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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

in. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
431 

132 

136 

136 

136 

' 1. — Dişileri Balkanı Vahit Halef oğlu' 
nun, Geneıl Kurula, hlü!külmelt)kı Avrupa Bko- * 
flomilk Topluluğuna resmen başvurma kararı
nı havi mehtapların, bugün, topluluğun yetikilü 
mercilerine tevdii ediilldiğine ilişkin gündem 
dışı koırıuşim'aisı ve DYP Grulbu adına Çanak
kale Mileifcvekii Oafer Tayyar Sadıklar, SHP 
Grulbu adına İzmir Milletvekili Brdal İnönü, 
DSP Grulbu adına Zonguldak MILe'Cvek'ıl'i 
Calhiıt Karafcaş, ANAP Grulbu adına da Bitlis 
MiTletvekili Kâmirtan İnan'ım aynı konuda açık
lamaları 136:147 

B) Danışma Kurulu önerileri 147 
a) Siyasî Parti Grubu önerisi 147 
1. — Genel Kurul çalışma gün ve saat

lerine ilişkin ANAP Grubu önerisi 147:149 

C) Tezkereler ve önergeler 

1. — Erzurum Milletvekili tHüıümıi Nallbant-
oğlu'nun, 6/977 esas numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığıma ilişkin önergesi (4/32Ö) 

A) öngörüşmeler 

Sayfa 
149 

149 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 149 

149 

•1. — tdtanbul Milletvekili Feridun Şalkür 
Öğünç ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup 
raillötvdk'illeri.taıraıfınldan verilen kanun teklif
lerinin koırrtiisyonılarda ve Genel' Kurulda ele 
ailınmaımasının nedenleri, ile yasama fonksi
yonunun tek yönlü olarak imlemesine yol açan 
<bıı uyıguHaim'anın düzeHlüilImesi için alınabile
cek .tedtoMer konuısunldia ıgenel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/22) 143:168 

2. -— Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen ve 20 arkadaşının, Ordu iti Kargan İl
çesindeki Zialaaıt Odaısı ile T.C. Ziraat Banka
sında görevli bazı yöneticilerin önderliğinde 
oluşan bir şebekenin, çiftçilerin üretime yöne
lik ihtiyaçları içiın tahsis ediHmesli gereken ziraî 
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Sayfa 
kredileri kendi çıkarları yönünde kullanarak 
haksız kazanç Bağladıklarına dair iddiaları 
tespilt etmek amacıyla Meclis aırtaşltııtmaısı açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 168:170 

3. — IsitanJbul Milletivekilli Doğan Kasar* 
oğlu ve 24 arkadaşının, Iturizm işjletaelerıinde 
kurulan talh oyunu salonlarıyla ilHgilli idldialla-
ırıın gerçeklik derecesini ve bu sorunu çözüm-. 
leyecek acil tedbirleri tespit etmek (amacıyla 
'Meclis araştırması açılımasıma ilişkim önergesli 
<10/51.) 170:179 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 180 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 180 

1. — 'İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Ereğli Demir Çelik Fabrikasının ih't):-
yacı olan kömürün ithalinde 19812 yıllında ya
pıldığı idldia edilen usulsüzlükten doîlaıyı ne 
gıilbi 'işlemler yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahlmdt Karaıevli'nm 
yazılı cevabı (7/1614) 180:181 

2. — Balıkesir. Milletvekili Cafailt Tultulm' 
un, bazı okullarda din kültürü ve alMak deriş
lerinim öğretmen olmayan vaiz ve benzeri gö
revlilerce verildiği iddiasına ilişiklin Başlbakan
dan sioruisu ve iMıilî Eğitim Gençlik ve Spon 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/İIÖ33) 181:182 

3. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 
Ibazı tüzüklerim, Danıştay'ın incelemesinden 
geçen metniyle, Resmî Gazetede yayımlanan 
metinlerinin farklı olduğu iddiasına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun yazılı cevabı (7/1646) 182:184 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlıu'n/um, 1985 ve 19816 yıllarında gerçekleşen 
Ibazı ekonomik rakamlara ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtceibe 
A!ptemoçin''in yazılı cevabı (7/1*666) 184:185 

5. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'im, 31.5,1981 tarihinde Diyarba
kır Üniversiteslinde yapıldığı iddia edilen usul
süz ödeme İle ilgili olarak ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Elmir-
oğlutoun yazılı cevabı (7/1707) 185:186 

I 6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbant-
I oğlu'nun, 30.10.1983 tarihinde depremden 

zarar gören Erzurum ve Kars illerine bağlı 
I köylerin eltektrik tüketimi borçlarının gedik -
I mıe zammı ve faizi ile birlikte affedilip edile-
I meyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
I Kaynaklar Bakanı Suıdi Türerin yazılı ceva

bı 1(7/1711) 186:187 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
I Arılkan'ın, konut yapı kooperatifleri ile üst 

kuruluşlarının 1984 - 1986 yıllarındaki dene-
I filmlerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs

kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/1721) 187:188 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
I in, Kaıyseri - Develi îllçesıi İçme suyu şelbekte-
I sunin tamamlanamama nedenine ilişkin sıoru-
I su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Slafa 

Giray'ın yazılı cevabı (7/1723) 188:189 

I 9. — İzmir Milletvekili Haytrullalh Olca' 
I om, Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurum-
{ lan öğrencileriinln Okul ve İşletmelerde Mes-
I lefk Eğitlimi Yönetmenliğine göre görevlendi* 
I rilen koordinatörlere sağlanan imkânlara ilîş-
j kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik -ve Spor 
I Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 

(7/1728) 189:191 

I 10. — Eraurum Milletvekilli Hilmi Nal-
I 'ban'üoğluı'nun, Erzurum İli Horasan ve Nar-
I man ilçelerine bağlı bazı köylerde yaptırıl-
I mış olan afet konutlarının maliyetlerindeki 
I farklılığın nedenine ilişkin sorusu ve Bayımdır-
I lılk ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya

zılı cevabı (7/1734) 191:192 

I 11. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir' 
I in, Türk Hava Yoliarınca bazı ülkelere ilk' 
I olarak düzenlenen uçak seferlerime ilişkin so-
I rusu ve Ulaştırma Balkanı Veysel Atasoy'um 

yazılı cevabı (7/1749) 193:194 

I 12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ümer' 
I in, Kayseri İli Develi İlçesi kültür sitesinin 
I ine zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Kül-
I (üür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'rn 

yazılı cevabı (7/1752) 194 

— 130 — 
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Sayfa 
13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, iıtihalaıt ve ihracattaki vergi iadesi, 
fon ve prim oranlarımda yapılan değişiklikler 
nedeniyle zarara uğrayan kuruluşlarca 1984 -
1986 yularımda Hazine aleyhine açılan dava
lara ve fonlarla ilgili bazı verilere ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet 
Kurtadbe Alıptemoçin'im yazılı cevaJbı (7/1762) 194: 

195 
14. — Erzurum Milleüvek'ili Hilmi Nal-

Ibantoğlu'mum, 1İ2J8.1986 tarihimde. Yargı'taya 

THMİM Genel Kurulu saalt 10.001da toplanarak 
üç olturüm yaptı. 

Kayseri M'M«râvdklilüı Mefaıelt Ümer, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının 26^2.1985 tarihli geneüigösi ve bu 
'genelgeye ilişkin uygulamalarla illglilli yanlışlıklar hu
susunda gündem dışı bir konuşma yapıtı; Çalışma ve 
Sdsıyal Güvenlik Balkanı Metaeit Mliikerrem Taşçı-
oğlu da bu konuşmaya cevap verdi. 

Hatay MMelüvelkiiilli Tevıfilk Bilâl, Uluslararası taşı-
macılarıınııZLn ve iıhracaılçılarımvzın Suudî Arabistan' 
da karşılaşltıkllaırı sorunlar; 

Arltivin Mlidüvekii AlhJmdt Doğru, Artvin ll'i Gök-
ıtaş Bucağımda faaliyette bulunan bakır izabe tefle
rimden çılkan zöh'irli gazların yörede yaptığı tahnilbaıt; 
konulanında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Sayfa 
gönderilen Erzurum Aşkale - Kandilli Bele
diye Başkamı ile ilıgili dosyanın akıbetine iliş
iklin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
Sumgurlu'mıun yazılı cevabı (7/1774) 195:196 

15. — tstanlbul Milletvekilli Günseli öz-
kaya'nın, 1986 yılımda îstarubul - Sarıyer Ouım-
ıhuriyet Savcılığına intikal eden hazırlık dos
yalarıma ve sonuçlarına ilişkim sorusu ve Ada
let Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun ya
zılı oevalbı (7/1784) 196 

Yapimasıma Dair Ydtki Kanunu Tasarısı (1/827) (S. 
Sayısı : 5411) ile, 

22.4.198B Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Pariiler Ka
nununa, 27J6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanunla Ek
lenen Geçici 11 inci Maddesine Fıkralar Elklenmeısıi 
Haikkıınlda Kanun Teklifi (2/375) (S. Sayısı : 539) 

'Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümleri açık 
oya sumuMu; tasarı ve teklülflm, oyların ayrımı sonu
cunda ve 

Ulaşjtıırma Bakanlığının Teşıkliılat ve Görevleri Hak
kında Kanun Taısairnsımın (1/114; 1/509) (S. Sayısı : 
532) üzerimdelkii görüşmeler ne'tifceis'inde; 

Kalbul edildikleri ve kanunlaşltıkları açıklandı. 
Türküye Büyük Millet Mecfti içtüzüğü Teklifi 

(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) üze
rindeki görüişimeleir, alınan karar gereğince çarşarnlba 
günleri yapılacağımdan; 

'Manlüsa Milletvekili Abdullah Çakurefe'nin, 
25,8:19711 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fılkıra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklliıfi ve Sağlık ve Sosyal îişfer Kom'ilsyionu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı: 512,), 

içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Kanunu 
Teklifi ve Tarım Ormıan ve Klöyıişâeri Komisyonu Ra
poru (2/348) (S. Sayısı : 514), 

İçel Milleıtivekiİ Eldip özgemçlm, îpeiklböoekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orirriam ve Röyİşleri Ko-
misyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 5/15), 

Eskişehir Milletövek'iri Mustafa Balcılar ve 3 Arka
daşımın, 17Jİ0.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme-

13 Marft 1913 Tarihli İdareJi Umumiıye-i Vilaıyaft 
Kamunu Muvalkkaltınım Adının ve Bazı Maddelerinim 
Değiştöiritaesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 
Madldeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı i'Ie Yoz
gat Miilleltlvekliİ Metaıelt Bagçeci ve Şanlıurfa M'iliet-
vekiİi Oslman Doğam'ım, Kars Milletvekili Ömer Kuş-
han ve 4 Arkadaşımın, îlsUamlbul Mlületivek'ili Halil Or
han Brtgülder'in Aynı Kanunun 1116 ve 140 inci Mad
delerinim Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifleri ve 
İçişleri'; Plan ve Bütçe komisyonlarını raporlarınım 
(1/8Ö8, 2/231, 2/306, 2/3Ö5) (S. Sayısı : 531 ve 534'e 
1 inci1 Ek) geri verilimeslime dair Plan ve Bültçe Ko
misyonu Başkanlığı Tezkeresi okundu; gündemde bu
lunan buna ilişkin tasarı ve tekliflerin bir defaya 
ırrtaıhisus ölimak üzere geri verildiiği bildirildi. 

H2.3.198I6 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu 
Kurum, ve Kuruluşlarınım Teşkiılaitâarında Değişiklik 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZJETÎ 

— 131 — 
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«fine Dair Kanun Tetkiki ve Sağlık ve Soisıylal İsler Ko
misyonu Raporu (2/319) (S. Sayıısı : 526), 

İElsIkişehiır Mllelivekii Mustafa Balcılar ve 3 Arka
daşının, 17.7.1964-Tartı ve 506 Sayılı Sosyal S'igonita-
lar Kanununa Bur Ek Geçici Maıdlde Eklenmesi Halk
acımda Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komiis-
yonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540), 

Ankara MMletıvekili1 Alpaslan Pehlivanlı ve 16 Ar
kadaşının, Emniyeti Umuim'iye Idareisn'İn Nezaretti Al-
tınfda Bulundurulma Ceza ve Tedbirinim Yürürlükten 
Kafldırıllmiası Hakkımda Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti Umumiye Ne
zareti Altında Tutulma (Güvenlik Gözetimıi Altında 
Tultuillmak) Ceza ve TedbMerinlin Yürürlükten Kalktı-
rılimıası Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyo
nu Raporu (2/3:80, 2/385) (S. Sayıısı : 542), . 

İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 Arka
daşının, 22.5.U986 Tarilh ve 3290 Sayılı Kanun ile De
ğişik 24.2.1984 Tariilh ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/394) (S. Sayıısı : 543), 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İster ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları 0/826) {S. Sayısı : 544); 

Tasarı 
i. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad-

desittin Değişik <(îb) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı <?l/836) '(İçişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geöüg is^rM : 9.4.1987) 

Teklif 
1, — ZonguMak Miltetvdkıiüfi İsa Vardal ve 9 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarilh ve 2822 Sayılı TorJu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 15 inci 
MafddesînÜn tklind Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun TekMfii i(2/432) (Adalet; Sağlık ve Sosyal İş
ler fcom'ilsyonlanına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1987) 

Tezkere 
1. — Kureyş Yalçın Hakkındaki ölülm Cezasının 

Yerin» Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresıi 
(3/11292) (Adalet K'omlsycHiuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.4,1987) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun, petrol 

aramak 'için başvuruda bulunan şirketlere ve baş-

14 . 4 . 1987 0 : 1 

Üzerindeki görüşmeler, komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

'13 Mart 1913 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat 
Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Yoz
gat Milletvekili Melhimet Bağçıeci ve Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doğan'in, Kars Milletvekili Ömer Kuş-
Ihan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil Or-
Ihıan Ergüder'in Aynı Kanıumun 116 ve 1'40 inci Mad
delerinin Değ'ştirilimesi Hakkıınıda Kanun teklifleri ve 
İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/808, 
2/21311, 2/306, 2/365). (S. Sayısı : 531 ve 5311e 1 İnci 
ıBk) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının isteği 
'üzerine, komisyona geri verildiğinden; 

Erildendiler. 
14.4.1987 Salı günü saat 14.301da toplanmak üze

ne birleşime saıat 19.05te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Edirne 

Mehmet Zeki Uzun İsmail Üğdül 

vurularınım sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî. Kay
naklar Bakanından slözM soru önergesi (6/978) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

2. — Kaihramarumaraş MüleCvekili Mehmet Tu
ran ıBayezut'Ün, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesli <]6/979) ^Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

3. — Kalhramanmaraş iMlletvekl'M Mehmet Tu
ran Bayezifin, AHD'ye gidişinden bu yana hangi 
tarihlerde görevli hanıgi tarihlerde sağlık nedeniyle 
izini olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (36/980) ıPaşfcanıbğa geliş tarihi : 6.4.1987) 

4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, söz-
îeşmeiÜ personeli statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi {6/981) (Başkanlığa geliş tarihli : 
6.4.1987) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 4 . 1987 Cuma 

— 132 — 



T. B. M. M. B : 89 14 . 4 . 1987 0 : 1 

5. — Balıkesir MMetvekii Cahiit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine diskin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (J6/982) (Başkan
lığa geliş tarM '. 6.4.1987) 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Seylfi Oktay' 
ut, 6,11 Jİ983 tarihinden 'bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle Migil TRT yayınlarının sürele
rine ilişkin Barbakandan sözDü soru önergesi (6/983) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

7. — Ağrı MÜfeHveklÜH Paşa Sarıoğlu'nun, Eşe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

8. — Adana Mffletvekiü Coşkun Bayram'ın, Ada
na îli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde sel 
felaketlinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlen
mesi için bölgede alınacak tedbirlere ihşkün Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/985) (Başkanlığa ge
liş tarihî : 6.4.1987) 

9. — îstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maiye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/986} (Baş
kanlığa geüş ta t i l i : 6 A1987) 

1Q. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine .ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

11. — İstanbul Milletvekili İbrahim UntiTın, Ba-
fcanhk Müsteşarlığına tedvliren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

12. — Îstattbu9 Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEİA anlaşması i e Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna İişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (J6/989) {Başkanlığa ge
liş talihli : 6.4.1987) 

13. — Balıkesir Milelvekffi Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahi bulunanlardan 
kadrolarına «tahsisti ek gösterge» belirlenmiş olanla
rın sayısına 'Miskin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/990) {Başkanlığa geliş tarihi : 
6,4.1987) j 

î 14. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından .sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.4.1987) 

| 15. — 'Ankara Miietveklil'i Neriman Eligin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bîr uygu-

i lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Mîllî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (16/992) (Başkanlığa geliş tarihli : 6.4.1987) 

16. — Eskişehir Mlletveklili Münir Sevinçlin, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân. Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'kı, Başbakanın geçirdiği By - Pass ameliyatının 
Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 
(Başkanlığa geliş ıtarihi : 6.4.1987) 

18. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözKl soru önergesi (6/995) (Başkan
lığa geliş taribi : 6.4.1987) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine 
yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/9%) ^Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

20. — Amasya Milletvekilli Kâzım îpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla IgiHi bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve. Köy işleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.4.1987) 

21. — Mal'atya Miletvek'M Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (16/998) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1287) 

22. — Ördü M'Metvekli Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) (Baş
kanlığa geliş tarihi ı 8.4.1987) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. <r- Ankara Milletvekili Mdîmet Seyfi Oktay* 

in, ülkemizde faaliyet gösteren tarüfcat örgülülerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/l'862) 
(Başkanlığa geliş tarM ı 6.4.1987) 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, ülkemizdeki gelir dağılımı oranlarına ilişlkin Baş-
'bakandan yazılı soru önergesi (7/1863) (Başkanlığa 
gelş tarihi : 6.4,1987) 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, Anayasa Mahkemesince iptali edilmiş dlan İmar 
Kanununun Boğaziçi ille ilgili hükümlerinin halen 
uygulanıp uygulanmadığına İişikin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1864) {Başkanlığa gelş tarihi : 
6.4.1987) 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay* 
in, iç ve dış borçlarımıza ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1865) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi NalbanJtoğüu' 
nun, 1984 - 1986 yılarında açılan akaryakıt bayi
liklerine ilişkıin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1866) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.44987) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ta
rım kesiminde yaşanan kötü koşullar nedeniyilie çift
çilerin 1986 yılına ait borçlarının ertelenmesinin ve 
kredi faizlerinin silinmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1867) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
tarım ürünlerine verilen fiyatların enflasyon tahmi
ninin altında kaldığı iddiasına ve bu ürünlere eik fi
yat verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1868) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4,1987) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Hü
kümet çevresi ile olan yakın ilişkisi nedeniyle kısa 
zamanda 'büyük servet edindiği iddia edilen bir ki
şinin mal beyanına tabi tutulmasının uygun 'bulunup 
'bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1)869) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.4.1987) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında yaptığı dış gezilere ve 
gittiği her ülke için aldığı harcırah miktarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1870) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

10. — Gaziantep Miletvekûli Mehmet Hayri Os-
manlıoğlu'nun, bazı ekonomik sorunlar nedeniyle Türk 
Ticaret Kanunu 'ile lora ve İflas Kanununda yeni 
düzenlemeler yapıltp yapılmayacağına ilişkin Başlba
kandan yazık soru önergesi (7/1871) '(Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.4.1987) 

11. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, 
Malatya'ya atanan 'bir öğretmenin Valilik emri ile 
göreve başîa'Mmadığı iddiasına ilişkin Millî. Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1872) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

112. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Ok
tay'ın, Tunceli esdci Valisi Kemal Güven zamanın
da bu ilde açılan İmam - hatip liseleri ile Kura'n 
'kurslarına ve yaptırılan camilere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1873) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.4.1987} 

13. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, Toplu Konut Fonunda toplanan para miktarıma 
ve Ibu Fondan kimlere kredi verildiğine İlişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1874) (Başkankğa 
geliş tarihi : 6.4.(1987) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlimde korumaya alınıp restore edilmesi 
gereken mahalle ve binaların ne zaman programa 
alınacağına Miskin İçişleri Bakanından yazık soru 
önergesi (7/1875) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

15. — İçel Milletvekili Ali İhsan EUgin'in, OKAN 
Holding ile bağlı kuruluşlarına ve bu şirketlere açı
lan kredilere ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan Yar-
dumoısından yazılı soru önergesi (7/1876) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8,4.1987) 

