmiştir. Şu anda Av
rupa havayolu şirketleri içinde, en az rötar yapan ku
ruluşlar arasında ve üst sıralarda bulunmaktadır. 

Demiryolları işletmemiz ise önemli atılımlar içine 
girmiş ve süratli bir şekilde yol yenileme faaliyetlerini 
başlatmış bulunmaktadır. ANAP Hükümeti olarak 
bu hizmetleri çok daha çağdaş düzeye uygun ve ekono
mik hale getirebilmek için bu tasarı huzurlarınıza ge

tirilmiştir. Zira, işletmeci kuruluş olan Ulaştırma Ba
kanlığı, işletmeye alacağı ulaştırma altyapılarının önem 
ve öncelik sırası ile mevcutların çağdaş teknoloji ve 
sosyal ihtiyaçlara adapte edilmesi çarelerini daha iyi 
değerlendirebilecek durumdadır. Bu yatırımların inşa 
görevini başka bir bakanlığa verirseniz, çağdaş seviyeye 
erişme yarışında gerekli koordinasyonu sağlayamaz
sınız. Nitekim, mevcut sistemde bu durum yaşanmak
tadır. Bu arada bir liman, hatta bir balıkçı barına
ğının dolarak kullanılmaz hale gelmesinin sıkıntıları
nı, işletmeci kuruluş olan Ulaştırma Bakanlığı yaşar. 
Oysa, bunların temizlenme ve taranması işini şu anda 
Bayındırlık Bakanlığı yapmaktadır. 

Keza, yapım ihtiyacı olan altyapı yatırımlarının 
yer ve miktar tespiti, işletmeci kuruluşu önemle ilgi
lendiren bir husustur. Oysa, projelendirme ve inşa gö
revinin ayrı ayrı bakanlıkta olması, şu anda önemli 
mahzurlar doğurmaktadır. 

Ayrıca, söz konusu tasarı ile Telsiz İşleri Genel 
Müdürlüğü, evvelce 3293 sayılı Kanun ile Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir kuruluş hâline gel
diğinden, bakanlık merkez teşkilatından çıkarılmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının görev
lerinin çağdaş seviyeye getirilmesinde önemli rol oy
nayacağına inandığımız bu tasarı, inşallah oylarınızla 
kabul edilecektir. Böylece Ulaştırma Bakanlığının, 
özellikle demiryolu, deniz ve hava ulaştırma hizmet
lerinde önemli atılımlar yapacağına güveniyor, bu 
vesile ile yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Tümü üzerinde grupları adına söz alanları sırasıy

la tekrar okuyorum: 
Sasyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Münir Sevinç, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Mazhar Haznedar söz istemişlerdir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Münir Sevinç, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı hakkındaki görüşlerimizi SHP Grubu adına 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. 
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ANAP iktidarı ulaştırma politikasını değiştirme
diği müddetçe, demiryolları, limanlar, hava meydan
ları inşaatlarını ister Bayındırlık ve tıskân Bakanlığı, 
ister Ulaştırma Bakanlığı yapsın, hiçbir şey değişme
yecektir. İıstenülen niyet ve amaçlanan hedef ımenfî ol
duktan sonra ne değişecektir ki? 

Bütçeden ayrılan para aynı kalırsa, daha randı
manlı iş yapma iddiaları havada kalacaktır. Ancak, 
Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Safa Giray'ın her
halde, görevi, 'bir zamanların «Okullar olmasa Mliilî 
Eğitim Bakanlığı ne kadar kolay olurdu» diyen Millî 
Eğitim Eski Bakanı gibi düşünüp, rahat bir bakanlık 
yapmak olmamalıdır. Çünkü, daha evvel belediyelere 
her türlü yardımı yapan ve imar planlarını tasdik 
edip, pekçök suiistimali önleyen bakanlık, bu görevin
den kurtulmuştur. Şimdi ise, DLH'nın Ulaştırma Ba
kanlığına alınmasıyla daha da rahatlamıştır. Bir de 
Karayolları Genel Müdürlüğünü Ulaştırma Bakanlığı
na verirsek, herhalde Sayın Bakan, çok daha rahatla
yacaktır. 

Demiryolunu sevmeyen, demiryoluna, «oyuncak 
yol» diyen bir bakandan kurtulup, demiryolunu seven 
bir bakandan toplu taşımaya ağırlık verileceği umul
duğu için, bu tasarıya şimdilik katılmaktayız. Yarın 
'bakanlar değişirse ne olur, bilemeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar 
DLH'nın başarısız olması, tamamen bakanlar arası 
koordinasyon eksikliğinden ve hükümetin toplu ta
şımaya önem vermemesinden kajaıaklanmıştır. Hü
kümetin özel sektörcü bir düşüncesi vardı. Acaba, 
Devlet Demiryollarını satmaktan vaz mı geçti? «Yap, 
işlet, devret» sistemi çalışmadı mı? Bu konularda bilgi 
sahibi değiliz. Sayın Bakan, bu konularda hem beni, 
hem de yüce Meclisi aydınlatırsa memnun olurum. 

özal Hükümetinin bugüne kadarki icraatında, neye 
el atmışsa kuruttuğunu ve A'dan Z'ye her şeyi bir
birine karıştırıp, işleri arap saçına çevirdiğini unut
mayalım. 

işletmeciliği doğru dürüst yapamayan bir teşkila
tın bir de yatırımları üstlenince, biraz olsun rayına 
oturmuş gilbi görünen detmiryoMarının içinden çıkılmaz 
bir hale getirilmesinden endişe duymaktayız. Gerçi, 
1950'den bu yana gelmiş geçmiş bütün hükümetler de
miryolu ve denizyolu taşımacılığını ihmal etmişlerdir; 
bütün taşımayı karayolları ile yapmayı marifet saya
rak öğünmüşlerdir. Halbuki, dünyada, kalkınmış olan 
bütün devletler, yük taşımacılığının yüzde 90'ını toplu 
taşımla, yani denizyolu ve demiryolu ile yapmaktadır
lar. Bir teknik eleman olarak, gibi gibi taşımacılık 
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j yapmanın faydalarını elbette çok iyi biliyorum, teknik 
eleman arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Kitle taşıma
cılığında birim yükü, 'kaırayol u#e taşıtmadaki yakııtın 
yarısıyla demiryolunda, üçte biri ile denizyolunda ta
şınabileceğini herkes bilir. Karayolunun gerek yapımı, 

i gerekse üzerindeki vasıtaların yüzde 60'ı dışa bağım-
i İt olduğu, demiryollarında ise bunun yüzde 20 merte

besinde kaldığı düşünülürse, bizim neden kalkınmadı-
ğımız meydana çıkar. En liberal Amerika'dan, en 

| devletçi Rusya'ya kadar her ülke toplu taşımadan 
yüzde 90 istifade ederken, biz alabildiğine bu yolu 
ihmal etmekteyiz. 

Sayın Ulaştırma Bakanı komisyonda hepimize çok 
| iyi umutlar verdi. DLH'nın Ulaştırma Bakanlığına bağ

lanmasıyla, FTT'deki gibi gelişmenin Devlet De
miryolları ve denizyollarında da yapılabileceğini be
lindi. Kendisi !bu durumda çok hevesli ve azimli gö-

j ründü. İnşallah hızından kaybetmez ve gerçekten ya
tırımları başarı ile yürütüp, taşımacılıkta boşa harca
dığımız yakıttan tasarruf sağlar ve dış ödemeler açığı
nın ileriki yıllarda kapanmasına yardımcı olur. Bü
tün bu gerçekleri Sayın Başbakana da anlatır ve yıl
larca ihmal edilen deniz ve demiryolu taşımacılığı 
teşvik edilip, yeteri ödenekler ayrılarak, biz de kalkın-

I mış ülkeler arasına gireriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Almanya'daki 
. demjryolu taşımacılığını anlatmak istiyorum. Yolcu ta

şımalarında fevkalade lüks vagonlarla, hiç tehiri ol
mayan süratli trenlerle kısa zamanda ulaşım sağlan-

I maktadır. Onların bu seviyeye gelmeleri inatla, azim
le bu sektöre öncelik vermelerinden olmuştur. Biz 
de aynı azim ve inatla bu toplu taşıma öncelik verir
sek, on, onbeş yıl sonra onların seviyesine geleceği
mize inanıyorum. 

Bizde yeteri kadar yetişmiş eleman mevcut, ancak 
organizede fevkalade eksiklerimiz var. Eğer ciddî bir 
'işicimecıi ve bu iş'leri iyi bilen yetişmiş elemanlarımız 
layık oldukları mevkilere getirilirse ve güzergâhlar da 

i yenilenip bazı yeni hatlar yapılırsa, halkın itimadını 
kazanacağına ve modern işletme haline geleceğine ina
nıyoruz. 