16. — İstanbul Milletvekili Sab'it Batumlu'nun, 
gümrük ambarlarında mevcut kaçak eşyalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önerge
si 1(7/1877) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1987) 

17. — Kayseri Millet/ekili Mehmet Üner'İn, 
Kayseri 2 nci Kültür ve Sanat Haftası tiörenıleriyle 
i%ii TRT haber 'bültenlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan yazık soru önergesi (7/1878) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.4.1987) 

'18. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçe-
ci'nin, köy muhtarlıklarına güvenlik amacıyla aldır-
tılan telsiz cihazlarının yılık vergilerden muaf 'tu
tulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1879) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1987) 

19H — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Balhçe-
oi'nin, Diyarbakır - Ergani İlçesine Ibağlı Birdel Kö-
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yü ve mezralarına »ulama göleti yapılması iç!in ça
lışma yapılıp yapılknadığına ilişkin Tarım Onman 
ve Köyişjleri Balkanından yazılı soru önergesi (7/1880) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1987) 

20. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söik-
menağLu*nun, yeni iimam - hatip liseleri -açılmasuıa 
müsaade edilmemesinin nedenlerine ve liselerin öğ
retim programlarında değişiklik yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin MAM Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından yazdı soru önergesi <7/l'881) {Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.4.1987) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, «Sinema Fimi, Video, Plak, Ses Kaseti İşlet
mecilerine Belediyelerce Verilecek İşletme Ruhsatı 
Hakkında YönetmellıiılCMn 5 inci maddesi uyarınca 
sinemacıların yeniden ruhsat almaya zorlandıkları 
iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1882) (Başkanlığa geliş tarihi : 
944987) * 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlü' 
nun, Bakanlıkta vekâleten idare edilen makamlara 
ve vekâletle görev yapanlara ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından yazalı soru önergesi 
(7/1883) (Başkanlığa geliş tarihi ; 9.4.1987) 

13 . 4 . 1987 Pazartesi 
Rapor 

1. — Muş Milletvekili Alaatun Fırat ve İstanbul 
Milletvekili Bülent Akarcaiı'nın, 21.12.1959 Tarih ve 
7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve 
(4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyon
ları raporları (2/317) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tari
hi : 13.4.1987) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İstan

bul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1000)» (Başkanlığa ge
liş tarihi: 10.4.1987) 

Yazth Soru önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, T.C. Zi

raat Bankası tarafından Beslen Makarna Gıda Sana
yii ve Ticaret A.Ş.'ne verilen kredilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.1987) 

2. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, işken
ce ile adam öldürmek suçundan hüküm giyen bazı 
emniyet mensuplarının terfi ettirildikleri ve mahkûmi

yet kararını veren mahkeme üyelerinin tehdit edildik
leri iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.1987) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet ÜnerTn, yerel 
yönetimlerle ilgili olarak yargı organlarına intikal 
eden olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.1987) 

4. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, T.C. Zi
raat Bankasınca Beslen Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 
düşük faizle kredi verildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.1987) 

5. — İçel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, T.C. Zi
raat Bankası tarafından Okan Holding ve bağlı şir
ketlerine açılan kredilere karşılık olarak gösterilen 
menkul ve gayrimenkullere yüksek değer biçildiği id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/1888) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.4.1987) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci* 
nin, Balıkesir - Burhaniye İlçesi Karaağaç Köyü Boz-
burun mevkiindeki Bardakçı Sahil Sitesine ne zaman 
elektrik bağlanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1889) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.4.1987) 

7. —.Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, 
Diyarbakır - Çermik İlçesi Malköy ve mezraları ile 
Abdulaziz Köyü mevkiinde bulunan çay üzerine köprü 
yapılmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1890) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.4.1987) 

14 . 4 . 1987 Sah 
Rapor 

. 1. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı'nın, Ada
na Milletvekili Cüneyt Canver ve 2 Arkadaşının, İs
parta Milletvekilli t. Fevzi Yaman ve 5 arkadaşının, 
4 Kasım 1931 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek öğretim 
Kanununun 59 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/402, 
2/279, 2/350) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 
14.4.1987) (GÜMDSME) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, ülkemizle ilgili olarak A.B.D. Kongresinde 
alman son kararlara karşı Hükümetin tutumuna iliş
kin Başbakandan yazık soru önergesi. (7/1891) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.4.1987) 
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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Demirören şirketler grubuna bağh firmalara Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca verilen kredilere 
3.0.9.1984 tarihinden itibaren faiz tahakkuk ettirilme-
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1892) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.4.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu ile Tepki Konut Fonundan 
1985 ve 1986 yıllarında işletmelere yapılan finansman 
yardımlarına îliktin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazah soru önergesi. (7/1893) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.4.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Tuırgut Arıkan' 
in, tsitambul İli BÜYülkşehlir ve ilce belediyelerince 1984 
- 1986 yıllarında ihale ediien on milyon liranın üze
rindeki işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1-894) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1987) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

'(Çankırı Milletvekili İlker Tuncay'a kadar yok
lama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, Ge

nel Kurula, hükümetin Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna resmen başvurma karanfil havi mektupların, 
bugün, topluluğun yetkili mercilerine tevdi edildiği
ne ilişkin gündem dışı konuşması ve DYP Grubu 
adına Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar, SHP Grubu adına İzmir Milletvekili Erdal İnö
nü, DSP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Cahit 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Mialat ve ihracatta uygulanan vergi iadesi, fon ve 
prim oranlarının değiştürilmestaıden doğan zararlarının 
tazmini için ilgili firma ve kuruluşlarca Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1895) (Başkanlığa 
gel'lş tarihi : 13.4.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İzmir İli Btöyükşefair ve ilçe belediyelerince 1984 
- 19816 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üze
rindeki işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1896) (Başkanlığa gel'iş tarihi : 13.4.1987) 

7. — İçel Milletvekili BdSp özgenin, T.H.Y.'nın 
ilk Yeni Delhi seferine katılanlara ve bu sefer için ya
pılan masraflara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazıl 
soru önergesi. (7/1897) (BaşkanUğa geliş tarihî : 
13.4.1987) 

. .«.- . 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Karakaş, ANAP Grubu adına da Bitlis Milletvekili 
Kâmran İnan'ın aynı konuda açıklamaları. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Ha-
lefoğlu, Avrupa Topluluğuna tam üyellik müracaatı
mız hakkında Genel Kurula bilgi sunmak üzere, 
gündem dışı söz isfemişlerdir; kendilerine söz veri
yorum. 

Buyurun Sayın Halefoğlu. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN .- Başkanvekili Abdulhaim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖzbUen (Kırklareli), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mlillet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU ] 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümetimizin Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam 
üyelik için resmen başvurma kararını yüce heyeti
nizin bilgisine sunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum., 

Tam üyelik için başvuru mektupları bugün AET' 
nin yetkili mercilerine tevdii edilmiştir. Başta Türki
ye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, işçi ve işve
ren kuruluşlarımızın, basınımızın, üniversitelirimizin 
ve kamuoyumuzun geniş desteğine dayanan bu ta
rihî kararın büyük milletlimize hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Haziran 
1984 günü bu kürsüden, Türk dış politikasının esas
larını özetlerken, aynen şöyle demiştim1: «Türkiye' 
de, hükümetler, dış politikanın yürütülmesinde em
salsiz bir şahsa sahiptir. Türk Ulusu, kendi içindeki 
tartışmalar ve görüş ayrılıkları ne olursa olsun, di- 1 
sarıya karşı daima bütünleşmeyi bilmiştir. Bu tu
tum, Türk insanının zengin tarihinden kaynaklanan 
olgun, dengeli ve yapıcı kişiliğinin tabiî bir sonucu- I 
dur. Millî davalarda Meclisiyle, hükümetiyle, ka
muoyuyla Türkiye bir bütündür. Göreve gelen her I 
hükümet ve bugün işbaşında olan Cumhuriyet Hü
kümeti, arkasındaki bu büyük manevî kuvvetin el-
betteki bilincindedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının teme! 
ilkeleri, doğrultusu ve hedefleri belliidir. Bu esaslar, 
Atatürk'ün önderliğindeki bir millî kurtuluş müca
delesinde yoğrulan milletimizin istekleri doğrultu
sunda tespit edilmiştir. Yüzlerce yıllık bir devlet ida
resi geleneğinin tecrübelerinden süzülmüş, sürekli sa- I 
vaşlar ve çekilen acılardan alınan derslere dayan- I 
dırılmıştır.» I 

Şimdi, bu tarihî günde, büyük Atatürk'ün çizd;-
ği yolun bu önemli aşamasında, aynı duygu ve düşün
celerle dolu olduğumuzu yüce heyetinizin huzurunda I 
bir kere daha ifade etmek isterim. I 

Türkiye'nin AET'ye tam üyeliği, Cumhuriyetin I 
ilanından bu yana izlediğimiz Batı medeniyetiyle bü- I 
tiinleşme hedefinin tabiî bir icabıdır. AET'ye tam I 
üylik,- esasen hükümet programımızda başlıca hedef- I 
terimizden biri olarak yer almıştır. Yüce Meclisin I 
huzurunda çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, Tür- I 
kiye'nin sadece Avrupa'nın askerî entegrasyonu için- I 
de yer alıp, siyasî ve iktisadî bütünleşmesinin dışın- I 
da kalması düşünülemez. Türkiye, otuzbeş yıldan I 
beri, savunma alanında, Avrupa'nın sınırlarını geniş- | 
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letmistir. Şimdi, AET'ye katılarak, siyasî ve iktisadî 
alanlarda da Avrupa'ya yeni bir boyut getirecektir. 

Avrupa Topluluğuna, millî ve kültürel gelenek
lerimizi ikoruyarak gireceğiz. Böylece', Türkiye, Av
rupa'nın siyasal ve kültürel hayatına da zenginlik 
kazandırmış olacaktır. Avrupa ile aramızda en 
önemli ortak özellik, insan haklarına dayalı çoğul
cu demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak 
benimsemiş olmamızdır. Batı Avrupa ile aynı siyasî 
değerleri paylaşan Türkiye, İkinci Dünya Savaşı son
rasında oluşturulan başlıca Batı kuruluşlarında yeri
ni almıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile de, baş
langıç döneminden Mbaren ilişki kurmuş ve bugün 
topluluk üyesi bulunan bazı ülkelerden önce, bu 
önemli' Avrupa kuruluşuyla yakın bağlar tesis et
miştir. Topluluğu kuran Roma Anlaşmasının 1 Ocak 
1958 tarihinde yürürlüğe girmesinden sadece 
birbuçulk yıl sonra, Türkiye, tam üyelik amacına 
yönelik bir ortaklık anlaşması için, topluluğa baş
vurmuştur. Yapılan müzakerelerin sonucunda 12 Ey
lül 1963 günü imzalanan Ankara Anlaşmasıyla, Tür
kiye iile AET 'arasında ortaklık ilişkileri kurulmuş
tur. Bu anlaşma ile, bir yandan, Türkiye topluluğa 
belirli bir geçiş döneminin sonunda katılma karar
lılığını ortaya koymuş; bir yandan da topluluk üye
leri, Türkiye'yi kendi aralarına alma iradesini tes
cil etmişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara An
laşması ve daha sonra imzalanan Katma Protokol ile 
başlatılan süreç, zaman zaman siyasî veya ekonomik 
nedenlerle kesintiye uğrmıştır. Türk halkının irade
sine uygun olarak parlamenter süreç yeniden işler
liğe kavuştuktan sonra, hükümetimiz gerek Batı 
Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi gerek topluluk
la münasebetlerimizi normalleştirmek ve canlandır
mak için yoğun çaba harcamıştır. Batı Avrupa ülke
leriyle ikili münasebetlerimizde nereden nereye gel
diğimiz Yüce Meclisin malumudur. Aynı şekilde, Av
rupa Konseyli ile ilişkilerimizde safha safha aldığı
mız müspet neticeler ve bugün ulaştığımız nokta 
ortadadır. 

Avrupa toplulukları ile de ortaklık anlaşmasının 
öngördüğü istikamette ilişkilerimize canlılık kazan
dırmak için hiçbir gayreti esirgemedik. Bu gayret
lerimizin sonucunda,, 16 Eylül 1986 tarihinde Ortaklık 
Konseyinin bakanlık düzeyinde toplanması mümkün 
olmuştur. Aynı tarihte, ilk defa, toplulukla bakan
lar seviyesinde siyasî istişare toplantısı düzenlen
miştir. Bu tarihten sonra ortaklık anlaşmasına ön-
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görülen başlıca meseleler hakkında topluluk ile yo
ğun temaslar yaptık. Ancak, bu temaslar sırasında 
bazı engellerle karşılaştık. Topluluk, demokrasi ile 
insan hakları alanlarında katettiğimiz gelişmeleri 
dikkate alarak, Türkiye tide yeniden ilişki kurmaya 
yönelmiş; ancak, malî protokollerin uygulanması, 
serbest dolaşım ve* ticarî engellerin kaldırılması gibi 
alanlarda beklenen müspet adımlar atılamamıştır. 
Böylece, ortaklık anlaşmalarının tesis ettiği karşılık
lı çıkar ve yükümlülükler dengesinin bozulduğu gö
rülmüştür. Toplulukla ilişkilerimizin mevcut ortaklık 
rejimi çerçevesünde tam üyeliğe doğru pekiştirilmesi 
imkânlarının sınırlarına geldiğimiz anlaşılmıştır. Bu 
şartlar altında Hükümetimiz Roma Anlaşmasının il
gili hükümleri çerçevesinde tam üyelik müracaatında 
bulunma kararı almıştır. 

ıSiyasî açıdan bakıldığında, Türk Milletinin ira
desiyle tesis edilmiş bulunan demokratik pralamen-
ter düzenin Türkiye'nin topluluğa katılmasıyla da
ha da kökleşeceği kuşkusuzdur. 

öte yandan, kendi arzusuyla, Avrupa Toplulu
ğuna henüz katılmamış bulunan Norveç ve İzlanda 
dışında halen AET üyesi olmayan tek Avrupalı 
NATO ülkesinin Türkiye olduğunu unutmamak la
zımdır. Türkiye'nin topluluğa katılması bu açıdan 
da önemle değedtendirilmelidir. 

AET'ye üyeliğimiz, sliyasî ve iktisadî alanlarda 
hem bizim hem de topluluğun yararına olacaktır. „ 
Türkiye, tam üyelik müzakerelerine başlamaya ha
zırdır. Yapılan çalışmalar, Türk sanayiinin yüzde 
75'inin bugün içinde bulunduğu şartlarda dahi tam 
üyeliğie intibak edebileceğini göstermektedir. 24 Ocak 
karlarıyla tespit edilen ve 1983 seçimlerinden sonra 
hükümetimiz tarafından dinamik bir yaklaşımla yü
rürlüğe konulan serbest piyasa politikaları, ekono
mimizi birçok alanda toplulukla uyum sağlayabile
cek düzeye getirmiştir. Katma Değer Vergisinin uy
gulanmasında Türkiye'nin sağladığı başarı, toplulu
ğa uyum kabiliyetimizin güzel bir örneğini teşkil et
mektedir. 

Şunu huzurunuzda ifade etmek isterim ki, yeni 
üye ülkeler arasında, müzakere öncesinde Katma 
Değer Vergisi uygulayan hiçbir ülke yoktur. Türkiye 
bu sistemi üç yıldan beri başarıyla uygulamaktadır. 
Ekonomik kalkınma hızında elde ettiğimiz sonuç
lar da ileriye güvenle ve cesaretle bakmamıza imkân 
verici düzeydedir. Bu alanda, Türkiye, OECD ülke

leri arasında en ön sırada yer almaktadır. Bu sü
reci devam ettirebildiğimiz takdirde, önümüzdeki on 
onbeş yıllık dönem içinde, aramızdaiki gelişmişlik 
farkını büyük ölçüde azaltacağımıza inanıyoruz. 

Türkiye'nin topluluğa üyeliği, bölgede istikrar 
unsuru olma niteliğini daha da güçlendirecektir. 
Türkiye'nin, enerji, pazar ve ulaşım açısından top
luluğun Ortadoğu Bölgesi ile ilişkilerine yeni bir di
namizm getireceği kuşkusuzdur. 

Tam üyeliğin, toplulukla ekonomik ve ticarî iliş
kilerimize büyük canlılık ve muhteva kazandırması 
beklenmektedir. Bu çerçevede, topluluk üyesi ülke
lerden Türkiye'ye yönelik yatırımlarda önemli artış
lar olacaktır. Bu yatırımlar geniş listihdam alanları 
sağlayacak ve işsizlik sorunumuzun çözümüne kat
kıda bulunacaktır. Ayrıca, dışarıya yönelik işgücü 
akımını da yavaşlatacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletçe 
özlediğimiz bu olumlu sonuçlara ulaşabilmek için, 
önümüzde zor ve meşakkatli bir yol bulunmaktadır. 
Tam üyelik süre'ci, köklü incelemeleri ve çetin mü
zakereleri içerecektir. Topluluğa son olarak katılan 
ülkelerin tecrübeleri, bu açıdan dikkatle değerlen
dirilmektedir. Ayrıca, çeşitli nedenlerle Türkiye'nin 
önüne engeller çıkarmak isteyenlerin mevcut olduğu
nu da biliyoruz. 

Bu çetin yolda sabır, azim ve kararlılıkla ilerte-
yeceğiz. En büyük dayanağımız, bu gibi millî dava
larda, Türk Ulusunun daima birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmek hasletidir. Millî davalarda, Mec
lisi, hükümeti ve kamuoyuyla Türkiye bir bütün
dür. Tam üyelik yolunda sarf edeceğimiz çabalar 
arasında, milletimizin ve onun temsilcisi olan Yüce 
Meclisin vereceği destek, güç kaynağımız olacaktır. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde yeni 
bir sayfa açılmıştır. Bu noktaya ulaşabilmek içlin 
yıllardan beri sebatla ve azimle sarf ettiğimiz çaba
lara destek olan Yüce Meclisin değerli üyelerine ve 
yapıcı eleştirileriyle bize ışık tutan Türk basınının 
mümtaz temsilcilerine, bu vesile ile huzurunuzda de
rin şükranlarımızı bir kere daha ifade etmek istiyo
rum. 

Bugün girdiğimiz yeni yolda en kısa zamanda 
başarılı sonuçlara ulaşmamız için, tüm kuruluşları
mızın üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine ge
tireceğine inanıyorum. Türk Milleti, Atatürk'ün he
def gösterdiği, muasır medeniyet seviyesine ulaşa-
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cak hasletlere sahiptir. Avrupa camiasının da, Türk 
Milletinin 'bu istikametteki gayretlerine destek ola
cağına ve Avrupa ile bütünleşme iradesine saygı 
göstereceğine samimiyetle inanıyorum. 

Bu düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla se
lamlıyor ve cumhuriyet tarihinin bu önemli aşama
sının, büyük milletimüze refah ve mutluluk getirme
sini diliyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanın gündem dışı konuşmasına, grup

lar, 10 dakikayı geçmemek üzere cevap verebilirler. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tay

yar Sadıklar, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Erdal İnönü söz istemişlerdir. 

Sırasıyla, önce Sayın Sadıklar'a söz veriyorum; 
buyursunlar efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

(DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin çok değerli üyelerii; Avrupa Topluluğuna tam 
üyeMk müracaatımızın memleketimiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını temenni ederken, yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Balkanın da ifade ettikleri gfibii, önümüzde 
güç ve çetin bir yol vardır. Doğru Yol Partisinin, 
her millî davada olduğu gibi, müşterek millî dış te
maslarda da, dış politikada da, hükümetin başarılı 
olması için gerekli desteği sağlayacağını burada tek
rar ifade etmek isterim .Defalarca ifade ettiğimiz 
gibi, bu müracaat, geç kalan bir müracaattır. Bu ko
nuda geriye doğru bakmamızda fayda vardır değerli 
arkadaşlarım. Konu, Roma Anlaşmasının imzalan
masından bugüne kadar, otuz yıldır Türkiye'nin gün-
demündedir. 1957 Meclis zabıtlarını karıştırdığımız 
zaman göreceğiz ki, 1957 bütçe konuşmalarıyla ilgili 
zabıtlarda bu konu yer almış ve Avrupa Topluluğu
na girme konusundaki kararımız, temennimiz ifade 
edilmiştir. 

Gene, Sayın Dışişleri Bakanının da 'ifade ettiği 
gü'bi, Roma Anlaşmasının imzalanmasından hemen 
bir buçuk sene sonra, (1959 yılında) o günün hükü
meti ilk müracaatı büyük bir cesaretle yapmıştır. Bu 
müracaatı yapanlara ve 1963 yılında ortaklık anlaş
masını imzalayanlara ve 1970*te de Katma Protoko
lü imzalayanlara, minnet ve şükran hisselerimiz var
dır; burada tekrarlamakta fayda umuyoruz. 