Şu andaki demiryolları tek hatlıdır, yanına bir hat 
ı daha yapmaik hiç de güç olmayacaktır. Ereğli Demir 
| Çelik Fabrikalarında çelik ray üretmek mümkünken, 

bugüne kadar denenmemiştir. Şayet ray yapımını ül
kemizde halledersek, toprağı, kumu, taşı ve travers
lerini ilave ederek, pek çok demiryolu çift ve daha 

| fazla hatlı hale gelebilir. Demiryollanndaki hat sayısı 
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artarsa, hiçbir zaman rötar yapmayacak ve kitle ola
rak taşman kömür, maden, pancar, petrol gilbi ham
maddelerin yanında, nakliye ambarları aracılığıyla da 
her çeşit eşyanın ve emtianın demiryollarıyla taşınma
sı cihetine gidilecektir. 

Sayın Ulaştırma Bakanının iyi niyetli çalışmala
rına Sayın özal'ın da katılmasını, yeterli ödeneklerin 
ayrılmasını dilerken, kanun tasarısının özüne karşı ol
madığımızı bildirir, yüce Meclise saygılar sunarım. 
İSHP sıralarından alkışlar) 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mazhar 

Haznedar. 

Buyurun Sayın Haznedar. 
DYP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE

DAR (Ordu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başla
madan önce yüce Meclise şahsım ve grubum adına 
saygılar sunuyorum. 

Görüşülmekte olan tasarı ile bugüne kadar Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan De
miryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge
nel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığının anahizmet bi
rimi haline getirilmekte; buna paralel olarak da, her 
iki bakanlık bünyesinde görev ve yetkilerinde deği
şiklikler, ayarlamalar yapılmaktadır. 

Bu yeni düzenlemenin gerekçesi olarak, yapım 
ve işletmenin tek elde bulunmasının bugüne kadarki 
uygulamalar muvacehesinde gerekli ve zorunlu görül
müş olması gösterilmektedir. Filhakika, böylece iki 
başlılığın ortadan kalkacağı, hizmetlerin rasyonel ve 
uyum içinde devamı sağlanarak, zamanlama ve ter
cih sıralamaları yönünden ortaya çıkan aksaklıkların 
giderilmiş olacağı öne sürülmektedir. Anlaşılmakta
dır ki, hükümet içinde iki bakanlık ve bunlara bağlı 
yapımcı ve işletmeci kuruluşlar arasında bir koor
dinasyon tıkanıklığı, görüş farklılıkları ve uyumsuz
luk vardır. İki otorite, bazı konularda fikir birliği 
içinde değildirler ve bu durum, hizmette aksaklıklar, 
gecikmeler yaratmaktadır. Soruna çözüm getirmek 
için, ulaştırma hizmetlerinde yapım ve işletme, hü
kümetin ulaştırma politikasını tespit etmek, planla
mak ve uygulamakla görevli birimi olan Ulaştırma 
Bakanlığına verilmektedir. 

Aslında, nazarî planda doğru olan bu tasarruf, 
uygulamada teknik teşkilat bakımından sorunlar ya
ratıp yaratmayacağı hususunda şüpheler uyandırmak
tadır. 

Ayrıca, yıllar boyu devam eden bu şekildeki gö
rev bölümünün bugün sıkıntılı bir aşamaya gelmiş 
olması, hükümet içinde kolay halledilemeyen ciddî 
bir fikir uyuşmazlığının mevcudiyetini göstermesi ba
kımından enteresandır. 

Değerli milletvekilleri, konu üzerinde detaya gir
meden önce, önemli bulduğumuz bir hususa işaret 
etmekte zorunluluk görüyorum. Görüşülmekte olan 
tasarının ismine, yüce Meclisin dikkatini çekmek is
tiyorum : Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı. Dikkat buyurun; «Kanun hükmünde kararname
ler.» Yani bu kararla, evvelce çıkarılmış kanun hük
münde kararnameler henüz kanunlaşmadıkları ve ba
kanlar kuruluna verilen süre de dolduğu için, bazı 
zorunluluklar ileri sürülerek, kanun hükmünde ka
rarnamelerin bazı maddeleri değiştirilmektedir. Bu ta
sarrufta bir terslik olduğu ortadadır. 

Filhakika, yüce Meclis, adıgeçen kanun hükmün
de kararnamelerin tümü üzerindeki görüşünü ifade 
ve tespit etmeden ve belki de esastan reddedeceği ka
nun hükmünde kararnamelerin bazı maddelerini bu 

Ortadoğu'ya demiryolu bağlantısı, bildiğim kada
rıyla yalnız İran'a yapılmaktadır. Van Gölündeki feri
bot işletmesi ve İran'ın diğer Ortadoğu, ülkeleriyle 
bağlantısının olmaması, Arap devletlerine olan taşı
macılıkta karayolu nakliyesine dönmemize sebep ol
maktadır. Transit taşımacılığa yardımcı olmak amacıy
la, Nusaybin Halbur arasına 100 kilometrelik bir de
miryolu hattı döşersek ve Irak da Habur - Musul ara
sına demiryolu hattı döşediği takdirde, Avrupa'dan 
tüm Arabistan'a demiryolu ile transit taşımacılık yap
ma imkânı bulacağımızdan ve üç beş yılda demiryolu
nun kendisini amorti edeceğinden hiç şüpheniz olma
sın. Bütün bu arzularımız dikkate alındığında, ülke
mizin çok şey kazanacağına inanıyoruz. 
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defa müzakere ederek, âdeta iradesini ipotek altına 
alma durumunda bırakılmaktadır. Böyle bir emriva
ki, şüphesiz, Anayasada öngörülen usul ve esasa ria
yet edilmemiş olmaktan kaynaklanmaktadır. Filha
kika, Anayasamızın 91 inci maddesinde, kanun hük
münde kararnamelerin Resmî Gazetede neşredildiği 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı, bun
ların komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelikle ve 
ivedilikle görüşüleceği ifade edilmektedir. 

Bu kararnameler, yıllar önce hatırımda yanlış kal
madıysa, 1983 yılı Aralık ayında neşredilmişlerdir; 
buna rağmen, komisyonlarda görüşülerek Genel Ku
rula inmemiştir; bu nedenle de bugünkü ters durum 
ortaya çıkmaktadır. 

Kanun hükmünde kararnamelerin, zaman içinde 
uygulama safhasında ortaya çıkabilecek eksiklik ve 
aksaklıklarının düzeltilmesi ve tespitine imkân ver
mek üzere, kanunlaşmalarının geciktirilmesinin uy
gun olacağı gibi bir görüşü haklı ve mantıkî bulmak 
mümkün değildir. Çünkü, bu şekildeki davranışın Ana
yasamız hükümlerine aykırılığı bir tarafa, böyle ha
reket edildiği takdirde, kanun hükmündeki karar-
namelerdeki aksaklıkların bir kısmının belirsiz bir 
süre durumuna göz yumulmuş olacaktır ki, makul 
karşılanması bahis konusu olamaz. Kaldı ki, yine 
Anayasamız, kanun hükmünde kararnamelerin gö
rüşülüp, aynen ya da değiştirilerek kabulü halinde 
de, bakanlar kuruluna, bu konuda kanunda süresi için
de değişiklik yapma yetkisi vermektedir. Bu nedenler
le, kanun hükmünde kararnamelerin komisyonlarda 
ve Genel Kurulda süratle görüşülüp sonuçlandırıl
ması, hepimize düşen anayasal bir görevdir. 

Bu tasarı dolayısıyla ortaya çıkan bu durumun, 
Anayasa Komisyonu tarafından tezekkürü yolundaki 
önerimiz/komisyon ekseriyetince uygun görülmemiş
tir; ancak sonradan görüyoruz ki, Meclis Başkanlığı, 
konunun bu bakımdan tetkikini temin etmek üzere 
tasarıyı Anayasa Komisyonuna göndermiştir; ama 
üzülerek ifade edeyim -Anayasa Komisyonu raporu
na baktım - arz ettiğim hususlarla ilgili en ufak bir 
nokta yok. Asıl tetkik etmesi icap eden, konunun 
Anayasaya uygun olup olmadığı hususunda görüş be
lirtmesi iktiza eden Anayasa Komisyonumuz, sadece 
tasarının esasına girerek, acaba DLH Ulaştırma Ba
kanlığına bağlanmalı mı, bağlanmamalı mı yolunda 
mütalaa ile geçiştirivermiştir. Bu, üzücü bir durum
dur; evvela bunu arz edeyim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangisini öyle yap
mıyor ki, bu komisyon1? 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Ulaş
tırma Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile 
ilgili kanun hükmündeki kararnamelerin komisyonda 
müzakere edilerek - bence yapılacak şey buydu - bu 
tasarıyla birlikte Genel Kurula indirilmesi yoluna da 
maalesef gidilmemiştir. Kanımızca, tasarının bugün 
ve bugünkü şartlar altında yüce Mecliste müzakere 
edilmesi, Anayasamızda öngörülen maksat ve usule 
aykırı olacaktır. Bu nedenle, tasarının komisyonca 
geri alınması ve ilgili kanun hükmündeki kararna
melerle birlikte Genel Kurula indirilmesi yolundaki 
görüşümüzü tekrarlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tasarı hakkındaki görüşle
rimize gelince: Çok açık olarak görülmektedir ki, 
tasarı için en önemli gerekçe olarak ileri sürülen, ya
pımcı ve işletmeci kuruluş farklarının, politika tespit, 
planlama ve uygulamasındaki çok başlılığın neden 
olduğu aksaklıkların giderilmesi hususları, bu misal
de inandırıcı olmaktan uzaktır. Evvelce de ifade etti
ğimiz gibi, aslında bu gerekçeleri tamamen reddet
mek mümkün değilse de, DLH'nın alelacele Ulaştır
ma Bakanlığına bağlanmasının altında başka neden
lerin yatmakta olduğu izlenimi çok kimsede mevcut
tur. Filhakika, bu gerekçeler yeterli görülürse, bugün 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesindeki Yapı İş
leri Müdürlüğünce yapılmakta olan, bilfarz hastane 
inşaatlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca; 
kapalı ve açık spor tesislerinin, okulların Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığınca; hapishanelerin ve 
ıslahevlerinin Adalet Bakanlığınca projelendirilmesi, 
planlanması ve yapılması daha uygun olurdu; eğer 
aynı gerekçe onlar için de geçerli ise. 

Bugün inşa edilmiş ve edilmekte bulunan bir hava 
meydanı ve tesislerinde, işletme safhasında görüldü
ğü bildirilen, bazen çok önemli proje hataları ve iş
letme aksaklıklarının, hastaneler ve okullar için de 
geçerli olmadığını veya oralarda da görülmediğini ifa
de ve iddia etmek mümkün değildir. 

Yine, sektörün tümüne hâkim olması gereken Ulaş
tırma Bakanlığının, karayolları ile ilişkisinin göz ardı 
edilerek, Karayolları Genel Müdürlüğünün hâlâ Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde tutulmasın
da ısrar edilmesinin mantığını anlamak da kabil de
ğildir. 

Öte yandan, tam bu gerekçelere ters düşer bir 
biçimde, enerji sektörünün bütünlüğünü bozarak, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığından alınıp, Bayındırlık ve Is-
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kân Bakanlığına bağlanmasındaki garabeti fark et- ı 
memek için de çok iyimser olmak gerekir. Eğer, Ener- I 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Plan ve Bütçe I 
Komisyonunda ileri sürdüğü, inşaat işlerinin tek elde I 
toplanmasındaki zarureti kabul edersek, tamamıyla bu I 
prensibe uygun olarak, bugün oluşmuş Bayındırlık I 
ve tskân Bakanlığı bünyesinin bozularak, DLH'nın I 
Ulaştırma Bakanlığına bağlanmasındaki tersliği nasıl I 
izah edebiliriz? I 

Görülüyor ki, tasarı için ileri sürülen gerekçelerle, I 
hükümetin bazı uygulamaları arasında çelişkiler, I 
uyumsuzluklar vardır. Bu nedenle de, bu tasarının ger- I 
çek nedeninin, geniş çevrelerde ifade edildiği gibi, iki I 
bakanlık ve hükümet içindeki' fikir ayrılıklarından I 
ibaret bulunduğu ve her iki tarafı da kırmamak için, I 
«Bunu al, şunu ver» politikasının uygulandığı anla- I 
sumaktadır. Neden ne olursa olsun, bu değişikliğin I 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması, yararlı so
nuçlar vermesi, hiç şüphesiz hepimizin en halisane I 
temennisi olacaktır. I 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri;*tasa- I 
rının tümü üzerindeki bu değerlendirmelerin dışında, 
üzerinde durulması gereken bir iki hususa daha işa- I 
ret etmek istiyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı teşkilat ve görev dağılımı
nın bu vesile ile bir defa daha gözden geçirilmesin
de yarar vardır. Bakanlık teşkilatını gösteren 2 nci 
maddenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, bakan
lığın anahizmet birimleri, yeni bağlanan DLH Genel 
Müdürlüğünün dışında, hep daire başkanlığı şeklin- I 
dedir. Hizmette herhangi bir aksaklığa yer vermemek 
üzere bu konu üzerinde durulmasında ve teşkilata 
fonksiyonel bir biçim ve mahiyet verilmesinde zorun
luluk vardır. 

Ayrıca, tasarının gerekçesini oluşturan, yapımcı ve 
işletmeci kuruluş birliğini sağlamanın gerçekten za- j 
ruretine inanılıyorsa, DLH'nın bünye içine alınma
sıyla birlikte, demiryolları, limanlar ve hava mey
danları inşa ve işletmesinde de birlik sağlama yollan 
mutlaka düşünülmelidir. 

Filhakika, bu tasarıyla da, demiryolları, liman- J 
lar ve hava meydanları inşaatının, yine inşacı bir ku
ruluş olarak, DLH tarafından yapılacağı öngörül
mektedir. Oysa, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Li
man ve Deniz İşleri Başkanlığı vardır ve Liman ve 
Deniz İşleri Başkanlığının görevleri arasında, liman, 
barınak ve iskelelerin - dikkat buyurun - teknik, eko- I 
nomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak yapılması- j 

ı nı ve geliştirilmesini sağlamak da vardır. Ne yön-
I den?.. Teknik, ekonomik ve sosyal yönden. Ayrıca, 
I liman ve iskelelerin iyileştirilmesini sağlamak, tarama, 
I - temizleme ve şamandıralama işlerini tertiplemek ve 
I yaptırmak, yine bu başkanlığın görevidir Böyle bir 
I başkanlık mevcutken, tutuyoruz biz, aynı bakanlık 
I içinde DLH'ya liman inşaatlarını, iskele inşaatlarını 
I yaptırma gibi bir duruma düşüyoruz; yani tasarının 
I gerekçesi ile ters bir durum ortaya çıkıyor. 
I Yine, Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Sivil Ha-
I vacılık Dairesi Başkanlığının görevleri arasında, hava 
I meydanlarının teknik niteliklerini tayin etmek hususu 
[ yer almaktadır. Aynı bakanlık içinde, bir genel mü-
I dürlük, inşaatını yapacak, Sivil Havacılık Dairesi 
I Başkanlığı da bunun teknik niteliklerini tayin edecek, 
I teslim alacak, sonra da işletmeye açacak!.. 
I Burada da bir terslik olduğunu, zannederim sa

yın bakan da kabul ederler. Bakanlık bünyesi içinde 
I yapılması düşünülen yeni teşkilat düzenlemesinde, bu 

hususların da gör" önünde bulundurulmasının yararlı 
I olacağına bir defa daha işaret etmek istiyorum. 

Filhakika, bir tarafta işletmeci ve inşaatçı bir ku-
I ruluş olarak, bunların dışında, Devlet Demiryolları 
I Genel Müdürlüğü mevcutken, aynı bünye içinde De

miryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğünün demiryolları inşaatını yürütmesinin 
mantık ve zaruretini anlamak mümkün değildir. Çün
kü, o kadar garip vaziyetler oluyor ki Sayın Ba
kanın ifade ettiğine göre; Devlet Demiryolları inşacı 

I bir kuruluş, bu şekilde organize olmuş durumda; hem 
J o kadar organize olmuştur ki DLH'nın, yani Bayın

dırlık Bakanlığına bağlı Demiryolları, Limanlar ve 
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün de
miryolu inşaatının ihalesine müteahhit gibi giriyor, 

I taahhüdü alıyor, inşaatı bitiriyor, sonra kabulünü 
yapıyor. Hem inşacı, hem teslim alması iktiza eden 
bir kuruluş olarak DLH'ya karşı, ondan sonra DLH' 
dan teslim alıyor, işletiyor... Büyük bir terslik oldu
ğu ortada. 

j Sayın Bakan, «Ulaştırma altyapıları devletin esas 
görevleri arasındadır; bu nedenle, bunu devletin yap-

j ması doğrudur» gibi bir gerekçe ileri sürdüler. 
Benim bu gerekçeye katılmam mümkün değildir. 

Nedeni de gayet basit: Devlet Demiryolları da ev
vela bir kamu kuruluşudur ve aynı bakanlığa bağlı
dır. Finansman konusunda gerekli devlet yardımı sağ
lanmak suretiyle, inşaatın da bu kuruluşça yapılma-

ı sına engel hiçbir teknik ve hukukî neden gösterile-
j mez. Böylece, DLH'ya karşı demiryolları inşaatı - bi-
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raz evvel arz ettiğim gibi - taahhüt edip, kabulden 
sonra işletici kuruluş olarak ondan tesisi devralmak 
gibi, bugün görülen garabetler de ortadan kalkmış 
olacaktır. 