Burada, niçiin geç kalındığının tahlilini yapacak 
değilim. Eğer demdkrasimiiz kesintilere uğramaday
dı, eğer bazı yöneticilerimiz zamanında tereddüt gös-

termeselerdi, belki bugün çoktan Ortak Pazarın üye
si olacaktık. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Kabahat bizîm 
mi? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın arkadaşım, lütfen dikkatli dinleyin; siize atıfta 
mı 'bulunuyorum? 

AHMET YILMAZ '(Giresun) — Yok, değil de... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Öyleyse niye alınıyorsunuz? Demek ki gocunduğu
nuz bir şey var. 

BAŞKAN — Lütfen... 
AHMET YILMAZ (Giresun) — Selam mı gön

deriyorsunuz? 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Anlamaz o, an

lamaz... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, Roma Anlaşmasında, Avrupa 
Topluluğuna ortak olmanın şartları aşağı yukarı şu 
şekilde ifade edilmiştir : Avrupalı olmak, demokratik 
'bir yönetime sahip olmak ve ekonomik durumu Av
rupa Topluluğuna girecek bir seviyede olmak. Bu 
şartlara şöyle bir »baktığımızda, Avrupalı olmak şar
tının, 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşmasıyla 
bir anlamda tescil edildiğini görüyoruz. 

Bunun dışında kalan ekonomik konulara gelince: 
Türkiye'nin ekonomik durumunu Avrupa seviyesine 
çıkarabilmek için, biliyorsunuz o günkü şartlarda Av
rupa Topluluğu Türkiye'ye krediler sağlamıştır. Bu 
krediler, dötr malî protdkol içinde şdkillenmiştlir. Bu • 
çok iyi şartlı krediler bir ınüd'det verildikten sonra, ge-
ge demokrasiimizdeki kesintiler sebebiyle, en azından 
bunlar bahane edilerek, dondurulmuştur. Bugün, aşa
ğı yukarı 600 milyon dolarlık kredi, donmuş vazi
yette beklenmektedir. Bu, bir anlamda, Türkiye'nin 
Avrupadan alacağıdır. Ekonomik konudaki şartlara, 
vaktim müsaade ederse, biraz sonra tekrar dönece
ğim. 

Diğer şarta gelince : Avrupa Topluluğu, her şey
den önce, demokratik ülkelerin bir araya geldikleri 
ve demokrasi ile yönetilen ülkelerin üye oldukları bir 
kulüptür. Biz ona müracaat ettiğimize göre onların 
şartlarıyla bu kulübe üye olmak durumundayız. Siz
lerin seçip de gönderdiği Karma Komisyon üyeleri
nin Avrupa Parlamentosunda karşılaştığı sorun da 
budur. Her defasında önümüze koydukları şey, Tür
kiye'nin demokrasisidir. 

MUSTAFA BATGÜN (Kocaeli) — Başka şey 
koymuyorlar mı? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen!... Kimin adı- ı 
na konuşuyorsun? I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
tik şart olarak önümüze demokrasiyi koymaktadır
lar. Siz demokrasiyi hazmedemedikten sonra, bu ku
lübün içine nasıl gireceksiniz?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen.,. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Evet, o kadar ileri gitmişlerdir ki, Avrupa Parla
mentosu bu konuda bir karar tasarısını da kabul et
miştir. Bu karar tasarısında aynen, «Türkiye'deki de
mokratik şartları düzeltin; sendikalar konusundaki 
'kararları Avrupa seviyesine çıkarın, -bunların hep
sinin ötesinde de- şu kısıtlı demokrasinizi, şu yasaklı 
demokrasinizi normal hale getirin» diyorlar. Bunlar, 
Avrupa Parlamentosunun Aralık 1986 tarihli karan
dır; okumadıysanız, lütfen açın bakın ona. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — O duruma kim 
getirdi?.. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım; Sayın Bakan, bugün, önümüz
de daha çetin bir yol olduğundan bahsetti. Evet, önü
müzde çetin b'ir yol var, önümüzde pürüzlü bir yol 
var. 

Şimdi, toplulukla aramızdaki pürüzlerin neler ol
duğunu kısaca hatırlayalım. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, lütfen... 
Devam edin efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Topluluk bize, üçüncü devlet muamelesi yapmakta
dır. Bu şu demektir: Avrupa Parlamentosu için 18 
üyeden müteşekkil karma komisyonumuzu seçtik, ara
mızdaki anlaşmalar gereğince bunun karşıtının da se
çilmesi gerekirdi; ama onu seçmediler; 10 kişilik bir 
temas grubu seçtiler. Bunun anlamı, «Siz ortak üye 
değilsiniz; üçüncü ülkesiniz» demektir. 

Aynı şekilde işçilerimizin serbest dolaşımı konu
sunda yapılan müracaatları reddederlerken de, işçi
lerimizi de Yugoslav işçileriyle aynı seviyede tutmak
tadırlar. Geçenlerde, Bursa'da düzenlenen bir semine
re Alman sendikacıları ve politikacıları geldiler; ken
dilerine, «Niye, Almanya'da, Hollanda'da olduğu gibi 
Türk işçilerine seçme ve seçilme hakkı vermiyorsu
nuz?» diye sorduk. Onlar da cevaben, «Yugoslavlara 
da vermedik. Ama siz, ülkeriizde dün Başbakanlık yap
mış (isimlerini de verdiler) Sayın Ecevit, Sayın De-
mirel gibi politikacılarınıza seçme ve seçilme hakkını 
vermezken, ne hakla işçileriniz için seçme ve seçilme | 

ı hakkını istiyorsunuz?» dediler. Bunun cevabını bu
lamadık arkadaşlarım. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Erbakan ve Türkeş 
için bir şey demediler mi? 

CAFEER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bu cevapları aramaya şimdiden başlamaya mecburuz. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Onu, yirmi yıl ikti
darda kalanlara sormalı; yirmi yıl bu memleketi idare 
edenlere sormalı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Evet, aramızdaki pürüzlerden bahsediyorduk arka
daşlarım : Bizim Türk vatandaşlarımıza vize kondu, 
ihracatımıza kısıntılar getirildi ve biraz evvel de iza
hatta bulunduğum gibi, kredilerimizi dondurdular, 
serbest dolaşım konusunda müşkülatlar çıkardılar. 

Hazır serbest dolaşım konusu açılmışken, bu ko
nuda kanunlardan, anlaşmalardan doğan hakkımızı 
sonuna kadar takip edeceğini söyleyen hükümetin, bu 
konuda gerçekten ne yaptığını öğrenmek isteriz. 

Evet, bu arada Türkiye'den de kaynaklanan so
runlar vardır. Sanayimiz ve tarımımızda gerekli uyu
mu sağlayabildik mi? Bu konuları çok ciddî olarak 
etüt etmek mecburiyetindeyiz, özellikle, özel sektörün 
yarattığı sanayimizin Ortak Pazara hazır olduğu ko
nusunda beyanlar vardır; ancak, son zamanlarda ba
tan şirketlerin tekrar kurtarılması için alınan tedbir
ler münasebetiyle bir hususu hatırlatmak isterim : Ya
rın hudutlarımız açıldığı zaman, kurtaracağınız şirket
ler, eğer bu gümrük duvarlarının açılmasından sonra 
dayanacak nitelikte olmazsa, bunun sıkıntısını hepi
miz çekeceğiz. O itibarla, sanayimizde, bu gibi şirket
ler için, yeniden fizibilite çalışmaları yapılması gere
kecektir. 

Tarım sektöründe, özellikle tarım sektörünün ba
şında bulunanlar tarafından, endişeler belirtilmekte
dir. Bunlara dikkatle eğilmek mecburiyetindeyiz. Evet, 
tarımımızda gerekli verim seviyesine yükselememişiz 
ve bunun için gerekli destekleri sağlamak mecburi
yetindeyiz. Tarım sektöründen gelen seslere lütfen ku
lak verelim; çünkü bunlar, dddî ve samimî seslerdir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen ne anlarsın ki 
ondan, boş boş konuşuyorsun! 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bundan sonra neler yapılmalı 
konusuna bir nebze değinmek istiyorum : 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, toparlayınız efendim, 
vaktiniz kalmadı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
i Evet. 
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Her şeyden önce, hükümetin iki başlı yönetiminin, 
koordoneli bir şekilde çalışmasını temenni ediyoruz. 
Bu konuyla ilgili teşkilat tektir; devlet idaremizde bu 
konuyla ilgili teşkilat, dış temasları yapan teşkilat tek
tir; bu da Dışişleri Bakanlığıdır, oradaki elemanlar
dır. Bu elemanların üzerine iki tane baş verirseniz, 
bundan zorluklar çıkar; nitekim çıkmaktadır da... Bu 
itibarle, iki başlı yönetimin bir an evvel terk edil
mesini tavsiye ediyoruz. 

Ortak Pazara girmenin, büyük bir lisan bilen ele
man kitlesine ihtiyaç duyuracağını şimdiden idrak et
mek durumundayız. Belki yüzlerce, beşyüzlerce lisan 
bilen ekonomiste ihtiyacımız olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclislin çok değerli 
üyeleri; biraz evvel de değindiğim gibi, millî dış po
litikada ve bu yolda atılacak adımlarda, hükümetin ya
nında olacağız. Avrupa Topluluğuna girmek için mü
racaat ettiğimiz şu anda, aynı siyası değerleri paylaş
tığımızı, paylaşmak zorunda kaldığımızı Sayın Dış
işleri Bakanımız da ifade ettiğine göre, bu değerlere 
bir an evvel kavuşmanın temennisi içinde, Yüce Mec
lisi Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erdal İnönü; buyursunlar efendim. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL ÎNÖNÜ (İzmir) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Dışişleri 
Bakanının büyük Meclise biraz önce sunduğu bilgi, 
tarihî bir aşamanın başında olduğumuzu gösteriyor. 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyelik için yapı
lan başvurunun 1963 te başlamış olan ilişkileri kesin 
başarıyla sonuçlandırmasını ve ulusumuz için hayırlı 
olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, kendi programında, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olmaktan 
yana olduğunu açıkça ifade etmiştir. Aynı zamanda, 
üyelik ilişkisinin ülke ekonomü'sine zarar vermeyecek 
şekilde, geliştirecek biçimde kurulmasını da zorunlu 
gördüğünü belirtmiştir. 

Türkiye, tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürünün ge
lişme doğrultusuyla, demokrasi ideallerine bağlılığıyla 
bir Avrupa ülkesidir. Avrupa Topluluğu içinde do
ğal olarak yerini alacaktır. Onun için, hükümetin 
başvurusunu olumlu karşılıyoruz. Bu başvurudan son
ra, Avrupa Topluluğunda yerimizi bir an önce al
mamız için gereken düzenlemeleri gecükmeden yap
malarım istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Top
luluğu sadece, gelişmiş ekonomileriyle değil, insan 

haklarına saygılı, yerleşmiş demokrasi anlayışlarıyla 
da bir araya gelmiş uluslar topluluğudur. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Bu aileye katılmak için şimdi resmen başvurduğu
na göre, hükümetin yapması gereken, demokrasimi
zin, dört yıldır dile getirdiğimiz eksiklerini, kusurla
rını düzeltmek için kolları sıvamaktır. Üyelik için yü
rütülecek müzakereler yıllar alacaktır. Bu süre için
de ekonomimizin, tarımda olsun, sanayide olsun, bü
tün alt kesimlerinde birçok düzenlemeler hatta yapı
sal değişiklikler zorunlu olacaktır. Bu düzenlemeler 
epey zaman da alacaktır. Bunlara kimse itiraz edemez, 
bunların hepsi, doğal akışı içerisinde gerçekleşecek
tir. Demokrasideki kusurların, eksikliklerin düzeltil
mesindeki gecikme ise, hiçbir şekilde izah edilemez, 
hiçbir şekilde kabul edilemez. (SHP sıralarından al
kışlar) Bu alandaki gecikmeler, sadece, bizi Avrupa 
Topluluğuna . kabul etmek istemeyenlerin ekmeğine 
yağ sürer ve başvurumuzun reddine yol açar. 

Siyasal yasakları kaldırmak için; sendikalara, bü
tün Avrupa Topluluğundaki üyelerde olduğu gibi doğ
ru dürüst çalışma olanağı vermek için; vatandaşlık hak
larını güvence altına almak, siyasal fikirleri yüzünden, 
siyasal fikirleri iktidarınkilere uymuyor diye eşit 
muamele görmeme sıkıntısından, felaketinden vatan
daşları kurtarmak için; baskılara, işkencelere kesin 
olarak son vermek için; üniversitelere bilimsel özerk
liği artık getirmek için; basını tehditlerden kurtarmak 
için; TRT'yi, iktidarın> propaganda oyuncağı olmak
tan kurtarmak için; (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) bütün bunları ve her gün söylemekten 
usandığımız daha birçok eksiklikleri ortadan kaldır
mak için, hükümeti göreve çağırıyorum. 

Bu alanlarda ilerleme sağlamadan, başvurumuz 
hiçibir şekilde aşama kaydetmez, daha başlangıçta 
tökezler kalırız ve bu tarihî sorumluluk da hükümete 
yüklenir; ama, eğer demokrasi alanında, her gün dile 
getirdiğimiz bu sıkıntıları ortadan kaldıracak yasal 
düzenlemeleri hemen ele alırsak ve olumlu sonuçlarım 
bütün dünyaya gösterirsek, o zaman, başvurunun so
nunda başarıya ulaşmaması için hiçbir neden kalmaz; 
hiç şüphem yok ki, o zaman bu başarı bizim olacak
tır. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Hepimizin olacak. 

ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Avrupa Topluluğuna üye olmak, 
demokratik toplum yaşamımızda olduğu gibi, ekonomi
mizde, hukuk düzenimizde, eğitim ve sağlık hizme
tinde büyük değişiklikler meydana getirecektir. Bu 
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değişiklikleri en az sarsıntıyla geçirebilmek için ve 
sonunda en büyük faydayı sağlamak için, başvuru
dan sonraki geçiş döneminde, yapılacak olan müzake
releri en ciddî şekilde, en bilgili şekilde yürütmek zo
rundayız. Bu müzakerelerde yapılacak hatalar, ileride 
bize çok pahalıya mal olur. İşçilerimizin Avrupa'da ! 
serbest dolaşma hakkım saklı tutmalıyız. Gelişmekte 
olan sanayimizin, tarımımızın varlığını koruyarak 
Avrupa Ekonomik Topluluğuyla bütünleşmesini sağ- "i 
•Iamalıyız; ama bunları yapmak, birinci derecede, bu 
dönemdeki müzakereleri çok dikkatle ve başarıyla yü- | 
rütmeye bağlıdır, iyi bir düzenleme yapmalıyız; an
cak bu şekildedir ki, bu geçiş dönemini başarıyla 
götürür ve sonunda üyeliğin bütün nimetlerinden ya
rarlanabiliriz. Bütün bunlar ve bütün bu başarı umut
lan için şimdi gereken - önemini söylemekten usan
mayacağımız - temel nokta, daha başlangıçta, demok
rasi konusundaki kararlılığımızı açıkça göstermektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğuna üye olması, bugünkü Avrupa 
Üyelerine yepyeni olanaklar getirecektir; Avrupa'ya, ı 
çağdaş uygarlığa katkıda bulunmak için can atan, genç, 
dinamik, canlı bir ulus katılacaktır. Türkiye'nin Or- | 
tadoğu ülkeleriyle ekonomik ve kültürel iyi ilişkiler 
içinde olması, bütün İslam ülkeleriyle mevcut bağları 
ve ilişkileri; bütün bunlar Avrupa Topluluğuna yep
yeni ufuklar açacaktır; Avrupa ile Ortadoğu - Asya -
Afrika arasında yeni iletişim ve ticaret kanalları do
ğacaktır. 

Zaman içinde, elbette k'i bütün bu olumlu gelişme
lere yol açacak olan üyelik başvurumuzun başarıya 
ulaşması için en içten dileklerimi tekrar ediyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnönü. j 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Cahit 

Karakaş; buyursunlar efendim. (DSP sıralarından al
kışlar) 

(DSP GRUBU ADINA CAMİT KARAKAŞ (Zon-
tguldak) — Sayın Başkam, sayın milletvekilleri; dün 
«akşam Sayın Başbakandan, bugün ise Sayın Dışişleri 
Bakanından, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 
başvurumuzu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Söizlerimie başlamadan önce, Sayın Dışişleri Ba
kanının belki de bilmeyerek yapmış olduğu bir hatayı 
düzeltmek işitiyorum. Bildiğimiz gilbi, Avrupa Ekono
mik Topluluğu olarak kurulan bu kuruluş, Türkiye' 
idle «Avrupa Ekonomik Topluluğu» veyahut da «Or
tak Pazar» diye hap söylenir olmuştur; ama, şu an
da bu topluluğun resmî adı Avrupa Topluluğudur. | 

Burada göze çarpan husus, bu topluluğun, ekonomik 
karakterden çok, siyasal ağırlıklı bir topluluk haline 
gelmiş olmasıdır. Ümidimiz odur ki, Türkiye de artık 
(bu gerçeği, dilde ve özde anlamış olsun ve bu yan
lışlığı bundan sanrıa yapmasın. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğuna mü-
racaaıtıtmıızın zamanlamasının Amerika Bıiriişek Dev
letleriyle olan gergin zamana rastlamasını da bir te
sadüf olarak yorumlamak istiyoruz. Çünkü, zaman 
zaman bazı iktidarların, bu gibi gerginleşme ortamın
da, ulusun dikkatlerini başka yönlere çektiklerine ve 
böylece hassas konuları gözden kaçrdıklanna çok 
defalar şahit olunmuştur; ama, Avrupa Topluluğuna 
'hülküimetin tam üyelik için müracaat etmiş olmasını 
Damıokraltik Sol Parti Grubu olarak memnuniyetle 
karşılıyoruz ve bu konuda müracaatın başarılı sıo-
muçllar, hayırlı neticeler .vermesini diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türküye, Osmanlılar zama
nında Avrupa'nın pelkçok bölgesinde yayılmış olması
na rağmen, hiçbir zaman ne Avrupalı olabilmiş, ne 
Avrupalı sayılabilm;şiüir. Türkiye, ancak Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra Avrupalı o1imuştur. 
Bunu da Atatürk'e ve O'nun devrimlerime borçlu
yuz. 

Avrupa Topluluğuna ilk adım 1963 yılında, bilin
diği gibi, Ortaklık Anlaşmasıyla atılmıştır. Aradan ge
çen 24 sene zarfında, Türkiye'nin, gerek hazırlık dö
neminde gerek geçiş döneminde pekçok çalışma
ları olmuş; fakat maalesef, hükümetlerin tutum
larında ve politikalarında beliren bazı gerileme
ler sebebiyle, Avrupa Topluluğuyla bütünleşme
miz gerçekleşememiştir. Öyle ki, 1965 yılında 
Avrupa Topluluğunun bir organı olan Karma 
Parlamento Komisyonumuz kurulmuş, faaliyete geç
miş; ama maalesef, 1980 Askerî Harekâtıyla parla
mento kapandıktan sonra bu ilişkiler kesilmiş; 1983 
yılınlda Türk Parlamenlfiasu yeniden teşkil ediilmiş ol
masına rağmen, maalesef Ortaklık Anlaşmasında ön
görülen bu Karma Parlamento Komisyonu tek yanlı 
çalışmaya mecbur bırakılmıştır. 

İfade ettiğim gilbi, biz Demokratik Sbl Parti ola
rak, Avrupa Topluluğuna tam üiyeiiklten yanayız ve 
bu katılmamın, ülkemiz için siyasal, toplumsal ve eko
nomik yanarları olacağına da inanıyoruz. Siyasial ya
rarlar, rejimle ilgili yararlardır. 