Ayrıca, eğer bu tip altyapıların, yani devletin esas 
görevleri arasında mütalaa edilen ulaştırma altyapı
ları gibi yapıların inşaatını mutlaka devletin yapması 
ve yaptırması şartsa, o takdirde, haberleşme altyapı
sını Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü statüsün
deki PTT Genel Müdürlüğünün yapmakta oluşu na
sıl izah edilebilir? O da esaslı altyapılardan biridir; 
haberleşme ağının yapılması hadisesidir. Binaenaleyh, 
yine bir terslik mevcuttur. 

Bu nedenlerle, bakanlık, ileri sürdüğü gerekçeye 
ters düşmemek ve planlama, projelendirme inşa ve 
işletmede birlik sağlamak üzere, bakanlık bünyesi 
içinde bu yeni oluşum göz önüne alınarak, gerekli de
ğerlendirmeleri yapmalıdır, diyoruz. 

Demiryolları konusunda olduğu gibi, limanlar ve 
havacılık konuları da, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
bu tarz yeni düzenlemeler muhtaç görünmektedir. 

Yüce Meclisin, tasarıya ve bakanlık teşkilatına, 
ihtiyaç ve zaruretlere uygun en fonksiyonel şekli ve
receği inancı içinde, hepinize şahsım ve grubum adı
na saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Veysel Atasoy, buyu

run. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önce, tasarının Genel Kurula gelmesindeki zaruret
ten bir cümleyle bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi, 
Türkiye'de ulaştırma politikasını tayin ve tespit göre
vi, bakanlığımıza verilmiştir. Ancak, ulaştırma altya
pılarının - PTT hariç - tamamına yakın kısmının yapı
mı, bir diğer bakanlığımızda, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığında olmaktadır. 

Konuşmacılar, özellikle Sayın Haznedar, «Bir ko
ordinasyon tıkanıklığı mı var?» şeklinde ifadede bu
lundular. 

Koordinasyon tıkanıklığı olmasa dahi, bakanlık
ların görevi, sürekli olarak koordinasyon değil, icraat 
yapmaktır. Hükümetimiz, bu alandaki icraatı hızlan
dırmak, dolayısıyla koordinasyonu azaltmak maksa
dıyla böyle bir düzenlemeye gitmiştir. Esasen 6 Ka
sım 1983'ten beri Plan ve Bütçe Komisyonundaki mü
zakereleri ve her iki bakanlığın Genel Kuruldaki büt-
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çe görüşmelerini dikkate alırsak, grupları ve şahıs
ları adına konuşma yapan, gerek iktidar, gerek mu
halefet mensubu milletvekillerimiz, bu eksikliği ileri 
sürmüşlerdir. Başta Plan ve Bütçe Komisyonu, KÎT 
Komisyonu ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonunda bu yönde temenni kararı alın
mıştır; aynı zamanda, üç yıllık uygulamalarımızın or
taya çıkardığı problemleri halletmek ve dolayısıyla, 
başta da Genel Kurulun bu değerli fikirlerini dikkate 
almak üzere, böyle bir tasarıyı hazırlayıp, Genel Ku
rula sunmuş bulunuyoruz. 

Sayın Sevinç, hükümetin görüşünün, taşımanın 
karayollarına kaydırılması yönünde olduğunu ifade et
tiler. 

Karayollarındaki taşımayı, .özellikle dış ticaretteki 
ithalat, ihracat taşımasını, hükümet böyle bir karar 
alsa dahi, karayollarına kaydırmak mümkün değildir. 
Yani, bugün sayısı 17 bini aşan TIR filomuzla yapı
lan taşıma dahi, aşağı yukarı demin Sayın Sevinç'in 
verdiği oranlara yakındır; toplu taşımacılığın yüzde 
90'ının deniz ve demiryolu ile yapıldığını ifade et
mişlerdir. Biz, politikamızı değiştirsek, tamamını ka
rayolu ile taşıyalım desek, yine taşıyabileceğimiz mik
tar yüzde 10 veya 15'i aşamaz. Çünkü, karayolu ulaş
tırması, tamamen uluslararası hukuk statüsü içinde 
cereyan etmekte ve dolayısıyla sınırlarımızdan çıktığı 
andan itibaren, diğer ülkelere bağımlı olarak ya
pılabilmektedir. Yani, o ülkeler belli oranda geçiş 
müsaadesi vermediği müddetçe, bizim, istediğimiz gi
bi mallarımızı TIR'lara yükleyip, buradan yurt dışı
na göndermemiz veya yurt dışından satın aldığımız 
malları TIR'lara yükleyip buraya getirmemiz müm
kün değildir. Ancak, Sayın Sevinç'in de ifade ettiği 
gibi, dahilî taşımalarda karayollarına doğru bir kayış 
vardır. Bunun da sebebi, bizim hükümetimizin uy
guladığı politikanın sonucu değildir. 

Demiryolları uzun yıllar ihmale uğramıştır; bu
gün sahip olduğumuz, aşağı yukarı 8 bin kilometresi 
anahat olan, 3 bin kilometreye yakın da tali hat olan 
demiryollarımız, yılların ihmaline uğramış, üzerinde 
düzenli bir seyrüsefer yapılamaz hale gelmiştir. Zama
nındaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılan gü
zergâhlar, bugünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelikte değildir. Sayın Nalbantoğlu'nun da 
komisyonda ifade ettiği gibi, Erzurum'dan Ankara' 
ya tren 28 saatte gelmektedir; oysa, karayoluyla bu
raya 14 saat veya mevsim şartlarına göre 16 saatte 
gelinebilmektedir. O halde, daha iyi hizmet sunamaz-
sanız, daha iyi altyapı sağlayamazsanız, karayolları 
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öncelik alacaktır. Eğer bir malı - biraz evvel kendile
rinin de ifade ettiği gibi - çoğu tek hat olan, sinyali
zasyonu olmayan, hele elektrifikasyonun hiç uygulan
madığı bu demiryollarından ısrarla mal nakletmeye 
kalkarsanız, bu, ancak birtakım baskılarla olabilir; 
bugünkü çağda da bunları düşünmek mümkün değil
dir. Eğer, bir yerden bir yere bir haftadan önce mal 
gitmiyorsa ve vatandaş malını kamyonla bir gün için
de, hatta bir günden daha kısa zamanda taşıyabili-
yorsa, demiryolları tercih sebebi olmaz. 

0 halde, demiryollarına yeni baştan bakmak, de
miryollarını yeni baştan düzenlemek, elbette ki, gün
demdeki konulardan bir tanesidir. Ancak, şunu da 
unutmamak gerekir ki, bu, öncelikle bir kaynak me
selesi olmaktadır. Yani, «Bugünkü millî kaynakları
mızı, acaba demiryollarına mı aktarmalıyız, yoksa da
ha, öncelikte bulunan Boğaz Köprüsü, otoyol, hatta 
enerji problemlerini de dikkate aldığımız zaman, ba
rajlara mı aktarmalıyız?» sorusu akla gelmektedir. 

1 kilometre çift hat demiryolunun, maliyetinin, 
elektrifikasyon ve sinyalizasyonuyla beraber, geçen 
seneki fiyatlarla 600 milyar liranın üzerinde olduğunu 
ve ülkemizin coğrafî şartlarının Orta Avrupa ülkeleri 
gibi süratli demiryolu yapmaya elverişli olmadığını, 
engebeli arazilerin çoğunlukta olduğunu da dikkate 
alırsak, bu maliyetler daha da artacaktır. O halde, 
yılda bin kilometre, 2 bin kilometre yol yapacağımızı 
düşündüğümüz zaman, hemen hemen Türkiye'nin ka
mu yatırımları imkânının tamamına yakın kısmını 
Devlet Demiryollarına ayırmamız gerekmektedir. 