Bilindiği gilbi, Avrupa Topluluğunu oluşturan ül
keler, çağdaş demokrasinin hüküm sürdüğü ülkeler
dir; burada insan hakları, işçi hakları, sendika özgür
lüğü, yönetime katılma özgürlüğü, örgütlenme özgür-
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iüğü geniş boyutlarda vardır ve tabiî ki, bu Toplulu
ğa daihil olan bütün ülkeler, bu siyasal koşulları ye
rine getirmek mecburiyetindedir. Nitekim, Topluluğa 
son dahil olan İspanya ve Portekiz, demokratikleşme 
sürecini tamamlamadığı için, sekiz yıl bu Topluluk 
kapısında bekletilmiştir; aynı şekilde Yaınıariistan da 
ibeklemliştir ve bugün sayıları 12"ye ulaşan bu Top
luluk ülkelerinin bu hale gellmeisi kolay olmamıştır; 
ama bütün bu ülkeler, demokratikleşme süreçlerini, 
Avrupa Topluluğunun zorlaımıası olmadan kendilikle
rinden gerçdkleştirmişlerdir. ümidimiz odur k'i, bi
zim demokratikleşme ve çağdaş Batı demokratik top
lumuma siyasal bakımdan entegrasyonumuz için. ge
rekli düzenlemeler yapılır, Anayasamızda, yasalarda 
mevcut olan kısıntılar, Avrupa Topluluğunun zorla
masına mahal kalmaksızın foendiliğindien kaldırılır, 
ülke içimde kendiliğinden yapılır. Aksi takdirde zorla
mayla yapılacak düzenlemelerin, ülkemiz için, ulusu
muz için onur kırıcı olacağını herhalde hepimiz ka
bul ederiz. 

(Değeri arkadaşlarım, Avrupa Topluluğuna katıl
mamız, aynı zamanda bizim beynelmilel sorunlarımı
zın çcMimünde şüphesiz raıhatlık getirecektir. Biz 
kemdi haklarıımızı diğer forumlarda daha rahat ve ko
layca savunma olanağına kavuşacağız. Aynı zaman-
d, (büyük güçlerin, süper güçlerin istekleri karşısında 
dengeli yollar bulma olanağına sahip olacağız; bunda 
da kuşku yok. Bunun yanında laik düzenimizi yıkmak 
için uğraş veren bazı komşu ülkelerin heveslerinin de 
kursaklarında kalacağı hiç şüphesizdir. 

Avrupa Topluluğunun bize getireceği toplumsal 
faydalar da vardır. Topluluğu oluşturan ülkeler, çağ
daş yapıda ülkelerdir. Burada kültürel gelişme, sos
yal gelişme şüphesiz ülkemize nazaran daha çağdaş 
bir seviyeye gelmiştir. Türkiye, Topluluğun üyesi 
olmakla kendi öz kültürünü yitirmeksizin kültürleş
me düzeyini yükseltecek, sosyal seviyesini yükselte
cek ve böylece Avrupa Topluluğunun ülkeleri ile 
toplumsal alanda bir yakınlaşma, bütünleşme süreci
ne girebilecektir. 

Burada, başta laiklik olmak üzere Atatürk dev
rimlerinin bilinçlii ve kararlı takipçisi olmak mecburi
yetindeyiz. Aksi takdirde, Türkiye'nin, toplumsal 
alanda, kültürel alanda ve sosyal alanda Avrupa Top
luluğu ülkeleri ile bülüünleşmesinde çok büyük sakın
calar ortaya çıkacağını kabul etmek mecburiyetinde 
kalırız. 

Avrupa Topluluğuna dahil olmamız hiç şüphesiz 
ekonomik yönden de Türkiye'ye faydalar sağlayacak

tır. O ülkelerin yüksek büyüme hızları ve refah se
viyelerindeki artışlar ülkemize de hiç şüphesiz yan
sıyacaktır. Ama, değerli arkadaşlarım, bütün bu fay
daların bağlı olduğu koşullar vardır. Gerek siyasal, 
gerek ekonomik yöndeki koşulları ikmal etmediğimiz 
sürece, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna tam üye 
tolması, belki on, belki de pek çok on seneler süre
bilir. Bu bakımdan, Türkiye'nin ekonomik yönde ala
cağı tedbirler, maalesef, bu yapıyla, bu serbest piya
sa ekonomisiyle pek ümit verici gözükmemektedir. İf
lasların boy attığı, fabrikaların kapandığı, işsizler or
dusunun çoğaldığı, işçi haklarının kısıtlandığı; düzel
meyi bir tarafa bırakınız, işçilerin toplu sözleşmeden 
doğan haklarını daha geriye götürücü düzenlemelerin 
olduğu bir ortamda, öğrencilerin dernek örgütlen
mesi şeklinde serbestçe hareket edemedikleri bir or
tamda, fabrikaların battığı bir ortamda, Avrupa Top
luluğuna entegrasyonda bazı güçlükler olduğu açık 
seçik ortada durmaktadır. 

Devlet sektörü ve özel sektör, halen Avrupa Top
luluğuna katılmanın kendilerine ne getireceğini ne 
götüreceğini tam tespit etmiş değillerdir. En azından, 
ne Meclis, ne kamuoyu bundan geniş şekilde bilgi 
sahibi değildir. Bütün yapılan işlemler gizli kapaklı 
yapılır gibi bir görüntü altındadır; ama bütün bu en
tegrasyonun, açıkça herkesçe tartışılır, kabul edilir 
ölçüde ve rahatlık içinde yapılması lazımdır. 

ıSiyasî koşullara gelince : Ülkemizde şu anida için
de, bulunduğumuz siyasî koşullar, Avrupa'nın çağdaş, 
demokratik koşullarından tamamıyla uzaktadır. Ül
kede siyasî yasaklar hüküm sürmektedir. Siyasî Parti
ler Kanununun ve Seçim Kanununun hiçbir Batı Av
rupa ülkesinin demokratik sistemiyle 'bağdaşır yanı 
yoktur. Yüzde 32 mertebesinde oy alan herhangi bir 
partinin, bu siyasî seçim sistemi içinde Mecliste ek
seriyeti alabileceği iSayın Başbakan tarafından ifade 
edilmiştir. Herhalde bu, Batı demokratik sistemine 
uyum sağlayacak bir sistem değildir. Her halükârda 
her fikir sahibinin, her oy sahibinin millî hâkimiyet, 
millî irade prensibine uygun olarak Mecliste yerini 
alması, kuvvetine uygun yer işgal etmesi esas olma
lıdır. 

BAŞKAN — İSayın Karakaş, toparlayınız efen
dim^ 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Haibu ki, bu konularda, (bilindiği gibi, gerek Ana
yasamızda ve gerek yasalarda süratle değiştirilmesi ve 
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Avrupa Topluluğunun siyasî entegrasyonuna süratle 
uyum sağlayıcı tedbirleri almak zamanı gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak şunu ifade et
mek istiyorum ki; Demokratik Sol Parti için, Avrupa 
Topluluğuna tam üye olarak katılma konusu, Avru
pa Topluluğunun koşullarına ekonomik ve siyasî 
yönden 'hazırlanma sorunudur. Ülkemiz, başta hükü
met olmak üzere, bu koşullara süratle hazırlanamaz-
sa, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için yapmış ol
duğumuz başvuru, ülkemiz için bir fanteziden, bir 
hüsrandan ibaret kalır. 

Bu hazırlanmayı hiçbir dış koşulun, dış şartların, 
dış etkenlerin etkisinde kalmaksızın kendi kendimize 
yapmak mecburiyetindeyiz. Ancak, bu şekilde Avrupa 
Topluluğuna girişimiz hızlanabilir ve biz daha itibar
lı bir üye olarak Avrupa Topluluğuna entegre oluruz. 
Aksi takdirde, Türkiye, yıllar yılı kapıda bekletilen 
ve her türlü tavize zorlanan bir ülke durumunda ka
lır ki, buna Demokratik Sol Parti olarak hiçbir za
man razı olmayız. 

!Bu vesileyle, değerli milletvekili arkadaşlarımı say
gıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karakaş. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran 

inan. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit

lis) — ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; mdHetHe-
rin hayatında tarihî dönüm noktaları vardır. Türikiye 
Cumhuriyetinin- hayatında 14 Nisan 1987, tarihî bir 
dönüm noktası olmaktadır. Büyüik bir karar alınmış
tır, ciddî bir karar alınmıştır. Karar almak ve gele
cek nesillerin hayatını teminat altına alabilecek çare
leri düşünmek, as'lmda devlet adamlığının ve hükü
met olmanın mesuliyetlerinin icabıdır. Bunu belirtir
ken, şu kadirşinaslığı 'göstererek, 1959 Temmuzun
da ilk defa -o zamanki «Altılar-» Ortak Pazara, or
tak üye o'lmak için müracaatta bulunanlarla, 12 Ey
lül 1963'te Ankara Anlaşmasını imza edenleri tak
dir ve saygıyla anmak lazımdır. 

Demokrasimizin ve tarihî gelişimizin fevkalade 
güzel bir neticesi olarak, 12 Eylül 1963 Anlaşmasını 
Sayın Başbakan tnönü imzalamıştı ve bugün Sayın 
İnönü, yeni atılan büyük adımı des'teklediklerini ifa
de ettiler; bunu memnuniyetle karşılıyoruz. 

Aynı şekilde, 'bütün muhalefet partileri sayın söz
cülerinin bu kararı destekledikleri yolundaki beyanları 
memnuniyet verici ve saygı ile karşılanması gereken 
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bir husustur. 'Bir devlet meselesi olan 'bu karar üze
rinde bütün siyasî güçlerin mutabakat içinde bulun
ması, hem kararın büyüklüğü bakımından, hem de
mokrasimizin sağlığı bakımından sevinilecek bir ha
disedir. 

Gelecek Türk nesillerini -30 yıl, 40 yıl, 50 yıl 
sonrasına düşünerek, kendi döneminde değil, belki 
onar, yirmişer yıl sonra meyvesini verebilecek, karar
dan almak, aslında çok ciddî bir hadisedir. Kısa va
deli kararlar, bizim idare sistemimize genellikle uzun 
zamanlar yerleşmiş bir hadisedir. Ama, karar ala
bilmek, ileriyi görmek ve medenî milletler içerisinde 
Türkiye'nin hakkı olan ve layık olduğu yeri alabile
cek büyük adımı atmak, çok ciddî bir hadisedir ve 
bunu saygı ile karşılamak lazımdır. 

Böyle bir vesile ile ve bu büyüik kararı destekle-
mefc yolunda saygıyla karşıladığımız beyanlar yapılır
ken, bazı ufak siyasî noktalara dokunulmamış olsaydı, 
•belki çok daha iyi olurdu diye düşünürüm. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ortamı hazırlamaya
caksınız yani. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. 

KÂMRAN İNAN {(Devamla) — Böyle bir günde 
itiraf edeyim, yapılan bazı tenkitlere veyahut da işa
ret edilmemesi gereken bazı konulara dokunulmasına 
cevap vermeyi dahi şahsen, hadisenin, olayın büyük
lüğü karşısında doğru bulmadığımı söylemek mecbu
riyetindeyim. (ANAP sıralarından alkışlar.) Yoksa, 
bazı konulan ortaya koymak mümkün. 

\Son sayın konuşmacı, bir taraftan destekledikleri
ni beyan ederken ve bir taraftan da, bunun şartlarını 
'sayarken «'bugünkü serbest ekonomik politika ile bu
raya ulaşılmayacağım» ifade ettiler. Oysa AET'nin ken
disi, tümüyle serbest ekonomi üzerine kuruldu. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Şimdi bu gibi 
tezatlara inmeyi istemem. 

Demokrasimizin muayyen bazı yönlerinin düzeltil
mesi yolunda, ilk konuşmacı olarak düşüncelerini ifa
de buyurun değerli arkadaşımız, hatta isim de belirt
mek suretiyle bazı konulara dokunurken, bu mesele
nin içinde yer aldığını, 1982 Anayasasının, sisteminin 
ve aynı zamanda o zamanki icranın bir parçası ve sa
yın bakanı olduğunu unutmaması gerekirdi. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkafe) — 
Gerçek değişir mi? 

KÂMRAN îfNAN (Devamla) — Ama, dediğim gi
bi, böyle tarihî bir günde bu meselelere inmemek la-
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zım, 'böyle 'tarihî bir günde Ibu gibi politik mülahaza
lara inilmesinde fayda görmediğiımli söylemek istiyo
rum. Çünkü, 'bir bakıma, dinlerken edindiğim intiba, 
âdeta; «Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna gir
me müzakerelerine kendi Parlamentosu içinde başla
dı» gli'bi bir nevi karşımıza 'bazı taraflar çıkacaktır. 
Bunu 121er yapacak, bunu Yunanistan yapacak, bu
nu diğer taraf yapaoalktır. Biz oraya, milletçe, siyasî 
»güçler olarak, Türk Devleti olarak gideceğiz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Nere
den başlıyorsun? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Alınan karar, 'bir 
iktidarın, bir hükümetin kararı olarak görülmemeli; 
Türk Devletinin kararıdır. 

HÜSAMETTİN OİNDORUK (Samsun) — Ya-
saksız devlet. 

ıKÂıM'RAN ÜNAN (Devamla) — Oraya girecek 
olan ve orada kalacak olan Türk Devletidir.. 

CAHİT KıARlAKJAŞ (Zonguldak) — Hükümet 
kararı, devlet kararı değil 

KÂMRAN 'İNAN (Devamla) — Geleoek nesil
lerdir. Bunun için de çok iktidarlar gelip geçecektir, 
hiç şüphe olmasın. Binaenaleyh, bu meselelere bu 
açıdan yaklaşmak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bugünkü tarihî 
kararıyla, 320 milyonluk, 112 devletten oluşan; dün
yanın ekonomik yönden gelişmiş, sanayileşmiş ve 
demokratik toplumları içerisinde yer alma kararını al
mış 'bulunmaktadır. Yani, Türk 'Milletine, layık ol
duğu yer seçilmektedir. Avrupa Ekonomik Toplu
luğu tam üyeliği sosyal bakımdan, ekonomik bakım
dan, demokratik müesseseler bakımından ve hatta 
savunma güvenliği bakımından bulunabilecek temi
natların en büyüğüdür, en devaımlısıdır. Müesseseye, 
duruma, konuya bu açıdan bakmak lazımdır; genç
liğin bekleyişlerine bu açıdan bakmak lazımdır ve 
medenî dünyaya atılan en büyük adımın bu adım ol
duğunu da hatırda tutmak gerekir kanaatindeyim. 

'Meseleyi sadece diplomatik aksiyonla aşmamız 
da kolay olmayacaktır. Meseleyi, topyekûn milletçe 
göğüsleyeceğiz değerli arkadaşlarım. 

Hükümet bu tercihi ve kararıyla bir mesaj daha 
vermektedir; çok önemlidir: O da, Amerika Birleşik 
Devletleriyle ikili ilişkilerin kolay olmadığını - ki son 
olaylar bunu göstermektedir görerek, hükümet, büyük 
bir isabetle Avrupa tarihini ortaya koymaktadır. Bana 
göre bu fevkalade önemli bir hadisedir değerli mil
letvekilleri ve Avrupa bütünlüğü içerisinde, ancak 

Amerika Birleşik Devletleriyle 'olabileceği ölçüde 
dengeli bazı ilişkiler yürütmek mümkün olabilir ka
naatindeyim. i(JANAıP sıralarından alkışlar) 

Karşımıza çıkacak olan, hükümet seviyesindeki 
en büyük engel, Yunanistan olacaktır. Büyük hata 
ederler, Türk ve Yunan milletleri arasında devamlı 
bir barışın temellerinin en iyi atılabileceği yer, eke-
nomik bir kuruluş içerisinde bütünleşmektir. Akıllı 
Yunanlıların buna inandıklarına eminim. Yunan hü
kümeti buna karşı çıkmakla, aslında barışı ve iki 
milletin yakınlaşmasını reddeder duruma düşecektir. 

Şunu da belirtmek lazımdır: Bu müracaatın yapı
lacağı, hükümet programında yer aldıktan ve geçen 
bütçe ımüzakerderi sırasında, bu yıl içerisinde yapı
lacağı ifade edildikten sonra; içerde ve dışarda bazı 
çevreler, bizi vazgeçirmek için her türlü ifadeyi kul
landılar, cesaret kırıcı beyanlar ve davranışlar oldu; 
ama kararlılık buradadır. Kararlılıktan, hadise bu kere 
onlara mal olmuştur ve bu defa karşı çıkmak değil, 
bu defa «kabul» sesleri, «destek» sesleri yükseldi ki, 
bu, aslında realitenin icabıdır. 

Avrupa, bugün artık bir zenginler kulübü olmak
tan çıkmıştır. Son genişlemeleri ile (Yunanistan'ın, 
Portekiz ve İspanya'nın katılmasıyla) Avrupa, bir si
yasî coğrafya oluşturmaktadır. Türkiye, bu coğraf
yanın dışında kalamaz. Türkiye, bu coğrafyanın in
hisarını tek taraflı olarak 1975'te ve daha sonraki dö
nemde Yunanistan'a bırakmış olmanın hatasının de
vamına müsamaha gösteremez; bu hata, büyük bir 
tarihî hatadır; ama bunun zamanı değil, ileride mü
zakereler açılırsa, belki bu konuya tekrar geliriz; 
çünkü, yine sayın konuşmacı arkadaşım, «Geç ka
lınmıştır» dedi. Ş/imdi, o zaman insana dönüp sorar
lar, «Geç bırakan kimdir.?.» (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSAMETTİN OİNDORUK (Samsun) — İh
tilaller, ihtilaller... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Binaenaleyh, bu
nun zamanı değil. 

HÜSAMETTİN OİNDORUK (Samsun) — Kork
ma, söyle... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Burada, bugün
kü tarihî günde, - bana göre - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bu karara iştirak etmek suretiyle, tarihî, bü
yük bir vazife yapmaktadır. Buradan verilecek olan 
mesaj, bütün Batı Avrupa'ya, AET memleketlerine 
gönderilen bir mesajdır. 

Aynı zamanda, hükümetin aldığı ve biraz gözden 
kaçan ikinci önemli ve büyük bir karar var; Batı 
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Avrupa ©irdiğine üye olmak niyeti ve ibeyanı. Batı 
Avrupa Birliği, bugün 7 üyeli ve halen oluşmak üze
re bulunan Avrupa savunmasının bir müvesidir ve bu 
gelişime de son derece önemlidir. Binaenaleyh, Avru
pa'nın yalnız ekonomik ve sosyal bütünleşmesinde 
değil, savunmasında da yerini almak suretiyle Tür
kiye, aslında Atatürk reformlarının ve muasır mede
niyet seviyesine varmaik niyetini tescil ettirmektedir. 
Bu, tarihî balkımdan, altının çizilmesi gereken bir 
hadisedir. Şu dönemde, yarından itibaren başlaya
cak olan kamuoyu oluşmasında, basın ve yayın or
ganlarımızın, siyasî partilerimizin bu vesileyle kendi 
toplumları önündeki konuşmalarında, zannederim 
hepimizin yapacağı hadise; bu millî davanın arkasın
da bütünleşmektir. 

İspanya ve Portekiz'de, müracaatlarından, kabul 
edildikleri ana kadar, bu mesele 'gündemlerinde ak
tüel kalmıştır ve bütün /ispanyollar bu meseleye sa
hip çıkmıştır, bütün 'Portekizliler sahip çıkmıştır, 
Yunanistan başka açıdan sahip çıkmıştır; «Bu, Tür
kiye'ye karşı girişilen siyasî bir harekettir» demiştir 
ve gizlememiş'tir. Bugün maalesef o siyasî hareketin 
de çeşitli tezahürlerini görmekte ve yaşamaktayız. 

'önümüze büyük engeller çıkacaktır. Bugüne ka
dar AET'ye tam üyelik ortalaması sekizle on yıl ara
sında olmuştur. Bn büyük müracaatın ingiltere'den 
gelmesine ve yanında, o zaman, Danimarka, İrlan
da bulunmasına rağmen, hatırlanacağı gibi İngiltere 
üç defa General De Gaulle'ün «hayır» duvarına 
çarpmış; ama oesaretini kırmamış ve sonunda girmiş
tir ve 'bugün ingiltere artık bir Avrupa ülkesi, Avru
pa iktidarı halindedir. 

En şımarık şekilde buraya giren Yunanistan, 1975' 
te müracaatını yapmış ve ancak 1 Ocak 1981 'den iti
baren tam üye olabilmiştir, ispanya ve 'Portekiz'in 
girmeside dokuz yıl almıştır. Bizim önümüze de bü
yük engeller çıkacaktır. Bundan cesaretimizi kırma
yacağız; biz, engellere alışkın 'bir milletiz ve bu en
gelleri aşa aşa buraya geldik. Bizim Batı ile bütün
leşmemizi istemeyen ©atılı kuvvetler olduğu gibi, 
çevremizde de büyük kuvvetler vardır. Bütün bun
ları aşacağız. 

Aslında, medenî olmak, reformcu olmak, Batılı
laşmak, muasır medeniyet seviyesine varmak kolay 
işler değildir; bunlar büyük cesaret isteyen sabır is
teyen hadiselerdir. Dün, bir vesileyle görüştüğümüz 
'Fransız eski bakanlarından ve bir parti lideri zata; 
«(Bizim avantajımızın birincisi sabır, ikincisi metanet; 
sabırla davaya devam etmek ve buna devam ederek 

gideceğiz, gittik» dedim. Bizi yolumuzdan alıkoy
mak isteyenler olacaktır; Batı'da olacaktır. Laik dev
let olmakla 'beraber, Müslüman bir millet olmamız 
itibariyle karşı direnmeler her zaman olmuştur, Av
rupa Konseyinde de hissetmekteyiz, bugün de ola
caktır. Ama, bizde kompleks yoktur; işin güzel ta
rafı budur. Asırlar boyunca 'Osmanlı İmparatorlu
ğunda ve ondan sonraki Türkiye Cumhuriyetinde, 
yüzde 99'uyla Müslüman olan bu millette bu komp
leks yok; kompleks, yine, medenî olduğunu iddia 
eden Hıristiyan medeniyetinden zaman zaman gel
mektedir. Bunu da açıkça ortaya koyacak ve yüz
lerine vuracağız. 

Türkiye bu kararla bir şey yapıyor. Tarih bo
yunca, - çeşitli sebepleri vardır - asırlarca bağımsız 
kalmış olup da sanayileşme revolutionunu, ihtilalini 
gerçekleştirememiş dünyada dört devletten biri Os
manlı İmparatorluğudur; onu kaçırdık. Bugün tek
nolojik yarışmayı kaçırmaya hakkımız yoktur. Biz 
bu JAlBT içerisinde, Türk gençliğine teknolojik çağı 
açacağız. Türk Milletini, Türk gençliğini 2 000 yılı
na ve 21 inci yüzyıla götürmemiz lazım. 

Dünya bugün 21 inci yüzyılda artık fezayı fethet
mek ve ondaki madenleri işletmek yolundadır, ok
yanusların dibindeki zenginlikleri araştırmak yolun
dadır, biyolojik kaynakları medeniyetin emrine sok
mak yolundadır. Türkiye, bu seviyelere gelmek mec
buriyetindedir. ©izi ayıran 13 yıl kalmıştır; bu 13 yılı 
kısaltarak götürmemiz lazım. 

Yalnız, bir şeyi değiştirmek -lazım; münakaşa 
gündemimizi. Kısır döngüden çıkmak lazım, büyük 
ufukları görmek lazımdır, büyük vizyon sahibi olmak 
lazımdır. 'Maalesef, büyük ufuklar zaman zaman 
bazı insanların boyunu aştığı için büyük tepkiler gör
mektedir; tarihte hep böyledir. Büyük adımlar, bü
yük buluşlar, büyük ihtilaller daima kısa boyluların 
tepkisiyle karşılanmış ve insanlar, devlet adamları 
paçalarından çekilmiştir; bunu aşacağız. 

Fikir güzel şeydir, karar almak çok daha büyük 
bir hadisedir. Devlet adamlığının en büyük vasfı, 
yanlış dahi olsa karar alabilmektir; ama, kararsız
lık... Kararsızlıkla nereye geldiğimizi biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarıım - gülüyor - kesintilerden söz 
etti; politika yapmayacağıma söz vermiştim... 

BAŞKAN — Sayın İnan, toparlayalım. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Demokrasiyi ke

sintilere uğratmanın tek yolu, demokrasiyi koruma
sını bilmektir. 
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HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Öğ
reniniz o zaman. 

BAŞKAN — Sayın İnan, toparlayalım efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Demokrasiyi 

korumasını bilmezseniz iner zaman kesintiye uğrar. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bunda mutabak olmak lazımdır. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Zatı 

âliniz de orada idiniz; siz kimsiniz? 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Biz şimdi önü

nüze demokrasinin en büyük teminatı olacak olan 
bir hadiseyi koymuş bulunuyoruz; bunu memnuni
yetle karşılamak lazım. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Siz 
kimsiniz? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — İspanya başvu
rurken, Portekiz başvururken, - ki, bizde öyle bir 
kompleks yok - Yunanistan başvururken ileri sür
dükleri iddia, - Batı'ya karşı - «Demokrasimizin 
devamlılığını sağlamak» demişlerdir. Biz ondan emi
niz, biz onu demiyoruz; üstelik bize tedirtemezsiniz 
de. 

HÜSAMETTİN CİNDfORUK (Samsun) — Ne 
zaman «Siz» oldunuz orada? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Buyursunlar Sa
yın Cindoruk. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Ne 
zaman «Siz» oldunuz orada? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Neyi kastedi

yorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-— Lütfen efendim, lütfen... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Yani zatı âliniz, 

«Biz» derken bu Meclisin bir parçası olmadığınızı mı 
kabul buyuruyorsunuz? (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İnan, devam ediniz lütfen. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK ı(Samsun) — Estağ

furullah; zatı âliniz Meclisin bir üyesi olmadığınızı 
mı söylüyorsunuz 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Onu kabul bu
yuruyorsanız Sayın Cindoruk... 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Siz 
oraya yakışmıyorsunuz. Sizin bir maziniz var. (ANAP 
sıralarından «Sayın Başkan, atın dışarı» sesleri, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Sayın Cindoruk, 
lütfen efendim... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, hiç kimseyi »böyle bir anda, böyle bir günde 
rahatsız etmeyi düşünmedim, aklımın köşesinden geç
mez ve rahatsız ettiklerim olmuş ise özür dilerim ve 
rahatsızlıkların da beyanı gerekmez. (ANAP sırala
rından gülüşmeler ve alkışlar) 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Es
tağfurullah, biz rahatsız olmayız. 

BAŞKAN — Sayın İnan, toparlayınız efendim. 
KÂMRAN 'İNAN (Devamla) — Konuşmamı bi

tiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokrasi

nin güzelliği budur; konuşacağız. Hükümet, mü
racaatı yaptığı aynı gün, meseleyi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önüne getirmek suretiyle Parlamen-

. toya, hissiyatını ifade etme imkânı tanımıştır; bu gü
zel bir hadisedir. İfade edilen hissiyatın hepsini 
paylaşmasaık bile saygıyla karşılamak lazımdır ve bu 

•hadise Türkiye Büyük Millet Meclisine, topyekûn 
olarak, kendi (mutabakatı ve hissiyatını dünyaya du
yurmak imkânını vermiştir ve bu imkânla hareket 
eden Türk Hükümeti bu meseleyi başarıya ulaştır
mak için her türlü çalışmayı gösterecektir ve bu 
çalışmanın arkasında da, daima, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini ve Türk Milletini bulacaktır ve bu duy
gularla önümüzde, Batıda bizi bekleyen engellerin 
hepsini, milletçe aşacağımız, adım adım ilerleyece
ğimiz inancı ile sizleri saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnan. 
B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) Siyası Parti Grubu önerisi 
1. — Genel Kurul çalışma gün ve saatlerine iliş

kin ANAP Grubu önerisi 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında, Anavatan Partisi 

Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkra
sına göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oyunu
za sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 14.4.1987 tarihinde yaptığı 

toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından), grubumuzun aşağıdaki önerisinin 
İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kuru
lun onayına sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Grup Başkanvekili 

öneri: Daha önce alınan karar gereğince çarşam
ba günleri görüşülen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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içtüzük teklifi görüşmelerinin 15 ve 22 Nisan tarih
lerine ertelenmesi ve anılan günlerde de kanun tasa
rı ve tekliflerinin görüşülmesi, perşembe günlerinde 
de Genel Kurul çalışma saatlerinin 14.30 -19.30 ola
rak yeniden düzenlenmesi hususu önerilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte söz isti

yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Meclisin normal çalışma, tak
vimi üzerinde sık sık oynamak, sayın ANAP Gru
bunun bir alışkanlığı haline gelmiştir. Şimdi de, bir 
takvim değişikliği önerilmektedir. 

Ne isteniyor: 
Birincisi, «Çarşamba günleri görüşmekte olduğu

muz İçtüzüğü erteleyelim ve onun yerine yasa tek
lif ve tasarılarını görüşelim.» Birinci önerileri bu. 

İkinci önerileri de: «Perşembe sabah oturumlarını 
kaldıralım. Normal başlama saatini 14.30'a - aslında 
normal başlama saati bu değil ama - alalım ve 19.30'a 
kadar çalışalım. 

öyle anlaşılmaktadır ki, Sayın ANAP Grubunun 
çok fazla düşünmeden, irdelemeden Meclisin normal 
çalışma takvimini sık sık değiştirmeye kalkması, ge
riye tepen bir silah durumuna geldiği görülmektedir. 
Nedir bu? «Perşembe sabahları oturumu kaldıralım.» 
Biz demiştik onu, yapamazsınız, normal çalışma tak
vimini zorlamaynnız demiştik. O zaman bu görüşe il
tifat etmeyen ANAP Grubu, sabah oturumlarının fi
yaskoyla sonuçlandiğını gördükten sonra bundan rü-
cu etmektedir. Bir kez muhalefetin uyarısına soğuk
kanlı bir biçimde bakma alışkanlığı edinemezseniz, o 
zaman, her seferinde, olaylar sizi zorlayarak, doğru 
bir noktaya getirir; ama zaman yitirmiş olursunuz. 
işte, geriye dönüşün ilginç bir örneğini bu vesileyle 
görmüş oluyoruz; ama değineceğim nokta bu değil. 

Değineceğim nokta, Meclis içtüzüğü Teklifinin 
müzakeresinin ertelenmesidir; mümkündür, fakat il
ginç olanı, her sıkışıklığında, vazgeçilebilecek konu
lardan biri olarak içtüzüğün kabul edilmesi, bu Mec
lis için son derece üzücü, bize göre, asla iltifat edil
memesi gereken bir düşüncedir. Meclis içtüzüğü, üç 
yasama yılı geçti, hâlâ çıkanlamamıştır. Sorumluluk 
hepimizindir. Hep sıkıştığımızda, Meclis içtüzüğü bir 
kenarda kalsın, ama onun yerine, iktidarın öncelik 
ve ivedilik damgasını bastığı ve kendince mutlaka çı
karılmasını istediği yasalar bir an önce ele alınsın've 
çıkarılsın; öbür taraftan da, bu endişe, muhalefet ta-
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rafından verilen kanun teklifleri müzakeresi için gös
terilmesin. Bu, temelde bir çelişkidir ve demokratik 
değildir; ama, izin verirseniz sizlere, biraz da işin içi
ne güldürü usulünün de karışabileceği bir gerekçeyi 
sunacağım. 

Sayın ANAP Grubunun Meclis içtüzüğü müza
kerelerini erteleme gerekçesi aynen şöyle: «Anayasa 
Komisyonu Başkanının, 14-22 Nisan 1987 tarihleri 
arasında izinli olması sebebiyle.» 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — öyle bir 
gerekçe okunmadı Sayın Tutum. Gerekçeyi dinleme
diniz, öyle bir gerekçe okunmadı. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Efendim, okuyo
rum... 

. PERTEV AŞCİOĞLU (Zonguldak) — Meclis Baş
kanı okusun gerekçeyi; Kâtip Üye okusun. 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) ~- Hayal, 
hayal... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Topçuoğlu, 
meslektaşınız ve arkadaşınızın yüce Meclis Başkan
lığına sunduğu önergeden söz ediyorum, önergenin 
başlığı, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
Anayasa Komisyonu Başkanının 14 - 22 Nisan 1987 
tarihlerinde izinli olması sebebiyle» diye başlıyor. 

Şimdi, bunu görmeyi sizler de istemezdiniz belki, 
ama ben onu bir bakıma hayra yoruyorum. Eğer 
Meclis İçtüzüğünü çıkarma amacınız olsaydı, galiba 
böyle bir şeyi bizim açımızdan büyük bir fırsat te
lakki eder ve şöyle derdiniz; aslında Sayın Komisyon 
Başkanının bulunmaması büyük bir talih eseridir. 
Çünkü onunla işler yürümüyor, gördünüz, bunu he
piniz de kabul ediyorsunuz, zımnen kabul edenler 
var, bizim gibi açıkça söyleyenler var, Anayasa Ko
misyonunun çok değerli başka üyeleri de var. Keşke 
onlardan birisi riyaset etseydi de, Meclis İçtüzüğü 
müzakerelerinde mesafe alsaydık. (SHP sıralarından 
alkışlar) Aslında bu büyük bir şanstır; ama demek 
ki, ANAP iktidarı bunu çıkarmak istemiyor. Yani, 
Sayın Başkanın iznine erteliyor; dolayısıyla Meclis iç-, 
tüzüğünün çıkmasını güçleştiriyor. 

Tabiî bunlar sadece kişisel yorumdur, fazla abar
tılmasını istemiyorum; ama bir gerçeği de yansıttığı
na inanıyorum. 

Değerli üyeler, Meclis içtüzüğü müzakerelerinin er
telenmesini istemiyoruz. Fevkalade olağanüstü bir du
rumda, mecbur kalındığında, elbette ki önceden be
nimsenmiş olan takvimde değişiklik yapılır; gerekirse 
içtüzük ertelenir veya başka bir müzakere ertelene
bilir, ama bu, tamamen zaruretten ve hizmetin özel-
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liginden doğraahdır, ihtiyaçtan doğmalıdır. Böyle bir 
ihtiyaç gözükmemektedir. Aslında, İçtüzüğün 130 
maddesi aşılmıştır ve asıl önemlisi, birinci tur bitsin, 
komisyona iade ettiğimiz metinler üzerinde ciddî bir 
çalışma yapalım. Bunu yapmadıkça, İçtüzük, böyle her 
vesile ile, her istenildiğinde, kenara itilebilecek ikin
cil bir konu olarak lütfen ortaya getirilmesin. 

Bu düşüncelerle, Meclis çalışma takivminde ya
pılmak istenen değişikliğe karşı olduğumuzu belirtir, 
oyumuzun olumsuz olduğunu arz ederim 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

101 sayısı var mı efendim? 

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 

ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekilleri 
tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyonlarda 
ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri ile ya
sama fonksiyonunun tek yönlü olarak islemesine yol 
açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabilecek ted
birler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/22) 

BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 41 ar
kadaşının, muhalefete mensup milletvekilleri tarafın
dan verilen kanun tekliflerinin komisyonlarda ve Ge
nel Kurulda ele alınmamasının nedenleri ile yasama 
fonksiyonunun tek yönlü olarak işlemesine yol açan 
bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabilecek tedbir
ler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşrneye başlıyo
ruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ANAP iktidarınîn yasama yetki ve işlevini mün

hasıran kendi tekeline alması ve parlamentodaki mu
halefet milletvekillerinin yasama hak, görev ve yet
kilerine ambargo koyması ve hükümetin yasama sü
recini olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle, bir ge-

BAŞKAN — Geç kaldınız. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, 6/977 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/320) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 70 sıra numarasındaki 6/977 sayılı söz

lü sorumu geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

nel görüşme isteme zorunluluğu doğmuş bulunmakta
dır. 

Yüce Meclisin dördüncü çalışma yılını sürdürdü
ğü şu günlerde bugüne kadar çeşitli konuşmalarımız 
ve de başvurlarımıza rağmen henüz çözümleneme
yen, parlamento içi demokrasi bakımından gerçekten 
ibret verici çarpık bir olguyu açıklamak isteriz. Bu 
sorun, sadece bizlerin kişisel sorunu değildir; Par
lamentonun, izan ve insaf sahibi tüm milletvekilleri
nin sorunudur. 

Milletvekillerinin görevlerine genel olarak bakıldı
ğında bunlar arasında kanun teklifleri hazırlamak ve 
savunmak, yazılı ve sözlü soru önergeleri, genel gö
rüşme önergeleri, Meclis araştırması önergeleri ha
zırlayarak bunların sonuçlarını kovuşturmak, dolayı
sıyla hükümeti denetlemek, gündem dışı konuşmalar
la ülke ve ulus sorunlarını parlamentoya aktarmak gi
bi fonksiyonlar görülecektir. 

Meclisimizin açıldığı günden bu yana, Meclis Baş
kanlığına sunulan 40'ı sosyal içerikli olmak üzere 150' 
yi aşkın kanun teklifimiz ilgili komisyonlarda incele
meye alınmamış ve Meclis Genel Kuruluna indirilme-
miştir. Bu konuda Meclis Başkanı da etkili olamamış 
ya da olmak istememiş ve bu gelişmelere seyirci kal
mıştır. 

Zira hükümet ve ANAP'lı komisyon başkanları, 
böyle istemektedirler. Hükümetin oluru olmadan tek
lif. ve tasarılar komisyon gündemine alınmamakta
dır. Böylelikle ANAP iktidarı ve hükümet; muhalefet 
milletvekillerinin kanun tekliflerine, parlamenterlik 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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hak, görev ve yetkilerine düpedüz ambargo koymuş 
bulunmaktadır. 

özellikle Türk sendikacılığının, işçilerin, memur
ların, köylülerin, küçük esnaf ve sanatkârların, dar 
ve sabit gelirlilerim, memur ve işçi emeklilerinin, on
ların dul ve yetimlerinin istemlerini yansıtan kanun 
tekliflerinin gündeme alınması, ANAP iktidarı ve hü
kümet tarafından bilinçli bir şekilde engellenmekte
dir. 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün kanunları 
inceleme süresini, düzenleyen 38 inci maddesinde ay
nen «Tasarı veya teklifler komisyona havale günün
den nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelen
dirilip Genel Kurula gönderilmek lazımdır» demek
tedir. 

Meclis İçtüzüğümüzün bu hükmü, hiçbir kuşku ve 
tartışmaya gerek bırakmayacak kadar açıktır. Tasarı
lar ve teklifler komisyonlarda kırkbeş gün içinde in
celenerek sonuçlandırılacak ve Meclis Genel Kurulu
na indirilecektir; ancak bu gereğe hiçbir şekilde uyul-
mamaktadır. 

Yukarıda da vurguladığımız üzere yüce Meclisin 
çalışmaya başlamasından bugüne kadar Meclisi Baş
kanlığına sunduğumuz kanun teklifleri gündeme alın
mazken aynı komisyonlardan bir gün içinde geçirilen 
kanun tekliflerini hayretle ve ibretle gözlemekteyiz. 
Bu davranışlar içtüzük ihlali değil de nedir? 

Bizler, bu üçbuçuk yılı ulusumuz ve özellikle emek
çi halkımız için cömertçe harcanmış, yitirilmiş yıllar 
olarak görmekteyiz, 

önerge sahipleri olarak açıklamak isteriz ki, Türk 
Ulusunun sesinin ve istemlerinin, ayrıcalıksız olarak 
yansıtılması gereken bu yüce Mecliste kanun teklifi 
yapmak, hiçbir partinin, hiçbir milletvekilinin teke
linde değildir ve olmamalıdır. Muhalefet milletvekille
rini, sadece sözlü ve yazılı sorular sorabilen, yuvar
lak cevaplarla yetinen, daha da öteye, bir parlamen
tonun mizansenini tamamlayan kişiler gibi görmek 
eğilimi, çok yakışıksız, vahim, hatta demokratik re
jimimiz için çok tehlikeli bir eğilimdir. 

Görüşmelerde açıklayacağımız üzere, Meclis Baş
kanlığıma sunduğumuz ve halen ilgili komisyonlarında 
kasten ve partizanca bir tutumla bekletilen, savsakla
nan sosyal içerikli kanun tekliflerimiz, Anayasamızda 
ve Meclis içtüzüğünün ilgili hükümlerinde öngörül
düğü üzere «Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilen
diren» konuları kapsamaktadır. 

Muhalefete mensup milletvekillerince verilen ka
nun tekliflerinin yüce Mecliste ele alınmaması ve 

' böylece, yasama fonksiyonunun tek yönlü işlemesine 
göz yumulması, demokratik parlamenter sistemle bağ
daşmaz. Bu konunun yüce Mecliste görüşülmesinde 
zaruret vardır. Gerek sistemde, gerekse uygulamada 
aksayan yönlerin bütün açıklığıyla ortaya konulması 
ve böylece, gereken düzeltici tedbirlerin alınmasına 
imkân vermek amacıyla, Anayasanın 98, Meclis içtü
züğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel 
görüşme açılmasını saygılarımızla dileriz. , 

Feridun Şakir öğünç 
(istanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci, buyursunlar efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
<Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir öğünç ve 
41 arkadaşı tarafından verilen genel görüşme öner
gesiyle ilgili olarak hükümetimizin görüş ve düşünce
lerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere 
Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma
larının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı 
içtüzüğe uygun, olarak yürütüleceğini amirdir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kurulduğundan beri de 
kural aynı şekilde uygulanagelmiştir. Demokratik par
lamenter rejimimizden önce de (Meclisi • Mebusanda 
da) buna benzer kurallar uygulanmaya çalışılmıştır. 
1961 yılına kadar uygulanan Dahilî Nizamname, 1961 -
1982 yılları arasında uygulanan Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu içtüzükleri, Danışma Meclisi 
döneminde uygulanan kurallar da benzer yöntemleri 
uygulamaya çalışmışlardır. 