O halde ne yapmalıyız?.. 3 senedir, yılda 100 ki
lometrenin altında yol yenilenirken, temin ettiğimiz 
yeni ekipmanlarla ve kazanılan tecrübelerle yılda 
500 kilometre civarında yol yenilenebilir hale gelmiş
tir. Mevcut altyapının süratli bir biçimde yenileştiril
mesi, demiryollarının daha süratle eşya taşınabilir 
hale gelmesi için gerekli her türlü tedbir, bakanlığı
mıza bağlı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
alınmaktadır; amacımız, bunu daha da hızlandırmak
tır. Hatta, yeni yol yapımına da mutlak surette geç
mek ve geleceğin,, 2000 yıllarının Türkiye'sinde mal 
taşıma ve insanların bir yerden başka bir yere nakli 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yeni bir şe
kil vermek zorundayız. Bunun için de -komisyonda 
da ifade ettiğim gibi - ulaştırma altyapılarının teşviki 
ve hızlandırılması konusunda kaynak, yaratacak ye
ni bir kanun tasarısının çalışması üzerindeyiz; yeni ge
lir kaynakları bulmak zorundayız. Bunlardan bir ta
nesini hemen burada belirtebilirim. Zaman zaman çok 
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tenkide uğrayan bir «Rıhtım Resmi» vardır ve deniz 
yoluyla yapılan taşımaların değerinin yüzde 5'i ka
dar bir vergidir bu Rıhtım Resmi; anaamacı da, 
ulaştırma altyapılarının yenilenmesi, bakımı ve yeni
lerinin yapılmasıdır. Oysa, buradan sağlanan gelirle
rin çok az kısmı bu maksatla uygulanabilmektedir. 
Bugün birçok kamu kuruluşunu dahi dikkatle izledi
ğimiz zaman, taşımacılıktan kâr ettiklerini görürüz. 
Bir SEKA'yı veya Ereğli Demir - Çelik Müessesesi
ni ele aldığımız zaman, gelirlerinin büyük bir kısmını 
liman faaliyetlerinden sağladıklarını görmekteyiz. Oy
sa, yüzde 5 vergi olarak alınan Rıhtım Resmi de, 
doğrudan doğruya Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının 
gelirleri arasına kaydedilmektedir, tşte, yapılacak olan 
hızlandırmayla ilgili yeni tasarıda hazırladığımız ge
lir kaynaklarından biri olan Rıhtım Resminin hem 
oranını azaltmak ve hem de bu sayede, doğrudan 
doğruya ulaştırma altyapılarına bir kaynak yaratma
yı amaçlamaktayız. 

Bunun dışında, «yap - işlet - devret formülünden 
vaz mı geçildi?» dediler. 

Böyle bir vazgeçme sözkonusu değildir. Biraz ev
vel de ifade edildiği gibi, bu konu iki bakanlığın gö
revleri arasındaydı ve müzakere bakımından da tıka
nıklıklara yol açmaktaydı. Yap - işlet - devret formü
lüyle de, cazip teklifler aldığımız takdirde, demiryol
larının yapımını hızlandırma yönünde hükümetimiz 
gerekli adımları atacaktır. Baştan da belirttiğim gibi, 
önemi] olan, yeterli kaynağı temin etmektir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Erzu
rum'un yollarını yapacak mısınız Sayın Bakan? 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — İnşallah. 

Sayın Haznedar, merkez birimlerinin daire baş
kanlığı şeklinde teşkilatlandığını ve görev konusunda 
dublikasyon olduğunu ifade ettiler. 

Sivil Havacılık Dairesi, teknik özellikleri tayin 
eder; bu genel müdürlük de hava meydanları yapar. 
Bu, daha önce de böyleydi, şimdi de böyledir. Sivil 
Havacılık Dairesi, teknik özellikleri tayin ve tespit et
mek mecburiyetindedir. Bu, bir uluslararası kuraldır. 
Uluslararası kurallara uygun olmayan bir sivil hava
cılığı, Türkiye'de orijinal olarak yapmamız müm
kün değildir. Bir yabancı uçağın buraya gelmesi için 
önşartlar nelerse, bizim de üyesi olduğumuz Dünya 
Sivil Havacılık Teşkilatı bunları tespit eder; yine, bi
zim uçaklarımız da başka bir meydana gidebilmek 
için, bütün bu sivil havacılık kurallarına uygun ha
reket etmek mecburiyetindedir. Yapılacak olan hava 
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meydanlarında da bu kalifikasyonların mutlak suret
te yer alması gerekmektedir; dolayısıyla bu, bu daire
nin görevidir. DLH ise, sadece, tespit edilmiş olan bu 
kalifikasyonlara uygun şekilde inşaatları gerçekleştir
mekle görevlidir. 

«Demiryollarını, Devlet Demiryolları yapsın» de
nilmektedir. 

Devlet Demiryolları, kendilerinin de ifade ettik
leri ve benim de komisyonda belirttiğim gibi, bu ya
pıma, zaman zaman imkân dahilinde katılmaktadır; 
ama bir ticarî faaliyet olarak katılmaktadır; yani 
Bayındırlık Bakanlığının açtığı bu ihalelere girmiş ve 
yapmıştır. Aslî görevi yapmak değildir; ama atıl ka
lan makinelerini ve kapasitesini de bu yönde değer
lendirebilmektedir. Zira, bu alanda yüzyıllara dayanan 
büyük bir tecrübeye ve birikime sahiptir; ama biz, 
kendilerinin tenkitleri doğrultusunda da, bütün bu 
tecrübeleri, birikimleri, bu kuruluşun da bakanlığı
mıza gelmesiyle değerlendireceğiz. Elbette ki, dubli-
kasyonlar varsa, onları kaldıracağız, daha süratli bir 
yapıya ve işlerliğe kavuşturmaya gayret edeceğiz. 

Ben, grupları adına konuşan her üç konuşmacıya 
da, dilek ve temennilerinden, yapıcı tenkitlerinden do
layı huzurunuzda teşekkür ediyorum; saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soru sorabilir 

miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Tabiî Sayın Sevinç. 
Başka söz isteyen?.. Yok. Sorulara geçiyorum. 
Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Efendim, Sayın 

Komisyon Başkanından sormak istiyorum. 
«Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması» diyor; başlığında da belli oldu
ğuna göre, bu, acaba Anayasaya aykırı değil midir? 

Sayın Hükümetten sormak istiyorum : Devlet De
miryolları, bundan sonra gene DLH'den ihaleyle iş ala
cak mı? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Sevinç. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, burada 
yeni bir hüküm getirmiyoruz; eskiden mevcut olan ka
nun hükmündeki kararnamelerle ihdas edilmiş olan 
vazifelerin bir kısmının Bayındırlık ve İskân Bakan

lığından, Ulaştırma Bakanlığına nakli mevzubahistir. 
Bu cihet zaten konuşuldu ve Anayasaya aykırı görül
medi. Yeni bir hüküm yok ortada, yalnız nakil var; 
bir genel müdürlüğün, bir bakanlıktan diğer bakanlığa 
nakli. Eğer kendileri, böyle Anayasaya aykırı bir hü
küm görüyorlarsa söylesinler, onun cevabını verelim. 

BAŞKAN — Siz, «görülmüyor» biçiminde cevap
landırıyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet, yok. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Efendim, suallerini ben de cevaplan
dırayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Sevinç, Devlet Demiryolları, 
tüzelkişiliği haiz bir kuruluştur. Dolayısıyla, ben he
men sizin seçim çevrenizden misal vereyim : Eskişe
hir'deki fabrika da Demiryollarının bünyesinde idi; 
bugüne kadar sadece lokomotif, vagon yapmak ve on
ların tamiriyle meşguldü; ama orası bir ağır sanayi 
kuruluşu olduğu için, biz burayı genel müdürlük ha
line getirdik ve şimdi, yapabileceği her türlü işin iha
lesine girmektedir. Devlet Demiryolları da tüzelkişi
liği haiz olduğuna göre, yapabileceği her işin ihalesine 
girip, gelirlerini artırmak, dolayısıyla, millete yük ol
mak yerine, faydalı hizmetler üretmek mecburiyetin
dedir. 

Sorunuz için teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi; Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu ve Sayın 

Mazhar Haznedar soru sormak istemektedir. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru yazım işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 

* YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, az evvel Sayın Bakan, senede 500 kilometre 
kadar yolun yenilendiğini söylediler. Ben, bunu çok iyi 
bir hamle olarak kabul ediyorum ve bu hususta ken
dilerini tebrik ederim. Ancak, işin genişliğini anlaya
bilmek için, acaba İstanbul'la Ankara arasındaki de
miryolu kaç kilometredir; onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI BEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — 529 kilometredir. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Demekki, her sene bu kadar bir yenileme oluyor; 
bravo. 
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ULAŞTIRMA BAKANI BEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Evet, Ankara - İstanbul yolu seviye
sinde. Zaten, yenilediğimiz yollarda da «Mavi Tren» 
işletmeciliğini başlatmaktayız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkanım, yanlış anlama olmadı ise, Sayın Bakan bi
raz evvel demiryolu inşasıyla ilgili rakamlar verdiler; 
Sinyalizasyon ve diğer tesislerden düşen pay da da
hil olmak üzere, bir kilometre demiryolu inşaatının 
600 milyar lira olduğunu ifade ettiler. Aynı rakamı 
Sayın Bakan komisyonda da belirttiler; ama ben sür-
çü lisandır diye dile getirmedim. Acaba, rakam 600 
milyar mı, yoksa daha mı düşük? 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Özür dilerim; 600 milyon. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Tamam, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da 1982 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin, 
karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere 
teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına 
ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması
nı, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamam
layıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit 
etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergede yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 8. — Ulaştırma Bakanlığındaki ana hizmet 
birimleri şunlardır: 

a) Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
inşaatı Genel Müdürlüğü, 

b) Kara Ulaştırması Dairesi Başkanlığı, 
c) Liman ve Deniz işleri Dairesi Başkanlığı, 
d) Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı, 
e) Haberleşme Dairesi Başkanlığı, 
f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, 
g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.» 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. Önergede yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Demiryöllar, Limanlar ve Hava Meydanları İn
şaatı Genel Müdürlüğü 