Şu halde, sözlerime başlarken şu hususu belirt
mekte yarar görüyorum, icra organı olarak yaptığımız 

. çalışmalarımızla, yasama organı çalışmalarımız birbir
lerini tamamlamakla beraber, yasama organımın ken
di çalışmalarının, kendi içtüzüğüne göre, kendi or
ganlarınca yürütüldüğü ve _ içtüzük kurallarının da 
çok büyük oranda doğrudan bu organlarca uygula
ma bulduğu malumlarınızdır. Hal böyle olduğuna gö
re, yasama çalışmalarıyla ilgili bu önerge hakkındaki 
esas görüş ve cevaplamaların, Sayın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca daha vukufla değerlen
dirileceğine de eminiz. Ben hükümet açısından - yuka
rıda da söylediğim gibi - bu konudaki görüşlerimizi 
sunmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, sayın önerge sahiplerinin, 
özellikle ağırlık verdikleri kendi kanun teklifleri ko
nusundaki iddialarına geçmeden önce, iktidarımız dö-
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neminde sevk ettiğimiz tasarılarla konuya girmek isti
yorum. Hükümetimiz, bu önergelerin verildiği tarihe 
kadar 279 adet tasarı sevk etmiş ve bunun 215 adedi 
yasalaşma imkânına kavuşmuştur. Bunların yasalaş
ması, sizlerce de malum olduğu üzere, belirli Anayasa 
ve İçtüzük kurallarına bağlı kalınarak sağlanabilmiş
tir. Bu konuda Meclisimizin gösterdiği çabayı hü
kümet olarak takdirle karşılıyoruz. Elbette, Türkiye 
Büyük -Millet Meclisine sevk ettiğimiz tasarıların ta
mamının derhal yasalaşması mümkün olamamıştır. 
Bu imkânsızlıklar muhtelif nedenlerden doğmuştur. 
Anayasamızın ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin 
çalışmalarını düzenleyen İçtüzüğümüzün çeşitli hü
kümlerinin, önerge sahiplerinin de çok iyi bildikleri 
gibi belli kurallar koyduğu malumdur. Elbette, bu 
kurallar emredici kurallardır. Bunlara uymak zorun
da olduğumuzu tekrara gerek yoktur. 

Sayın önerge sahiplerinin belirtmiş oldukları, ko
misyonlardan belirli bazı tasarı ve tekliflerin kabul 
veya ret olarak geçmesi, bazı tasarı ve tekliflerin 
daha sonraki zamanlara kalabilmesi de bir İçtüzük 
uygulamasının tabiî sonucudur. Bu tasarı veya teklif
lerin, hükümet veya teklif sahiplerinin göstereceği 
önceliğin; yine iktidarıyla, muhalefetiyle, ilgili ko
misyonlarca takdir edildiği ve değerlendirildiği de ma
lumlarınızdır. Bunu tekrara gerek yoktur. Komisyon
ların veya Genel Kurulun nasıl çalıştırılacağı belli 
ve kesin kurallara bağlandığına göre, bunun dışında 
bir uygulama, pek tabiî, Anayasa ve İçtüzük ihlali 
olacaktır. Bir komisyonda, bir tasarı veya teklife, yi
ne İçtüzük kurallarını uygulayarak bir öncelik veril
mişse, onun bu önceliğini koruması bir İçtüzük em
ridir. Aksi bir uygulama, diğer bir deyimle tasarı ve 
tekliflere bir s'ıra numarası verilerek, bunlara öncelik 
tanınmaması, kısaca komisyonlarda ve Genel Kurul
da öncelik müessesesinin işletilmemesi, Anayasa ve 
İçtüzüğün ihlali anlamını taşıyacaktır. Bu birçok ku
ral içinde bir tanesidir. Bu kurala uymak bir İçtüzük 
ihlali midir, yoksa İçtüzüğe uymanın bir gereği mi
dir? Yukarıda belirttiğimiz gibi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kuruluşundan beri şu veya bu şekilde 
bu kurallar uygulanagelmiştir. 

Sayın önerge sahiplerinin, önergelerinde bu ku
ralların tek taraflı ve münhasıran muhalefetin aley
hine işletildiği gibi bir iddiaya yer verildiği görülmek
tedir. Hükümetimizin işbaşına geldiği 1983 yılından 
bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde mu
halefet partileri milletvekillerince verilen teklifler ve 

iktidar partisi milletvekillerinin verdiği tekliflerle ilgili 
bir inceleme; bu iddianın gerçeği yansıtmadığını or
taya koymaktadır. 

Şu hususu da kısaca belirtmek istiyorum ki; ik
tidarımız döneminde 22 genel görüşme önergesi, 5 
Meclis soruşturması önergesi, 3 gensoru önergesi, 956 
sözlü soru ve 1 746 yazılı soru verilmiştir. Bunların 
tamamına yakım veya çok büyük kısmı, sayın mu
halefet milletvekillerince verilmiştir. Bu durum karşı
sında, hükümet olarak, Anayasa ve İçtüzük gereği, 
bize düşen cevaplandırma veya görüş bildirme göre
vini, yoğun çalışmalarımıza rağmen, azamî ölçüde ye
rine getirmeye çalışmışrzdır. 

Bu kadar büyük rakamlara ulaşan genel görüş
me, Meclis araştırması, gensoru, sözlü ve yazılı soru 
ve her birinin tabi tutulacağı işlem dikkate alınırsa, 
tekliflerle ilgili çalışmalardan şikâyet etmenin hangi 
haklı gerekçeye dayandırıldığını takdirlerinize sunarım. 

Bu denetim görevlerinin yerine getirilmesinin öner
gelerinde belirttikleri gibi «Parlamentonun nizamna
mesinin tamamlanması» olarak değerlendirilmesi, yan
lıştır ve bir takdir hatasıdır. 

Sayın milletvekilleri, şu konuya da değinmekte 
zaruret görüyorum. İktidara geldiğimizde, 86 adet 
kanun hükmünde kararnamenin, esasen Meclise sevk 
edilmiş ve yıllardan beri sonuca bağlanmamış olarak 
bekletilmekte olduğunu gördük. Oysa, bunların ön
celikle görüşülerek, Meclisten geçirilmesi, yine bir 
Anayasa kuralıdır. Gerek bizden önce biriken bu 
kanun hükmündeki kararnamelerin, gerekse, hükü
metimiz döneminde, program ve taahhütlerimize uy
gun olarak, sevk etmekle mükellef olduğumuz kanun 
hükmündeki kararnamelerin, Anayasa uyarınca ön
celikle görüşülmesi gereğinin, ıtüm milletvekillerince 
takdir olunduğu inancındayım. Tabiî, Anayasamızın 
bu hükmünün, çok katı bir kural olarak, diğer tasarı 
ve tekliflerin önünü tamamen tıkayıcı anlamda anla
şılmadığı ve uygulanmadığı da hepinizce malumdur. 

Yine, Anayasamızın bir diğer amir hükmü de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını iz
leyen bir yıl içinde, 62 adet kanunun çıkarılmasıyla 
ilgilidir. Her biri, büyük bir çalışmayı gerektiren bu 
tasarıların yasalaştırılması, hükümetimizin ve Mecli
simizin yoğun çabalarıyla sağlanabilmiştir. Bu, kü
çümsenemeyecek bir başarıdır. Bunların sağlanması 
için, Meclisimizin, zaman zaman, çalışma gün ve saa
tinin dışına çıkarak, olağanüstü bir gayret gösterdiği
ni gördük ve bunları takdirle karşılıyoruz. Bu konu-
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İar da dikkate alındığında, gerek iktidara, gerekse 
muhalefete mensup milletvekillerince verilmiş bulu
nan tekliflere, hükümet olarak gerekli ilgiyi gösterdi
ğimizi söylemek istiyorum. 

Bilindiği gibi, komisyonlardaki teklifler için hü
kümet olarak görüş bildirmek durumundayız. Hükü
metin görüşleri, zaman zaman Anayasamız, hükü
met programımız, kalkınma planları ve yıllık uygu
lamaları ve diğer mevzuat gereğince müspet veya 
menfi bir tarzda tecelli etmiş olabilir. Bu konuda ik
tidar ve muhalefet tekliflerini tek taraflı ve hissî bir 
ayırıma tabi tutmadığımız pek tabiîdir; hükümet ola
rak, bir grubun tekliflerini engelleyici bir müdahale
mizin olmayacağı izahtan varestedir. 

Sayın milletvekilleri, önerge tarihine kadar Halk
çı Parti ve SHP'li sayın milletvekiHerimizin sunduk
ları teklif sayısı 183'tür. ANAP'lı sayın milletvekille
rinin sundukları teklif sayısı 163rtür. Bunlar dışında 
sayın bağımsız milletvekillerimizin de teklifleri ol
muştur; ayrıca müşterek ve karma imzalı teklifler de 
verilmiştir. 

Şimdi, bu tekliflerin, partilere göre komisyonlarda 
ve Genel Kurulda dikkate alınması şöyle olmuştur. 
ANAP'lı sayın milletvekillerinin 163 teklifinden 51'i, 
SHP Grubuna mensup sayın milletvekillerimizin ver
dikleri 183 tekliften 20*si, MDP Grubuna - bu parti
nin, bilinen hüviyet değiştirme aşamasından önce-
mensup sayın milletvekillerinin verdikleri 39 teklif
ten 9'u, bağımsızların 1 teklifi, karma imza sahiple
rinim 6 teklifi olmak üzere, münhasıran iktidar parti
si grubu dışındaki önemli parti hüviyet değiştirme
leri öncesi durumunun dikkate alınmasıyla, sayın mil
letvekillerimizin yasalaşan tekliflerinin sayısı 36'dır. 
Genel Kurul gündemindeki - önerge tarihindeki - son 
durumda da, ANAP'a mensup milletvekillerinin tek
lifleri 8 adet, muhalefete mensup milletvekillerinin 
teklifleri 6 adettir. 

Sayın milletvekilleri, iktidar ve muhalefete men
sup sayın milletvekillerirnizce sunulan tekliflerin top
lam sayıları itibariyle komisyonlardaki ve Genel Ku
ruldaki yasalaşma oranlarının mukayesesini takdirle
rinize sunuyorum. Müsaade ederseniz, bu durumun, 
1980 yılı öncesi Beşinci Dönemdeki durumla kısa bir 
mukayesesini yapmak durumundayım. 

Malumunuz olduğu üzere bu dönem, Haziran 1977 
ve Eylül 1980 yılları arasındaki dönemdir, iktidarı
mızda şu ana kadar geçen süre, birkaç aylık farklı
lıkla aşağı yukarı o dönemle aynı süreye tekabül et
mektedir. O dönemde, iktidar milletvekillerince su

nulan 71 adet teklif, yasalaşma imkânı bulmuşken, 
I muhalefete mensup milletvekillerinin de sadece 34 tek

lifi yasalaşabilmiştir. Bunları oranlarsak, iktidar men
suplarına nazaran, o zamanki muhalefete sağlanan 

I imkânın yüzde 50 daha az olduğu görülür. Oysa, ik-
I tidarımız döneminde ANAP milletvekillerinin yasala-
I şan 49 teklifine karşı, muhalefetin 36 teklifi yasa-
I taşmıştır. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Birleştirilmiştir; kabul 
I edilmiş değil, birleştirilmiştir. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
I (Devamla) — Yine, 1980 öncesi dönemde, komis-
I yonlarda hiç görüşülmeden kalan iktidar partisi men-
I subu sayın milletvekillerinin tekliflerinin sayısı 160' 
I tır. Buna karşı, muhalefete mensup sayın milletvekil-
I lerinin, komisyonlarda kalan ve hiçbir görüşmeye ta-
I bi tutulmayan tekliflerinin sayısı 375'tir. Yine o dö-
I nemde, iktidar partisi milletvekillerinin komisyonlar-
I da işlem gören, ancak, yine komisyonlarda kalan tek-
I lif sayısı ise 78'dir. Aynı dönemde, muhalefete men-
I sup milletvekillerinin tekliflerinin komisyonlarda iş-
I lem görenlerinin sayısı 43'tür. O dönemde, Genel Ku-
I rula gelen ve ancak Genel Kurulda kalan; iktidar par-
I tisine mensup milletvekillerinin tekliflerinin sayısı da 
I 69 olmuştur. Muhalefet milletvekillerinin Genel Kuru

la inebilen tekliflerinin sayısı da 27'dir. 
I Sayın milletvekilleri, bu konuda önemli bir husus 
I da; önerge sahibi sayın milletvekillerinin özellikle be-
I lirtmeye çalıştıkları, içtüzüğün 38 inci maddesiyle il-
I gili uygulamadır. Bu hususta da, 1980 öncesi dönem-
I le, iktidarımız dönemindeki durumu kısaca mukaye

sede yarar vardır. 1980 öncesindeki Beşinci Dönem-
I de, içtüzüğün 38 inci maddesine göre sunulan önerge 
I sayısı 34 kadardır. Bunlardan 2'si kabul görmüş, ge-
I risi reddedilmiştir. İktidarımız döneminde, hakkında 
I içtüzüğün 38 inci maddesine göre işlem istenen 24 
I teklifin 3'ü kanunlaşma imkânı bulmuş, 1 önerge de 
I ayrıca kabul görmüş, yani netice olarak 4 teklif müs-
I pet işlemle sonuçlanmıştır. 

I Bu konuda yaptığımız mukayeselerde de geçmişi 
I ve geçmişteki bazı grupları karalamayı amaçlamıyo

ruz. O günlerin şartları ve iktidar - muhalefet grup-
I lan malumdur. Kanun teklif etmenin bir grubun te-
I kelinde olmadığı, toplam 423 tekliften sadece 163'ü-
I nün ANAP'lılarca verildiği dikkate alınırsa, kolaylık-
I la anlaşılacaktır. Yukarıda verdiğimiz rakamların ba-
I zı parti değiştirmeler nedeniyle ufak tefek değişiklik-
I ler© uğradığı da malumdur. Ancak bu değişiklikler, 
I tekliflerin sunulduğu tarihteki arz ettiğim durumu de-
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ğiştirmez. Yukarıdaki rakamlar göstermektedir ki, ik
tidarımız döneminde herhangi bir partizanca tutum 
veya savsaklama bahis konusu değildir. Tüm teklif
lerin yasalaşma oranı göz önüne alındığında, muha
lefete mensup milletvekillerimizin, dikkate alınmadığı, 
yasama fonksiyonunun tek taraflı işlediği yolundaki 
iddialarınım gerçeği aksettirmediği daha iyi anlaşıl
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahiplerinin önerge
lerinde temas ettikleri teklifleriyle ilgili olarak da bir
kaç şey arz etmek istiyorum. 

işçilerin, memurların, köylümüzün, 'küçük esnaf 
ve sanatkârımızın, dar ve sabit gelirlilerin, emeklile
rimizin, -dul ve yetimlerin durumlarını (iyileştirici ted
birler, hükümet programımızın en önemli unsurları
nın başında yer almıştır. Pek tabiî olarak da, bu 
amaca yönelik gayret ve çalışmalarımızın hükümet 
icraatımızda da 'büyük bir yeri vardır. Onların du
rumlarını düzeltici, iyileştirici çalışmalarımız ciddî 
dlarak sürdürülmektedir ve gelecekte de sürdürülme
ye devam edilecektir. Programımız, 'icraatımız, mil
letimizin ihtiyacına, milletimizün daha iyiye, refah ve 
saadete ulaştırılması gereğine yöneliktir. Milletimizin 
refah ve saadeti için meşru her tedbiri alacağız. Bu 
meyanda yasama faaliyetlerini de büyük ölçüde bu 
mecburiyet açısından değerlendiriyor ve zaruret du
yulan her tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk ediyoruz. Bugüne kadar Meclise sevk ettiğimiz 
tasarıların çok büyük 'bir kısmı da bu gayeye matuf 
olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, geçtmş'in; hiçbir parti ve 
grubu ikastetnıeksizlin, özellikle 1980 öncesinin kısır 
çekişmelerine, muhalefet ve 'iktidar gruplarının içine 
düştükleri uzlaşmaz ortama bir daha sürüklenmek 
istemiyoruz; onun için, iktidar olarak, muhalefet 
gruplarımızın ve milletvekillerimizin tekliflerine ve 
diğer önerilerine, müşterek gayretler ölçüsünde, hü
kümet programımız, Anayasa ve kalkınma planları 
doğrultusunda, aynı zamanda hükümetimize düşen 
görev ölçüsünde gerekli ilgi ve dikkat göstermeye gay
ret ediyor ve göstermeye de devam ediyoruz. 

Saygılar sunarım. '(ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Osman 

Bahadır, buyursunlar efendim. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclîsin değerli 
üyeleri; İstanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir 
öğünç ve 41 milletvekilinin, Meclîs ve hükümet ça-

[ lışmaları hakkında Anayasanın 98, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca genel görüşme açılması
na Miskin önergeleri üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmeye çalışacağım; bu vesi
leyle grubum ve şahsım adına yüce heyetinizi say
gıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, grubumuz dört yıllık Meclis 
ve hükümet çalışmalarına daha geniş bir açıdan bak
mak suretiyle değerlendirme yapmayı ve ona göre 
blir sonuca varmayı uygun görmektedir.. Meclis ça
lışmalarını genelde şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Kanun teklifleri 
Kanun tasarıları, 
önergeler, 
Kanun hükmünde kararnameler, 
Meclis soruşturması, 
Meclis araştırması, 
Gensoru,' 
Genel görüşme, 
Sözlü soru, 
Yazılı soru, 
Sayın Cumhurbaşkanının yeniden incelemek 

12. Anayasa Mahkemesine başvurma. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu çalışmaları, çok 
önem atfettiğimiz bazı hususlara değinmek suretiyle 
değerlendirmeye çalışacağım. 

Şüphesiz, bu kutsal çatı altında kabul edilen ka
nunlar, büyük Meclisimizin eseridir. Ancak, kabul 
edilen kanunların Mecliste grubu bulunan partilerin 
ortak eseri olduğunu ifade etmek yanlış olur. Eğer 
kanun tasarı ve tekliflerini muhalif partilere mensup 
milletvekilleri tasvip etmiyorsa, bu kanunların gö
rüşülmesi esnasında verdikleri önergelerle bir düzelt
me yapamryorlarsa ve nihayet kanunun kabulü esna
sında olumsuz oy veriyorlarsa, bu kanunlar nasıl Mec-

I lisin müşterek eseri ^olabilir? Bu tasarruflar, olsa olsa 
I Mecliste ekseriyeti bulunan hükümetin ve ANAP 
I Grubunun eseri olur. 

Sayın milletvekilleri, yüce Mecliste ilk toplantı 
akdedildikten bugüne kadar 223 kanun tasarısı, 86 

I adet kanun teklifi kabul edilerek kanunlaşmıştır. 
Kanunlaşan tekliflerin 50 adedi ANAP Grubuna ait
tir. 

Kabul edilen kanun tasarı ve tekliflerine göz at-
I tığımız takdirde, 'hatırlanacağı üzere bunların çoğu, 
I kaldırılan bazı bakanlıkların diğer bakanlıklara bağ

lanmasına ilişkin kanunları, vergi ve 'harçların yük-
] seltilmesine iJişkin zam kanunlarını, işadamlarının 
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affına ve teşviklerden yararlanmasına ilişkin kanun
ları, muhteviyatında fon bulunan kanunları, seçim
lerde avantaj «sağlamak üzere seçim kanunlarında ya
pılan değişiklikleri, şirket kurtarma, şirket satın al
ma operasyonları ile lilgil'i konuları kapsamaktadır. 
Kabul edilen kanunlar arasında, sürü sahibini, çift
çiyi, köylüyü, işçiyi, esnafı, memuru, emekliyi, dul 
ve yetimi bunalımdan kurtaracak vasıfta hiçbir ka
nun yer almamaktadır. 

Muhalefet milletvekilleri tarafından 265 kadar 
kanun teklif edilmiş, bunlardan ancak birkaç mad
delik olan 36 adedi kanunlaşmıştır. 

Bendeniz tetkik fırsatını bulamadım; ancak, ifa
de edildiğine göre, ısosyal içerikli olan kanun tek
liflerinden hiçbiri, Genel Kurul gündemine intikal et
tirilmemiştir. Bu hususta kasıtlı bir ihmalin mevcu
diyeti iddia edilmektedir. 

Balkanlar Kurulunun kabul ettiği 195 adet kanun 
hükmünde kararnamenin 47 adedi kanunlaşmış, 129 
adedi komisyonlarda 'bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve 
Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi 
gereken bu kararnamelerin, hangi sebeple bekletil
diği hakkında bilgi edinmek istiyoruz. 

Yüce Meclise takdim edilen 6 adet Meclis soruş
turması önergesinden l'i kabul edilmiş; 54 Meclis 
araştırması önergesinden hiçbiri kabul edilmemiş; 
gensoru önergelerinin 3'ü de reddedilmiş; 22 genel 
görüşme isteğinden ancak &'i görüşülebilmiştir. Bu 
denetim yollarının, önemi ölçüsünde işletildiğinden 
söz etmek mümkün değildir. 

Sözlü sorulara, bir yıla varan geç cevaplar veril
mektedir. 

İçtüzük hükümlerine göre, yazılı sorulara 20 gün 
içinde cevap vermek zorunlu bulunduğu halde, hükü
met üyelerinin, 141 yazılı soruya cevap vermediği, 
167 yazılı sorunun da sözlü soruya dönüştüğü tespit 
edilmiştir. 

ÇALINMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET rMÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 

Araştırmalardan sıra gelmiyor. 
OSMAN BAHADIR '(Devamla) — Bu durum, 

hükümetin bürokrasi karşısında gerilediğini, ya da 
olayların üstüne cesaretle gidemediğini açıkça göster
mektedir. Bu değerlendirmeye göre, hükümet üyeleri 
sözlü ve yazılı soruları cevaplandırmakta başarılı ola
mamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kabul edilen kanunlardan 15 adedini, Sayın 
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Cumhurbaşkanımız, bir daha görüşmek üzere iade 
etmişlerdir. Şurasını kesinlikle ifade edebilirim ki, bu 
sayı çok daha yüksek olurdu. Çeşitli düşüncelerle, 
çok yüksek adette kanunu tekrar görüşülmek üzere 
Meclise iade etmemişlerdir. Sadece, Anayasaya aykı
rı hükümler taşıdığı çok belirgin olan kanunların 
tekrar görüşülmesini göz ardı edememişlerdir. An
cak, verilen rakam çok yüksek bir oranı ifade et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, yüce Mecliste kabul edilen 
kanunlardan 29 adedinin ya tümü, ya da çeşitli hü
kümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvu
rulmuştur. Bu davaların 4'ü Sayın Cumhurbaşkanı
mız, 1 l'i anamuhalefet partisi grubu, 14'ü de 80 kü
sur milletvekili tarafından açılmıştır. 

'Bu davalardan incelenmesi yapılanların 13'ü ha
lihazırda iptal kararı ile sonuçlanmıştır. Bu hesaba 
göre, kanunların kabulünde Anayasaya uygunluk 
oranı yüzde 40'ın altına düşmektedir. Bu oranda 
olumsuz bir not alan talebe sınıf geçemez, memur 
ise terfi edemezdi. Söz konusu kanunların tedvininde 
ve kabul edilmesinde muhalefetin hiçbir katkısı ve 
tasvibi bulunmadığına göre, bu olumsuz puan cet
veli Bakanlar Kurulu üyeleri ve iktidar partisi mil
letvekilleri adına düzenlenmektedir. 

'İptal edilen kanunların 5 adedinde yapılan hata
lardan söz etmek istiyorum : 

1. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda değişiklik ya
pan 3328 sayılı Kanunun görüşülmesi esnasında ve
rilen bir önergenin kabulü ile Anayasanın geçici 16 
ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

2. 6136 sayılı Kanunu değiştiren 3323 sayılı Ka
nunun kabulü esnasında «Devlet Başkanlığı» unvanı 
kaldırılmış olmasına rağmen, «Cumhurbaşkanı» yeri
ne «Devlet Başkanı» unvanı kanunda yer almıştır. 

3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 
132 madde bulunduğu ve bu kanundaki cezalar ka
nunla tayin edildiği halde, sözü edilen kanunun 65 
inci maddesindeki para cezasının azaltılması veya 
çoğaltılması 3321 sayılı Kanunla, Bakanlar Kurulu
nun yetkisine bırakılmıştır. 

4. 3072 sayılı, Sayıştay Kanununda, Değiıiklik 
Yapılması Hakkında Kanunda bir hesap mahkemesi 
olan Sayıştay dairelerinin 7 hâkimle kurulmasına 
rağmen, 5 hâkimle karar verebileceği yolundaki de
ğişiklikle, bu dairelerin mahkeme niteliği ortadan 
kaldırılmıştır. 

v 
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5. Anayasanın 128 inci maddesinin 2 nci fık
rasında yer alan, «Memurların ve diğer kamu görev
lilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve di
ğer özlük işleri kanunla düzenlenir» şeklindeki genel 
hükme rağmen, 3149 sayılı Üst Kademe Yöneticileri
nin Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanunda, bu düzen
lemeler 'bir yönetmelik hükmüne terk edilmiştir. 

Bu örnekler, ANAP iktidarının ne ölçüde hatalı 
kanunları kabul ettiğini tespit bakımından çok önem
lidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, milletvekillerinin 
Genel Kurula ve komisyonlara devam meselesine ve 
İçtüzük çalışmalarına kısaca değinip sözlerimi ta
mamlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Grubu 255 millet
vekiline sahip bulunmaktadır. Bu sayın milletvekille
rinin (bir kısmı öğleden evvelki, bir kısmı da 
öğleden sonraki Genel Kurul toplantılarına katılma
maktadır. Bu yüzden, Genel Kurulda, Anayasanın 
96 ncı maddesinin öngördüğü toplantı ve karar ni
sabı çok defa sağlanamamaktadır. 

Şimdi sizlere soruyorum : İktidar partisinin sayın 
milletvekilleri öğleden evvelki toplantı saatlerinde ev
lerinde uyuyorlar mı; öğleden sonraki toplantı saat
lerinde 'başka işlerde mi çalışıyorlar? Bu sayın mil
letvekillerinin çalıştıkları işler, milletvekilliği görevi 
ile başdâğan işlerden midir? Bu hususların da görü
şülmesini istiyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Şu anda 6 kişisiniz, gerisi nerede?.. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Sayın Baka
nım, laf atıyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Laf atmıyorum; 6 kişinin gerisi nerede, onu soru
yorum? 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Laf atıyorsu
nuz. Erol Günaydın'ı getirin, güldürü ustasıdır... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Güldürü değil efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Meddahlığı 
istese de, istemese de yapar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Meddahlıkla filan ilgisi yok; konuşurken oraya ba
kın, .sıralarınıza (bakın. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Sizi güldürür, 
beni düşündürür. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 

Oraya, hak oraya bak. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Siz de oraya ba
kın... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
255 <in kaçı'burada?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) —* 
Bir insan oraya çıkarken kafasını işletir. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Komisyon
larda görev üstlenen ANAP milletvekillerinin, ko
misyon toplantılarına devam etmedikleri yolunda ya
kınmalar mevcuttur. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair 21.5.1985 tarih ve... 

YrLMAZ DBMİR (Bilecik) — Niye bakana mü
dahale etmiyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — 3206 sayılı 

Kanunun 83 üncü maddesinde, hu kanunla kaldırı
lan ilk tahkikat... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen tarafsız 
davranın. 

BAŞKAN — Hangi birine gücümüz yetecek?.. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — ... hükümle

ri ile ilgili olarak... 
BAŞKAN — Size gücümüz yetiyor mu ki oraya 

yetsin? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

bakana müdahale etmiyorsunuz, milletvekiline müda
hale ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Size de gücümüz yetmiyor, ona da 
gücümüz yetmiyor; insafınıza kalmış artık. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Diğer ka
nunlarda geçen «ilk tahkikat» ibaresi «hazırlık tah
kikatı» olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğe rağmen, 
iktidar kanadından seçilen Anayasa Komisyonu Baş
kanı bu kürsüden, Meclis soruşturma kurulunun is
tisnaî bir durum arz ettiğini ifade eder ve bu kuru
lun savcılar gîbi karar verdiğinden habersiz olursa 
ve kendi grubuna mensup (milletvekilleri de bu ko
nuşmayı suskunlukla karşılarsa, o grupta bir aksak
lık var demektir. 

Görüşülmekte olan İçtüzükte noksanlıklar ve ha
talar mevcuttur. Maalesef 'bu hatalı maddeleri düzelt
mek mümkün olamamaktadır. 
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Milletvekilleri arasında 'bir dış seyahat furyası 
mevcuttur. Bu değirmenin suyu nereden gelmekte
dir? 

Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri kısaca ifade 
etmeye çalıştığım hu aşikâr hata ve 'kasıtlı hareketle
rin giderilmesi ya da asgarî ölçüye indirilmesi gere
kir. Bu çareleri hiç şüphesiz yine yüce Meclis bula
caktır. Bu olumsuz gelişmenin önlenmesinin tek yolu 
vardır, o da, Meclis çalışmaları hakkında genel gö
rüşme açılmasıdır. 

Bu itibarla grıibumuz, Sayın Feridun Şakir öğünç 
ve arkadaşlarının yüce Meclise takdim ettiği genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergeyi destekleme ka
rarındadır. 

Bu düşüncelerle yüce heyetinizi, grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlarım. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adı
na, Sayın Edip özgenç; huyurun. 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Mil
letvekili Sayın Feridun Şakir öğünç'ün Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunmuş bulnudukları ve özel
likle muhalefet mensubu milletvekilleri tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa tek
liflerinin Mecliste, hiçbir sebep ve gerekçe gösteril
meden veya sudan bahanelerle reddedilmeleri ve söz 
konusu yasa tekliflerinin komisyonlarda, İçtüzükte 
ve Anayasamızda belirtilen müddetlerin haricinde bek
letilerek, sonuçta, katı bir disiplin anlayışı içerisinde 
reddedilmesi, bu yasa tekliflerine hiçbir değer veril
memesi yolundaki serzenişlerini ifade eden önerge
sini, daha önceki yapmış olduğumuz konuşmalarda 
da, desteklediğimizi ifade ederek söze başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında genelde demok
ratik işçi hakları ve 1LO prensipleri doğrultusunda, 
çağdaş işçi haklarının verilmesi yolunda Türk sen
dikacılarının hazırlamış olduğu ve özellikle işçi kö
kenli milletvekillerinin Türk çalışma hayatına barış 
getirici nitelikte, toplumsal içerikli olan bu yasa tek
liflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde, tek yan
lı olarak değerlendirmeye tabi tutularak görüşülme
mesini, peşinen üzüntüyle ifade etmek istiyorum. 

Bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu'nun muhatatoamız 
olduğunu düşünürken, Sayın Tenekecinr<in karşımıza 
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çıkmış olmasını da, yine şaşırtıcı olarak mütalaa edi
yorum. 

FERİDUN ŞAKİR Ö&ÜNÇ (fstanhul) — Eline 
kâğıdı vermişler, okudu. 

EDİP ÖZGENÇ — (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, malum olduğu üzere, «Hâkimiyet kayıt
sız şartsız milletindir» diyen Atatürk, demokratik re
jimin temel taşıyla ilgili tanımların en güzelini yap
mıştır. Egemenliğin ulusta kalabilmesi için, hür se
çimlerden sonra oluşan parlamentoda çoğunluğun ik
tidar olmasıyla demokratik parlamenter rejimin işler
lik kazanması salt yeterli değildir. Aynı zamanda 
sağlıklı olarak yürümesi de önemlidir ve kanaatimize 
göre de zorunludur. 

Demokrasi kavramının, değişik düşünceler taşıyan 
beyinlerde değişik biçimlerde oluştuğu bir gerçektir. 
Kendisi için demokratik hakların var olmasını ister
ken, başkalarının bu haklardan yararlanmasına karşı 
çıkanlar olduğu gibi, demökrsi ya da ülke çıkarları 
için demokratik haklar üzerine şal örtülmesi görüşü
nü savunanlar da çıkmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorsunuz ki, demok
rasi bir bütündür. Demokratik düşünce kavramı, yo
rumlamaya gerek duyulmayacak kadar açıktır. Ülke 
çapında demokraside, partilerarası diyalog engelle
nirse, ortaya bir çelişki çıkar. Üzülerek ifade etmek 
gerek ki, Türkiye'nin yakın siyasal geçmişinde zaman 
zaman parlamenter rejimin giderek işlerliğini ve sağ
lığını yitirdiğini görüyoruz. Geçirdiğimiz bu dene
yimlerden yararlanılarak, siyasî partilerde ve parla
mentoda yönetim diktasına son verilmesi gerektiği 
inancını taşıyoruz. 

Bırakalım özel kişileri, siyasal partiler arasında 
karşılıklı görüş ve düşüncelere saygı sağlanmamış ise, 
geçmişte gördüğümüz gibi, sorunların çözümü imkan
sızlaşır; her tartışma kavgaya dönüşür ve güçlü olan 
güçsüzü, çoğunluktaki azınlıktakini ezip yok eder. 

Demokratik rejim, çoğunluktakilerin tüm yasal 
haklarının muhalefet tarafından kulllanıtoııasını da 
amaçlamıştır. Eğer iktidardakiler parlamento içinde, 
yönetimde olmayan muhalefetin demokratik hakla
rına, o muhalefetin şahsında temsil edilen halkın bir 
kesimine yani işçisine, köylüsüne, dar gelirlisine ait 
demokratik haklarına aldırış etmez, istek ve arzu
larıyla, çağdaş prensip ve uygulamalara dikkat et-

— 156 — 



T. B. M. M. B : 89 

mez ise, demokrasi anlayışlarından kuşku duymak 
gerekir. Hele hele, «En iyi demokrat benim, ben en 
iyisini düşünür ve yaparım» gilbi, akıl ve mantık öl
çülerine ters düşen inanışlar, demokrasinin geleceği 
konusunda kaygılar yaratmaktadır. 

Bu sebeple, parlamento üstünlüğünün esasının, 
kuvvet yerinle, hukuka dayalı olmasında, korku ve 
nefret yerine, sevgi ve güvene, diyaloga ve dayanış
maya sahip bulunmasında olduğunu ifade etmek is
terim. 

Modern demokrasilerin ulaştığı son gelişme için
de, parlamento üstünlüğü yanında, onu da aşan bir 
yaklaşımla, halka doğrudan danışma (Referandum) 
gibi müesseselerin büyük önem kazandığı bir çağda 
yaşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biradanız referandumu: 
Türk Itöplulmunum çalışma hayatı içerisinde fevkala
de önemli bir yer tutan demokratik işçi haklarının 
vedlmesi, çalışıma 'barışının fcoruraıması yolundaki ted
birleri bâr dıizi hallinde topluca veya münferiden ha
zırlayarak getiren muhalefete mensup mille%ekilleri-
mim ItelklMeıfei1, ANAlP'ın son derece katı 'bir disip
lin anlayışı içerisinde yıllarca ve aylarca bekletmesi, 
İncelememesi, sudan 'bahanelerle reddetmesi, oödukça 
büyük üzümltjüler yaraltimaya devam edecekt/iır. 

1983 tarihlinden bugitine kadar Türkiye Büyük Mil
let Meclisine 4312 (tane kanun tasarı veya teklifi gel
miş; bunun 260 tanesi halen komisyonda arkadaş
lar. Az evveli Sayın Bakanımız bu konuya ilişkin be-
yanalt verirken bir oranlama yapitı, dedi ki, «Niye kı
zıyorsunuz, mîye seraenöşlte bulunuyorsunuz; tnuhale-
leften 260 tane »teklif gelmiş, bunun 31 tanesi veya 
36 tanesi kanunlaşmış...» 

'Bakınız arkadaşlar, «kanunlaşmış» dediği şey, 
muhalefet milletlvekillerimlib, gündemde bulunan olay
larla ilgili olarak vatandaşların ve halkın (bir an ev
vel düzeltilmesi ve çözüm istediği konularda getir-. 
ntiş olduğu, gerçekten ciidldî olan yasa teklifleri, ANAP 
milletveklilierinim veya sayın hükümetlim gdfcirmiş ol
duğu teki'Merle sözde bMeştidliiyor, sözde onların 
Eliflerine de değer veriliyor; fakat aslında, komiis-
yonda görüşülmesi sırasında h'içlbiriniin 'tek bir satiri
ni yer vermeden, sadece bMeşitıirme duygusu ve ka
lıbı içerisinde kamumlaştıırıiarak, yine ANAP m'lllet-
vekillerimiln veya bükülmedin getirmiş olduğu teklifler 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisimden çıkma durumun
da1 ölüyor. Bu itibarla,, Sayım Balkanımızın bu ifade 
tarzıma katılmak mümkün' değil muhterem arkadaş
lar. 
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İKaMı ki, bir de kanun hükmünde kararnameler 
var. Bırakınız geçmiş dönemdekini; 1983ten bu ta
rafa, Sayın Özal Hükümet zamanında 90 tane.ka
nun hükmünde kararname geliyor, bunun 46 tanesi 
kanunlaşııyor, 44 tanesi komisyonda bekliyor. Hal
buki, Anayasamıza göre, bunların en kusa zaman
da Türkiye Büyük M ü et Meclüslime sunul'maSı ve gö
rüşülmesi fazım. Burular dahi komisyonda bekleme 
durumunda oluyor, 

Muhterem miMetiVökiileri, bu gidiş, daha öncelden 
de âfade ettiğim gjilbi, sadece işçilere ve hür sendi
kacılığa değil, güçlendirmeye çalıştığımız demokralüik 
ıTejimimlize zarar •verecektir. Bunu defalarca vurgula-
dım. Emeği hor gören, emeğin meşru tesm'Mcisi hür 
sendikacılığa sayjgt duymayan bir zihniyet, hür de
mokratik rejimde sadece tahribat yapmıştır. Ülke çı
karları açısından, hep kaçınılmaya çalışılan bu kri-
trik sorun, artık kaçımııflmaz Ibiçîlmde Türkiye'nin gün
demine gelmiştir, tşlte Ibu sorunun çözümü, başta 
iktidar olmak üzere, yüce Meclisimizin en önemi 
görevlerinden birisi olmaktadır. Bu görüş aynı za
manda, iktisadî ve ekonomik potansiyel içeris'ınde, 
Türk toplumuna da çok önemli derecede katılımlar 
temini edecektir. 

Bakınız, Avrupa Topluluğuma üyelik konu
şumda ttriiiracaalt efimernlizim gündemde olduğu bu
günlerde Ibu millî davanın kabulü içki', Avrupa Top
luluğu üyelerinin devamlı olarak ortaya koyduğu, «Si
yasî yasakları kaldırım, demokratik işçi haklarını Av
rupa Çalışma örgütünün İlkeleri doğrultusunda de-
ğişitirim» fikirleri karşısında, bunlardan devamlı ola^ 
rak kaçmamız halinde üyeliğimiz reddedilirse, -Sayın 
Kiâimram înan'ım ilfade tarzı icerlisinde soruyorum-
bunun sorumluluğu kime ait olacaktır? Bunun so
rumluluğunu yine bizüm toplumumuz çekecektir. 

Muhterem arkadaşlarım', demokrasimizi ve de
mokratik işçi haklarını, son yıllarda içine düşmüş 
olduğu durumdam kurtaralbilmek için, iktidar deği
şikliğinden öte, amit, bin zihnflyet değişikliğini ger-
çeMeştirmek gerekir. Yani, Türkiye gibi bir ülke
de demokrasinin bir huzursuzluk kaynağı değil, hu
zur içlin de temel koşul olduğunu; demokratik işçi 
bJalklanmra bir kargaşa, dikeni değil', bir üç barış et
keni olduğunu ve bu bakıların ekonomik kalkınmayı 
yavaşlatmadığımı, tam tersine hızlandırdığını kabul 
etmek, bunlarım bilincime varmak gerekir. Bir ANAP' 
lı milletvekilinin bu kürsüde, daha önce tekrar eflti-
ğim'iz bu konuşmamızın hemen akabinde çıkıp, «Sa
yın DSP Grubu sözcüsü, Ibu ülkeye İşçi haklarımı 
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getirmek suretiyle üfflkeye iklomünıizmii mi gefekmeik m-
Itiiyor?» şeklindeki ilfadeslkıi, üzJiinfMi ile telkrar iifaıde 
ötimek işitiyorum; ıson derece yalnlış bir düşüncedir. 