Madde 9. — Demiryöllar, Limanlar ve Hava Mey
danları inşaatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar
dır : 

a) Devletçe yaptırılacak demiryollarının, liman
lar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koru
ma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava mey
danlarının ve bunlarla ilgili tesislerin, akaryakıt ve ta
biî gaz tesislerinin alakalı kuruluşlarla işbirliği yapa
rak, plan ve programlarım hazırlamak, gerçekleştiril
mesi için gerekli tedbirleri almak ve imkânları sağla
mak; araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve 
inşaatları ile onarım ve bakımlarım yapmak veya yap
tırmak ve yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara 
devretmek, 

b) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel 
idareler, hakikî ve hükmî şahıslarca yaptırılacak (a) 
bendinde yazılı işler ile tünel, teleferik, finiküler, şe-
hiriçi raylı ulaşım sistemleri ve metro gibi tesislerin 
proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, metro
pol belediyelerin raylı ve toplu taşıma ile ilgili, Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılacak iş ve hizmetlerini 
yapmak ve yaptırmak, 
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c) liman ve barınakların onarımlarını yapmak 
veya yaptırmak, yapılmış olanların bakımı ve ona
rımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak, 

d) Yukarıda (a), (jb) ve (c) bendlerinde belirle
nen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, 
belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce 
yaptırılacak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip 
tasdik etmek, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergede yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 4 ün
cü maddeye geçmeden evvel küçük bir maruzatım 
var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 4 üncü 
maddenin birindi fıkrasından sonra, tırnak işaretin
den önce, küçük harfle «Madde 1» yazılması lazım. 
Çünkü, diğer maddelerde aynı sistem uygulanmıştır. 
Lütfen oraya «Madde 1» şeklinde yazılsın. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Komisyon Baş
kanı. 

«Bu Kanun» diye başlıyan bölümün başına «Madde 
1» olarak ilave edilmiştir; 4 üncü maddeyi bu şekilde 
okutuyorum: 

MADDE 4. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin, 209 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
amacı, ülkenin alt yapı ihtiyacım karşılamak üzere, 
kamu yapılarının inşaatı ile esaslı onarımlarının ya
pılması veya yaptırılması, yapı malzemesi, deprem 
araştırma, afet uygulaması hizmetleri ile inşaatlarının 
ve bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş kanunla
rı ile verilmiş iş ve hizmetlerin yürütülebilmesi, 

için Bayındırlık ve İskân Bakanlığının kurulması
na, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergede yok. 
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4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin, 209 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik 2 nci maddesinin (a) ve (b) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı 
onaran işlerini yapmak veya yaptırmak, 

b) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi ku
ruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım 
ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak 
üzere gerekli işleri yapmak.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergede yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 5 inci maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bayındırlık ve Mân Bakanlığı'nm 

Teşkilat ve Görevleri hakkında 180 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin; 

a) 8 inci maddesinin (b) bendi, 
b) 10 uncu maddesi, 
c) Eki cetvelde ana hizmet Milimlerinden 2 nci 

sırada yer alan «Demiryollar, Limanlar, Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğü» ibaresi, 

d) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen 
«demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve do
ğal gaz tesisleri ile» ibaresi, 

skaldırılnııştır. 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
cetvelde yer alan ana hizmet birimleri bölümünden 
«Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü» çıkarılarak yerine 
«Demiryollar, limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü» eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili verilmiş bir önerge vardır, okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 503 sıra sayılı kanunun 6 ncı 

maddesinin başındaki «Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğı'nm Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin» ibaresinden sonra 
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«209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik» 
ibarelinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda, 
oylarınıza sunuyorum: 6 ncı maddeyi bu şekliyle ka
bul edenler..; Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, bir ko
nuya temas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERlT MELEN (Van) — Bu tekliflerini, kanun 

tasarnsında tadlilname ile getirmeye mecburdurlar; 
bütün bakanların imzasını havi tadlilname ile getir
meye mecburdurlar, önergeyle tadil teklifi yapıla
maz. 

BAŞKAN — Sayın Melen, anlaşılmıştır ifadeniz. 
«Teklif, hükümet adına veriliyor» biçiminde, «Muva
fakat alındı» biçiminde kabul edilmiş ve böyle oylan
mıştır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kaldı ki, bu, bir 
tadil değil efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Tadil efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır efendim, ta
dil değil, zarurî bir ilave bu. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — 180 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ilave bir değişiklik yapılmıştır. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 

Geçidi 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile 
birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşla 
ilgili 1986 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödenekle
rin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, 
deniz dahil her türlü araç gereçleri, malzeme, döşeme, 
demirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir işleme ge-

\ rek kalmaksızın Ulaştırma Bakanlığına devredilmiş-
I tir. 

I BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
j isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık ve iskân Ba

kanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
inşaatı Genel Müdürlüğünün görev alanına giren her 
türlü yapım, hizmet ve alım işleri için Bayındırlık Ba
kanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile müteahhit-

{ 1er arasında imzalanmış bulunan sözleşmelerde geçen 
I «Bayındırlık Bakanlığı» ve «Bayındırlık ve iskân Ba

kanlığı» ibareleri, «Ulaştırma Bakanlığı» olarak anla-
I şılır. 

Diğer kanunlarla Bayındırlık ve iskân Bakanlığı-
I na verilmiş olup Demiryollar, Limanlar ve Hava 
j Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yürütülen gö

rev, yetki ve hizmetler, Ulaştırma Bakanlığının aynı 
adlı Genel Müdürlüğü eliyle tedvir olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
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7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergede yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde oyunun rengini belli etmek üzere 
söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilerek, kanunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gündemde görüşülecek baş^ 
kaça bir husus kalmadığından, 20 Kasım 1986 Perşem
be günü saat 15.00te gündemde bulunan konuları sı
rasıyla görüşmek üzere birleşikni kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.37 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

TEPE Grubu tarafından yapılan yurt binaları ile pre
fabrik konutlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı ismail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1420) (I) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka

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

Saygılarımla. 
Hilmi Nalfbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 1985 yılında TEPE Grubu tarafından 
bazı illerde ve ilçelerde yapılan tek katlı yurt bina
ları ile 1986 yılında Malatya depremi nedeniyle yine 
aynı firma tarafından Malatya ve Adıyaman illerinde 
yapılmakta olan tek katlı prefabrik konutlar tekniğe 
uygun yapılıyor mu? 

Soru 2. Panolar tekniğe uygun mu? Pano dolgu 
malzemesi (izocam) mevcut mu? 

Soru 3. TBMM Bayındırlık - İmar Komisyonu 
üyelerinden 4 - 5 kişilik bir heyetle bunların mahal
linde tetkikini uygun bulur musunuz? 

Soru 4. Bu tek katlı prefabrik konutların bir ade
dinin ihale bedeli kaç TL. dır? (Bunların bir adedi
nin projesini gönderir misiniz?) 

(1) NOT: Soru cevabına ekli konut projeleri ya-
yımlanamamış olup, (7/1420) esas numaralı dosyasın
dadır. 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 16 . 10 . 1986 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı: B. 06/Baskanlık/ 

42 - 458/9651 - B 

Konu: Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbanltoğ-
lu'nun Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi: 31.10.1986 gün ve 7/1420. - 7100/28095 sa

yılı yazınız. 

TEPE Grubu tarafından yapılan yurt binaları ile 
prefabrike konutlara ilişkin olarak, Erzurum Millet
vekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tarafından verilen ilgi 
yazı eki soru önergesi incelenmiştir. 

1. Konu edilen prefabrike yurt ve konutlara ait 
istenilen teknik özellik ve yapım şartları sözleşme eki 
«özel Teknik ve İdarî Şartname» mizde ayrıntılı ola
rak belirtilmişıtir. 

Bu şartlardan biri de; uygulanacak betonarme pro
je ve statik hesaplarının üniversitelerden birinin yetki
li birimlerince onaylanmasını müteakip Bakanlığı
mıza verilmesidir. 

Diğer inşaatlarımızda olduğu gibi, söz konusu pre
fabrike yurt ve konut inşaatların da proje ve şartna
melere uygun olarak yapılması hususunda gerekli her 
türlü gayret gösterilmektedir. 

2. Sistemde kullanılan panoların tekniğe uygun
luğu Türk Standartlar Enstitüsünce belgelendirilmiş
tir. 
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Dış panoların ısı yalıtımı, yürürlükteki yönetaıe-
lilk ve şartnamelere uygun olarak (Dış pano içinde; 
strapor - poliüretan ve polietilen bulunmaktadır) ya
pılmaktadır. 

3. Söz konusu yurt ve konutların adı geçen ko
misyon üyelerince ya da herhangi bir kimıse tarafın
dan mahallen tetkikinde, Bakanlığımızca bir sakınca 
bulunmamaktadır. 

4. Tek katlı prefabrike konutların müştemilat da
hil 1 adedinin ihale bedeli (10 104 391.—) TL. dır. 

Bu konutlara ait bir takım komple proje yazı ekin
de sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

— «8 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NOÎ BİRLEŞİM 

19.11,1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GBNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
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SÖZLÜ SORULAR 
î. — (îstanı'buil IMıMetvekilIi Günseli özfcaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır MıMetvekıilıi (Kadar Naırin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır MMetvekiti Kadir Nanin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Eıraurum Milletvekilli Hilmi Naaibanıtoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

5. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
lanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

6. — Trabzon Miletvekliıli - Osman IBahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
'rüya çevrilmiştir. 

so-

niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

7. — Tokaıt Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
Hi Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

8. — Erzurum Miietveteli Hilmi Naflban/toğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

10. — iBalılfcesir Milletvekilli Davut A'baeigül'Ân, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (5/709) 

11. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

12. — İstanbul Milletvekilli İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

13. — (Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgi'in, 
Balıkesir tünde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

14. — Konya Mıilîef vekili Salim (Brel'M, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve (kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/819) (1) 

15. — İçel MıMetvefciltt Dummuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

16. — Tokaıt MiMetvekıIâ Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 
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17. — Erzurum MMetvekli Hilmi Nalbanıtoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

18. — (Kayseri Milletvekili Muzaffer YnMırıım'ın, 
Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

19. — İstanbul Milletvekili Günseli Özikaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

20. — (Ediıme Milletvekilli Türkân Tuırguıt Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ve îzmir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) (1) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

22. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

23. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdunrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

24. — Konya Milletvekilli Salim Ererin, bazı böl
gelerde alkollü içki. tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1) 

25. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) (1) 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere iskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) (1) 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) (1) 

28."— Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) (1) 

29. — Sinop Milletvekili ©arış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) (1) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

31. — Sinop Milletvekilli Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

32. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

33. — Denizli Milletvekili Halil îbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

35. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğittim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilıişkjn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı (misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

37. — Konya Milletvekili (Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

38. — Tunceli Milletvekili Musa Aıbeş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

39. — Denizli Mi'tletvefaj'li Halil ibrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

40. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) (1) 
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41. - Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) (1) 

42. — Tunceli' Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırum'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

43. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'dn, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sölkmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

45. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagirin, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

46. — 'istanbul MMetvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpmar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

47. — Haikikârİ Milletvekili Mehmet Sait 'Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

48. —Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

49. — Hafokâni Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

50. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

53. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagü'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba

kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür-' 
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

54.; — Konya Milletvekili Salim Brellin, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

55. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şa'hıin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

56. — İstanbul Milletvekili 'Ömer Necati Cengiz%ı, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

57. — Balılkesir Milletvekili Davut Abacitgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

58. — Kayseri 'Milletvekilli Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına' ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Njarin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

60. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

61. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 



65. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

66* — Zonguldak 'MiMetvekii'i Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu-Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

67. — Zonguldak Müetveküti Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

68. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Mabmud. Atam-
akar'm, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kiar'ın, Adıyaman ve Mala'tya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan 
ile Bayındırdık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/872) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Turan 
Bayezu't'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve ımüteahhMene tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köylşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

% 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5 5 . 1983 Tarih ve 2821 saydı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2. — Bayındırlık ve*lskân Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
nameler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kanar-
naımede DeğıişMik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Ana
yasa komisyonları raporları (1/804) (S. Sayısı : 503) 
(Dağntma tarihi i 17.11.4986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 503 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa Komisyonları Rapor

ları (1 /804) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 4 .11 * 1986 

Sayı : K.K. Gn. Md, 
18/101-2043/05827 

TÜRKÜYE BÜTOK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.10.1986 tarihinde karar
laştırılan «Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ler ile Ulaştırma Bakanlığımn Teşkilat ve Görevleri Hıkkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 

Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

Devletin ulaştırma ve haberleşme politikalarını tespit ederek uygulamaya koymak amacıyla gerekli araş
tırmaları yapmak, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit edip planlamak, ulaştırma 
ve haberleşme iş ve hizmetlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçla
rına uygun olarak yerine getirilmesi, geliştirilmesi ve bu hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı bir şekilde yü
rütülmesini sağlamak görevleriyle mükellef bulunan Ulaştırma Bakanlığı; bu görevlerin 'bir bölümünü merkez 
ve taşra teşkilatı, bir bölümünü de ilgili kuruluşları eli ile yürütmektedir. 

Meri mevzuata göre mezkûr ulaştırma hizmetlerinin plan, proje ve altyapı tesislerinin yapımına ilişkin 
kısmının, Bayındırlık ve 'iskân Bakanlığı bünyesinde bulunan Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
inşaatı Genel Müdürlüğü tarafından tedvir olunması, buna karşılık aynı hizmetin yürütülmesi işinin ise, bir 
başka bakanlık olan Ulaştırma Bakanlığınca yerine getirilmesi; birbirinin devamı sayılan hizmetlerde iki baş
lılığa sebep olarak; bir yandan bu hizmetlerin rasyonel ve uyum içinde devamını engellerken, bir yandan da 
kamuya götürülmesi gereken faaliyetlerde kesintiye sebep olmaktadır. Nitekim, işletmeci kuruluşun bu statü
sünden doğan ihtiyaçları, bir başka bakanlığın bünyesinde bulunan inşaatçı kuruluş tarafından gereği gibi 
değerlendirilememekte, bunun sonucunda da gerek zamanlama ve gerekse tercih sıralamaları yönünden farklı 
neticelere ulaşılmaktadır. 

Bu gibi mahzurları bertaraf etmek maksadıyla, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı teşkilatı içindeki Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün bu Bakanlık bünyesinden alınarak Ulaş
tırma Bakanlığı teşkilatı içine dahil edilmesinde zaruret görülmektedir. 

Bu amaçla hazırlanan Tasarı ile, hizmetlerin yürütülmesi işi tek bakanlık bünyesinde toplanacak; böyle
ce, zaman ve kaynak israfı önlenmek suretiyle toplumun ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde karşılanmış olacaktır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında^ 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka« 
rarnamenin .2 nci maddesinin (a) bendinde, «demiryolu, limanlar ve hava meydanlarının yapımları ile ilgili hu
suslar hariç» denilmek suretiyle buna dönük hizmetler Bakanlığın görevleri dışında kalmaktaydı. Maddedeki 
«demiryolu, limanlar ve hava meydanları» ibareleri çıkarılmak suretiyle bu tesislerin yapımına ilişkin görev
ler de Ulaştırma Bakanlığının görevleri arasına alınmıştır. 

Madde 2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 8 inci maddesi, 1 inci maddede yapılan değişiklik paralelinde yeniden düzenlenmiştir. Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü anahizmet birimi olarak Ulaştırma, Bakanlığı 
bünyesinde yerini almıştır. 

Ayrıca, 2813 sayılı Telsiz Kanununda Bazı Değişiklikler Yapan 3293 sayılı Kanunla Telsiz îşleri Genel 
Müdürlüğü Bakanlığa bağlı katma bütçeli bir kuruluş haline geldiğinden Bakanlık merkez teşkilatından çıka
rılması gerekmiştir. 

Madde 3. — Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bünyesinden Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınan Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görevleri belirlenmektedir. 

Madde 4, 5, 6..— Bayındırlık ve iskân Bakanlığındaki demiryolu, limanlar ve haya meydanlarının yapı
mına ilişkin görevler ve bu görevleri ifayla yükümlü anahizmet birimi «Demiryolları, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü»nün Ulaştırma Bakanlığına, alınmasını teminen Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de bazı değişiklikler 
yapılması zorunluluğu doğmuş ve bu maddeler bu amaçla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğünün bütün personeli, bu Genel Müdürlüğe ayrılan ödenekler, bina ve tesis
ler ve diğer her türlü malzemeler Ulaştırma Bakanlığına devredilmektedir. 

Geçici Madde 2. — İş ve hizmetlerin aksaksız ve kesintisiz yürütülebilmesi için yanlış anlamalara mey
dan vermemek bakımından Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ile müteahhitler arasında imzalanmış bulunan söz-
leşmelerdeki «Bakanlık» tabirine açıklık getirilmiş ve bu tabirden Ulaştırma Bakanlığının anlaşılacağı hük
me bağlanmıştır. 

Ayrıca çeşitli kanunlarla Bayındırlık ve iskân Bakanlığına verilmiş olup Demiryolları, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerin de Ulaştırma Bakanlığınca yürütülmesi husu
sunun açıklığa kavuşturulması gerekli görülmüştür. 

Madde 7, 8. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tuıiizm Komisyonu Raporu 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 13.11.1986 
Esas No. : 1/804 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca kabul edilip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumu
za 4.111.1986 tarihinde havale buyurulan «Bayındırlık ve iskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 13.11.1986 ta
rih ve 3 üncü birleşiminde, Ulaştırma Bakanı Veysel Ata soy ve bakanlık temsilcileri ile Bayındırlık Bakanlığı 
temsilcilerinin de iştirakiyle görüşülüp incelenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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Bilindiği üzere ulaştırma hizmetlerinin plan, proje ve altyapı tesislerinin yapımına ilişkin hizmetlerin, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, buna karşılık aynı hizmetlerin yürütülmesi işinin ise, Ulaştırma Bakan
lığınca da yerine getirildiği, birbirinin devamı olan bu görevler iki başlılığa neden olmakta, dolayısıyla da ka
muya götürülen hizmetlerde aksamalara yol açmakta» bu aksamaları önlemek amacıyla, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı Teşkilatı içindeki Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı.bünyesinden alınarak Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatı içine dahil edilmesinde zaru
ret görülmüştür. 

Tasarının tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesinin 2 nci bendinde ı(Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü) ismindeki kuruluş, tasarı metninde sehven (DcmiryoUar, Limanlar ve Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü) olarak yazıldığından «İnşaat» kelimesi ilave edilmiş, yine aynı bende «yürütülen» keli
mesinden sonra, açıklık getirmek gayesiyle, «görev, yetki ve» ibaresi eklenmiş ve geçici madde 2 bu ilave
lerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 7 ve 8 inci maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz havalesi gereğince Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

Başkan 
İbrahim özdemir 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara Milletvekili 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir Milletvekili 
(Analyasıa ayfkıırıiğı <ve 
yeterli olmadığı için 

imu'haılifim.) 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale Milletvekili 
(ıbu Tcplaımtuda Sözıcü) 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli Milletvekili 

Başkanvekili 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul Milletvekili 

Üye 
Osman Esgin Tipi 
Aydın Milletvekili 

Üye 
Halis Soylu 

Kars Milletvekili 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu Milletvekili 
(tliış'îk gsrakçe ile.) 

MUHALEFET ŞERHİ 

:1. Taisatrı önce' Anıayaisa Komisyonunda tetkik olunmalıdır. 
2. Yapım ve işletme hizmetlerinin tek elden yürütülmesinde, gerekçede belirtilen yararlar istikametinde 

bakanlık teşkilatında da değişiklikler yapılmasının mantıkî olacağı kanısiyla tasarının bu şekline karşıyım. 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/804 
Karar No. : 3 

17 E 11 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 13.11.1986 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Komisyo
numuzun 17.11.1986 tarihli toplantısında, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, Ulaştırma Bakanlığı ve Bayındırlık 
Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge
nel Müdürlüğü, ulaştırma hizmetlerinin plan, proje ve altyapı tesislerinin yapımına ilişkin hizmetleri yerine 
getirirken aynı hizmetlerin yürütülmesi işi de Ulaştırma Bakanlığınca yerine getirilmektedir. Birbirinin devamı 
olan bu görevin iki ayrı Bakanlık eliyle yürütülmesini önlemek amacıyla anılan genel müdürlüğün Ulaştırma 
Bakanlığı teşkilatı bünyesine alınmasını öngören tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunarak maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddeleriyle, Geçici 1 inci maddesi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Geçici 2 nci maddesi, tasarının 7 ve 8 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Komisyonumuz, anılan tasarının bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden, İçtüzüğün 53 üncü mad
desine göre öncelikle görüşülmesini de kararlaştırmıştır.mıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Anikara 

Üye 
İhsan Tombus 

Çorum 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Halil İbrahim Şahin 

Denizli 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ulaş
tırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 «ayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«a) Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin, ikarayokı yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere teknik, 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliş
tirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uy
gulanmasını takip etmek ve denetlemek,» 

. MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril m işittir. 

«Madde 8. — Ulaştırma Bakanlığındaki ana hizmet 'birimleri şunlardır : 
a) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, 
b) Kara Ulaştırması Dairesi Başkanlığı, 
c) -Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı, 
d) Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı, 
e) Haberleşme Dairesi Başkanlığı, 
f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, 

g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.» 

MADDE 3. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 

Madde 9. — Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar
dır : 

a) Devletçe yaptırılacak demiryollarının, limanlar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma ya
pıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin, akaryakıt ve talbiî gaz te
sislerinin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak, plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için ge
rekli tedbirleri almak ve imkânları sağlamak; araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile 
onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, 

b) Kamu kurum ve kuruiaşları, belediyeler, özel idareler, haklikî ve hükmî şahıslarca yaptırılacak (a) ben
dinde yazılı işler ile tünel, teleferik, finifcüler, şehiriçi raylı ulaşım sistemleri ve metro gibi tesislerin proje ve 
şartnamelerini incelemek ve onamak, metropol belediyelerin raylı ve toplu taşıma ile ilgili, Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılacak iş ve hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, 

c) Liman ve banmakların onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapılmış olanların bakımı ve onarımla
rının organizasyonu için esaslar hazırlamak, 

d) Yukarıda (a), (b) ve (c) bendlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, beledi
yeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip tasdlik et

mek, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler Ue 
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da 182 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 



(Hükümötto Teklif 'Etföğiı Metin) 

MADDE 4. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin, 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmliştir. 

«(Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere, kamu yapıları
nın inşaatı ile esaslı onaranlarınım yapılması veya yaptırılması, yapı malzemesi, deprem araştırma, afet uygu
laması hizmetleri ile (inşaatlarının ve bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş kanunları ile verilmiş iş ve hiz
metlerin yürütülebilmesi, 

için Bayındırlık ve İskân Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerime aift esastan düzenlemektir.» 

MADDE 5. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin, 209 sayılı Kanun Hükmünde Karaırnajme ile değişik 2 ntoi maddiesinin (a) ve (jb) Ibent-
lertiı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«&) Kamu yapılları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, 

b) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve 
hizmötj'l'erin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,» 

MADDE 6. — Bayındırlık ve iskân Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri hakkında 180 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin; 

a) 8 inci maddesinin (b) bendi, 
b) 10 uncu maddesi, 
c) Eki cetvelde ana hizmet birimlerinden 2 nci isırada yer allan «Demiryollar, limanlar, Hava Meydan

ları İnşaatı Genel Müdürlüğü» ibaresi, 

id) 33 üncü malddesiniiın ilkıiınci fıknalsınlda geçen «demiryolu, liman, havia meydanı, akaryakıt ve doğal gaz 
tesislleri ile» ibaresi, 

kaldırılmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
cetvelde yer alan ana hizmet birimleri bölümünden «Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü» çıkarfarak yerine «De-
miryolar, limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü» eklenmiştir. 

GEÇtCl MADDE 1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Demirydllar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Geneli Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı iile birlikte mevcuit kadroları ve personeli, bu kuruluşla ilgili 1986 
yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, binave (tesisleri, deniz dalhil her 
türlü araç gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birilikte başka bir işleme gerek kalmaksı
zın Ullaşltırma Bakanlığına devredilmiştir. 

GEÇlCİ MADDE 2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Geneli Müdürlüğünün görev alanına giren her türlü yapım, hizmet ve allım işleri için Bayındırlık 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile müteahhitler arasında imzalanmış bulunan sözleşmelerde geçen 
«Bayındırlık Bakanlığı» ve «Bayındırlık ve İskân Bakanlığı» ibareleri, «Ulaştırma Bakanlığı» olkrak anla
şılır. 

Diğer kanunlarla Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmiş olup Demiryoİar, limanlar ve Hava Meydan-
lları Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetler, Ulaştırma Bakanlığının aynı adlı Genel Müdürlüğü eliyle ted
vir dlünur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 503) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nunun Katni Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — • Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı DemiryoUar, Limanlar ve Hava Meydanları 
inşaatı Genel Müdürlüğünün görev alanına giren her 
türlü yapım, hizmet ve alım işleri için Bayındırlık Ba
kanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile müteahhit
ler arasında imzalanmış bulunan sözleşmelerde geçen 
«Bayındırlık Bakanlığı» ve «Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı» ibareleri, «Ulaştırma Bakanlığı» olarak anla
şılır. 

Diğer kanunlarla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
na verilmiş olup DemiryoUar, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yürütülen gö
rev, yetki ve hizmetler, Ulaştırma Bakanlığının aynı 
adlı Genel Müdürlüğü eliyle tedvir olunur. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi aynen 

MADDE 5. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi aynen 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. —- Tasarının geçici 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komiısyonunun Geçidi 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • (S. Sayısı : 503) 
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(Hükümötfe Telttif Eltigıi Metin) 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı (tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakamlar Kuruıiıu yürütür. 

28.10.1986 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

dirlik ve îskân Bakanı 
t S. Giray 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
7,. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Devlet Bakan» 
K. Okiay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Miill Eğitim Gençlik ve Spo 
M. Emir oğlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Oksay 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 



(Bayındjrltlc, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nunun Kalbufl) Ettiği Metün) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 