Türkiye^de geçmüş yıllarca (huzurlsuzlulk, ka la 
sa ve iç çaltuşma, demöfcraisiıye inananlar, demldkra-
tiik İbik fcyplulmıda yaşamıalk lilslteyenleır tarafından değil, 
-Stdkrar ediyorum- sağda ve solda demokrasinin düş
manları tarafından yaraitılmış|tır. Onum içindir ki, de-
trnıdkratöik işçi halklarını ıgefenelk isltemenin, 12 Efyılüıi 
1980 öncesi fkaıigaşa ve anarşi orltatmına geri dölnıme-
yi ilstemelk anlamına geldiği yolundaiM iddialara lüt
fen itibar ©"taneyinlz., 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi biraz da Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, daha sonra da Tür
kiye Büyük Millet Meclisine değinmek istiyorum. 

Sayın bakanlık her seferinde, işçi haklarının; emek
linin, dar gelirlinin, memurun, Bağ - Kur'lunun hak
larının yeniden gözden geçirileceğini, bu konuda ça
lışma yapıldığını ifade etmesine rağmen, sorunları 
bilmesine rağmen, Türk sendikacılarının çözüm öne
rilerini bilmesine rağmen, demokratik işçi haklarının 
yaşayan hukukumuza kazandırılması yolundaki gay
retlerini esirgemiştir, bu açıdan önemli mesafeler alın
mamıştır. Aslında, hükümetimiz - üzülerek söylüyo
rum - bu konuda bir şeyler yapacakmış gibi görü
nüyor; fakat gerçekte bu konulara pek değinmek is
temiyor; aynı enflasyon gibi. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sağ 
gösterip, sol vuruyor. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) •— Muhterem arka
daşlarım, politika gerçekten zor bir meslektir. Ülke
yi ve insanları yönetmek, incelik, dikkat, sabır, bilgi 
ve tecrübe isteyen zevkli bir sanattır. Mutluluk veren 
yanları çoktur; ama aynı zamanda da tehlikeli bir 
uğraştır. Politika adamı, halkın gözetim ve denetimi 
altındadır. Halkın içinden gelen, halkın seçip, görev 
verdiği bu kişi, onun dertlerini ve sorunlarını, gerek
sinimlerini en iyi bilme durumundadır. 

Parlamento, özellikle demokratik rejimde, ülke
nin kaderinde söz sahibi olan en yüce ve onurlu bir 
kurumdur. Bu onura kavuşan, bu sorumluluğu payla
şanlar, beyanlarında, davranışlarında, kararlarında ve 
ilişkilerinde kişisel zaaflarını, duygularını ve özellikle 
çıkarlarını baskı altında tutabilecek olgunluğa ulaş
mak zorundadır. 

Kişilere değil, halka hizmet esas olacaktır. Lidere 
körükörüne bağlılık bile, çoğu kez, bir parlamentere 
seçim kazanma olanağını vermez. Asıl olan, tarih kar
şısında ve insanın kendi vicdanında aklanabilmesidir. 

Demokrasilerde tüm gözler parlamentoya çevrilidir; 
çözüm yolları oradan beklenir. Bu çözüm yollarım 
getirecek yasaların çıkarılması parlamentonun görevi
dir; yani, parlamentoda bulunan milletvekillerinin gö
revidir. Bu itibarla, parlamentoda bulunan milletve
killerinin, etmiş oldukları yemine sadık kalarak, va
tandaşlarının ve temsil ettikleri grupların, temsil et
tikleri halk kesiminin sorunlarını mutlaka ve mutla
ka dile getirerek, tek yanlı davranma sisteminden 
mutlaka kaçması lazımdır. 

Bakınız, hep beraber acısını yaşıyoruz; hepimizin 
bildiği, Amerika Birleşik Devletleriyle yapılan Sa
vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmesinin icap ettiği
ni; bunun zararlarının, faydalı taraflarının hep bir
likte mütalaa edilmesinin icap ettiğini ve bunun bir 
parlamento işi olduğunu burada defalarca vurgula
dık, bu konuda önerge de verdik; fakat sayın hükü
metimiz parlamentoyu bir türlü devreye sokmak is
temiyor; parlamentoyu hep ikinci planda tutmak, 
«Bunları sadece ve sadece ben bilirim, ben yaparım» 
düşüncesiyle hareket etmek suretiyle parlamentoyu 
devre dışı bırakıyor. 

Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ne 
yapıyor : Getirilen her türlü tasarıyı Kongreden ge
çiriyor. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başka
nı dahi bu konuya ilişkin ağırlığını ve tavrını koya
mıyor; yani bu konuda, NATO Teşkilatı içerisinde 
Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli mevkii takviye 
edebilecek durumu bir türlü ortaya koyup, Kongre
sini bu konuda ikna etme imkânına sahip olamıyor. 
Orada ağırlık Kongrede. 

Şimdi biz de, bu konuya ilişkin olarak hep" bera
ber demeliyiz, biz de bu konuyu Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşeceğiz... Bunlara karşı alınacak 
olan tavırlar nedir? Onları dize getirecek yolları bul
malıyız. Bu anlaşmayı yapabilecek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bu konuya ilişkin faaliyetini bu 
yöne yönlendirebilecek bir durumu şu anda hep bir
likte yaşıyoruz. Getirelim bunu, bakınız ne kadar gü
zel çözüm tarzları bulma imkânımız olacak; ama 
maalesef bu zihniyeti değiştirmek mümkün olmuyor 
arkadaşlar. Uygulama maalesef böyle yanlış. 

Yasalar ne kadar eksiiksiz, kusursuz olursa olsun, 
uygulanmazsa, düşünülmezse, bunun zararı yararın
dan fazla 'Olur. Yasaların uygulanmasında tarafsız
lık, eşitlik ve etkinlik gi'bi vazgeçilmez ilkeler ihmale 
uğrarsa, haikın haklı hoşnutsuzluğunun düzeltilmesi 
çok zor sosyal rahatsızlıklar yaratır. Yasaların uy'gu-
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lanmasından sorumlu olanlar, onların uygulayıcıları
nın dürüst görev yapmalarını sağlayacak^psiikolojik ha
vayı da hazırlamak zorundadır. Yasaları uygulatan
lar, bu ortamı hazırlamak ve devamlı kılmak zorun
dadırlar. Yoksa yasaların anlamı kalmaz. Hele rüş
veti üst düzeyde kendilerinin almakta olduğu sanısı, 

• haklı ya da haksız olarak, yaygınsa, balık baştan kok
maya başlamış demektir. Bu durumda, kuyruğu kok
lamanın anlamı kalmamıştır. 

Vatandaşı hayatından bezdiren, çileden çıkaran, 
adaletsizliktir; kanunların uygulanmasındaki eşitsizlik
tir. Paranın ve paralıların, insanları kötülüklere ve 
kanunsuzluklara sürükleme gücü su götürmez bir ger
çektir. Kolay baştan çıkan var, zor baştan çıkan var; 
paranın baştan çıkaran gücüne direnme ölçüleri insan
lara göre değişir. Rüşvet, her toplumda değişik Ölçü
lerde ve değişik 'biçimlerde vardır. Ancak, gelişmiş, 
ileri demokratik ülkeler bu hastalığı yenebilmektedir
ler. Haksızlıkların, vurgunların hâkim olduğu sosyal 
ve ekonomik yapıyı köklü reformlarla ıslah ederek 
'halka, haklarına sahip çıkma kültürü ve 'bilinci veril
mek suretiyle bu hastalığın zararını azaltmışlardır. Bu 
zararın giderilmesi demokratik ülkelerde, Türk'iye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri gibi, üyelerin tam olarak 
devreye sokulmasıyla mümkün olmuştur. Ülkemin bu
günkü hali, milyarlık yolsuzlukların döndüğü, mafia-
ların karanlık işler döndürdüğü büyük kentler, Uzak
doğu'nun türlü batakhaneleri görünümündedir. Har 
vurup harman savuranların yanında, gitgide yoksulla-
şıp, yaşamak için her türlü kötülüğe itilenlerin sayısı 
çoğalmaktadır. Bunları düzeltmek için, bu adaletsizliği 
gidermek için milletvekillerinin verdiği yasa teklifle
rini, şu veya bu partizan düşünce tarzı içerisinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeyip, komisyon
larda aylarca, yıllarca bekletmek, hak ve hukuk ku
rallarına, adalet kurallarına uymamaktadır. 

'BAŞİKAN — l&ayın Özgenç, toparlayınız efendim; 
vaktiniz dolmak üzeredir. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Evet. 
Muhterem. arkadaşlarım, çağ, İnsanca yaşama ça

ğıdır. Ekonomik yöntemlerden hangisi seçilirse seçil
sin, herkesin insanca bir yaşama düzeyi tuturabilme-
sini, 'makul bir yaşam düzeyinin altına düşmemesini 
sağlamak, yöneticilerin başta gelen görevidir. Çağ
daş liberalizm bile, sefaletle yan yana giden bir ser
maye birikimini reddetmiştir. Çağdaş rejimler, orta
nın sağında veya solunda olsunlar, özveriyi, yaşam 

disiplinini, insanca yaşam- koşullarını belirli bir dü
zeyin altına düşmeden vatandaşlarına paylaştırmayı 
bilmiştir. Ülkede sosyal adaleti kurmak, ekonomik 
bir denge sağlamak, herkesi insanca yaşama koşuluna 
•kavuşturmak gerekir. Yokluk içinde, bin türlü acı
lara boğulmuş insandan devletine hayır gelmediği gibi, 
o kişinin devlete olan güveni de sarsılır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Sayın Feridun Şakir öğünç gibi değerli 
milHetvekil'i arkadaşlarıimızm sunmuş olduğu yasa tek
liflerinin görüşülmemesinin nedenlerinden bir tanesi
ni de, -müsaademizle- Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Başkanına bağlamak istiyorum Meclisimizin ülke ya
rarına çalışaJbilmesi, Meclisin içindeki bütün grupla
rın birbirini anlayacak biçimde çalışmasına bağlıdır. 
Bunu da yapacak olan, bu koordinasyonu kuracak 
olan, bu denetimi kuracak olan sadece yazılı ku
rallar doğrultusunda değil; fakat Türk toplumu
nun örf ve âdetlerine ve geleneksel yapısına uy
gun olarak birleştirici, huzur,ve barış ortamı içe
risine götürebilecek nitelikte ortaya koyabilecek 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Türki
ye Büyük Millet MecÜlsi Başkanlığı, sadece havale iş
lerini yürüten Başkanlık makamı değildir; sadece in
şaat müteahhitliği yapan veya inşaat mühendislerinin 
yerine görev yapan bir makam değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü görünüm, maa
lesef, üzülerek söylüyorum, budur. 

ıHılJM'İ NALBAİNTOÖLU (Erzurum) — Bgê  
menlik Parkı yaptı. 

EDtP ÖZGENÇ (Devamla) — Çoğunluk hâki
miyeti modern demokratik toplumlarda, muhalefetin 
veya azınlıkta bulunanların hak ve çalışmalarına de
ğer verme durumundadır. Meclis Başkanlığı, sadece ik
tidarın Meclis Başkanı değildir. Meclis Başkanlığının 
bağımsızlığı esası vardır. Meclis Başkanı, teker te
ker bu Mecliste bulunan tüm rnilletvekillerinim baş
kanıdır ve bu Başkan, bu yasaların görüşülmesinde, 
komisyonlarda bekletilmemesinde, hak ve hukuk ku
ralları 'içerislinde görüşülüp Türkiye Büyük Millet Mec
lisime şevkinde önemil görevleri olan ve hatta, başta 
görevi olan kişi demektir. Hele hele bu Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı aynı zamanda Cumhur
başkanlığına vekâlet ediyorsa, o zaman çok çok daha 
fazla dikkatli davranması lazımdır. 

Ben, bir milletvekili olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanımıza zaman zaman reva görülen 
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olayları üzüntü ile karşılıyorum. Bir Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekâlet 
ettiği bir sırada, (Sayın Başbakanımızın kapısında 20 
dlaltoika, 30 dakika beklerse, o, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı makamını ineli'tmıiş demektir^ ve 
incitiyor demektir, özür diliyorum arkadaşlar, bunu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinle duymuş olduğum sev
giden, duymuş olduğum 'hürmetten ve gösterilmesi 
icap eden saygı kuralı içerislinde olduğumuz için söy
lüyorum; fevkalade üzüntü verici bir olaydır. 

Maalesef, Meclisimiz Başkanlığında bu nedenle bir 
otorite zaafı vardır. Az evvel izah ettiğim gibi, Mec
lis Başkanlığı havale memurluğu değildir. Meclisimiz
deki komisyonların, aynı zamanda Mecli» Genel Ku
ruluna niyabeten çalışması İçtüzüğün amir hükmü ol
duğu halde... 

BAŞKAN — 'Sayın özgenç, toparlayın, vaktiniz 
geçti efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz iki satırım kaldı. 

... İktidar partilisinle çalışmaktadır. İlgili 'bakanın ve 
Baş'bakanm oluru olmadan hiçbir kanun teklifi ve ka
nun hükmünde kararname gündeme alınmamaktadır; 
hükümetin görüşülmesini istemediği tteklif ve kararna
meler de bu nedenle görüşülmemektedir. 

İdarî kademelerin yöneticisi olarak da Meclis Baş
kanlığı iktidara gene üzülerek söylüyorum - haksız ve 
adaletsiz maddî imkânlar sağlarken, muhalefet men
suplarına aynı şekilde davranamaımıaktadir. 

İşte, 'bütün 'bunların, 'birlikte mütalaa edilmesi, 
kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisinde niçin gö
rüşülmediği, niçin Genel Kurula sevk edilmediği ko
nusunda bize iyi - kötü bir mesaj vermiş olacaktır. 

IBu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde dör
düncü seneyi yaşıyoruz, belki erken seçim (ihtimali de 
olacak, önümüzdeki dönem görevimiz sona erecek; 
alma, beli 'bir grubu temsil eden ve temsil ettiği 'gru
bun hak ve menfaatlarının korunması yolunda sa
yın milletvekillerinin hazırlayıp sunmuş olduğu yasa 
teklifleri, iktüdardakilerden gelen şekilde olduğu gi
bi, eşitlik kuralları içerisinde görüşülüp, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde ele alınması icap ettiği için, 
Sayın Feridun Şakiir öğünç ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu genel görüşme açılması önergesini haklı gö
rüyor ve grup olarak bu önergeyi destekleyeceğimizi 
arz ediyor; beni dinlemiş olduğunuz uçin hepinize te-
Iker teker saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. 
(SHP ve DSP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sosyaddemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, 'Sayın ^Feridun Şakir öğünç; buyurun efendüm. 
(SHP ve UJP sıralarından alkışta.) 

SHP GRUBU ADINA FERİDUN SAKİR 
ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; konuşmama başlarken SHP Gru
bu ve şahsım adına Genel Kurulun değerli üyelerini 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

öyle inanıyorum ki, yapacağımız müzakereler so
nucunda Genel Kurulumuzun önergemiz karşısında
ki tavrı, Parlamento için demokrasi anlayışımızın bir 
göstergesi olacaktır. Bu nedenle, bu müzakereler, Par
lamentomuzda, çok önemli ve tarihsel bir niteliği de 
beraberinde taşıyacaktır. 

Esas konuşmama girmeden önce, müzakerelerin 
'başında hükümet adına konuşan Sayın Bakanımızın 
görüşlerine kısaca değinmekte yarar görüyorum. Al
dığım nota göre Sayın Bakanımız, bu işle Meclis Baş
kanının ilgilenmediğini - Ki, biz katılıyoruz buna -
hükümetin bu konuyla direkt bir ilgisinin olmadığını 
- Katılıyoruz tabiî - söylüyor; Genel Kurul karışmı
yor, görüyoruz, hep kanun tekliflerimiz reddediliyor. 
O zaman bize bir yol kalıyor, ya Birleşmiş Milletlere 
gideceğiz veyahut da La Haye Adalet Divanına... 
(SHP ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu konular nerede konuşulacak arkadaşlar, nerede 
konuşacağız?.. 

Bu arada Sayın Bakanımız, sanıyorum bu mesele
ye kendileri de inanmıyorlar, ta 1980 öncesi meclis
lerinden {Hatta biraz daha gayret etselerdi Osmanlı 
Meclisi Mebusanından örnekler vereceklerdi) o mec
listeki kanun tekliflerinden bahsettiler. Biz, bü Mec
listeki kanun tekliflerimizden, gayet gerçekçi bir bi
çimde bahsetmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da muhalefete çatmak 
lazım; bakınız, 150 muhalefet milletvekili var ama, 
'burada kaç arkadaşımızın bulunduğunu da görüyo
ruz. Bu mesele esas onları ilgilendiriyor; bu kadar 
tarizimi de bağışlasınlar. 

Genel görüşme "önergemizin içeriği ve amacı, bir 
süre önce ve bugün Genel Kurulun bilgisine usulün
ce sunulmuştur. Bu nedenle aynı konuyu yinelemeye
ceğim. Ancak, son zamanlarda ANAP iktidarı ilk kez 
muhalefetten ve de özellikle SHP'den yoğun bir bi
çimde yakınmaktadır, iktidar grubu sözcüleri, SHP' 
hin gündemi tıkamasından, hükümet sözcüsü de genel 
görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin çoğal
masından şiddetle yakınmaktadırlar. İktidar grubu, 
toplumumuzun sadece belirgin bir kesimini (ilgilen-
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diren ve fakat emekçi halkımızı tedirgin eden ve bir 
başka deyimle - Açıkça, vura vura söylüyorum - ezen 
ve daJha da yoksuUaştıran yasaları istediği süratte 
ve zamanda çıkaramadığı için düpedüz paniğe ve kız
gınlığa kapılmıştır. Meclisteki ezici parmak üstünlüğü
ne rağmen, SHP'nin haklı, gerçekçi ve çarpıcı mu
halefet etkinliğinden rahatsız olmuştur. Bu nedenle 
ucuz çarelere, kamuoyunca onaylanmayan suçlama
lara başvurmaktadır. 

İktidarca başvurulan çözümler, normal çalışma sü
relerini değiştirmektir. Nitekim bugün bunun bir ör
neğini daha burada gördük. Böylece ANAP iktidarı, 
bir çalışma maratonunun bezginliğinin arkasına sığın
mak istemektedir. Bu gibi yapay önlemler, muhale
fet partilerinin etkinliğini azaltmayacak, aksine mu
halefetin mücadele azmini yeterince bileyerek güçlen
direcektir. 

SHP üç uzun yıldır, ANAP 'iktidarının, yasama sü
recini tekeline alarak muhalefet milletvekillerinin de 
yasama hak, görev ve yetkilerine en antidemokratik 
bir biçimde düpedüz ambargo koyarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini tek yönlü çalıştırma girişimle
rine, her zaman ve her vesile ile dikkati çekmiş, gerek
li uyarıları yapmıştır. Buna rağmen, yani aradan üç-
buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen, iktidarın durumun
da tutumunda hiçbir olumlu değişiklik olmamıştır. 

Bugüne kadar SHP milletvekilleri tarafından Mec-
l'i'se sunulan kanun teklifi sayısı - üç aşağı, beş yu
karı - 175*tir. Bu Meclise sunulan tüm tasarı ve tek
liflerin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Bu tek 
liflerimizden şu anda 4'ü gündemde, 150 adedi ilgili 
komisyonlarında - açıkça ifade ediyorum ve üzülüyo
rum - kasten bekletilmektedir arkadaşlar. Buna kar
şılık ANAP'lı milletvekilleri .tarafından bugüne kadar 
verilen 163 kanun teklifinin 49'u yasalaştırllmış olup, 
8 adedi de gündemde bulunmaktadır. Bu da, yasama 
sürecinin, muhalefet milletvekilleri aleyhine güdümlü 
olarak nasıl yönlendirildiğini açık bir biçimde gös
termektedir. Meclis komisyonları - açıkça söylüyo
rum bunu - Sayın Özal'ın veya hükümetin olur ver
mediği hiçbir konuyu gündeme almamakta, komis
yonlar böylece, Yüce Meclisin değil, hükümetin ko
misyonları gi'bi çalışmaktadırlar. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlar, tecrübeli 'bir kardeşiniz olarak 
ifade edeyim ki, Meclis komisyonları geleneksel ola
rak Meclise niyabeten çalışırlar, bir teknik komite 
olarak çalışırlar; ama gelin görün ki, bu Meclisin açıl
dığı günden bugüne kadar biz böyle bir olguyu maa
lesef müşahede edemedik. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sipariş üzerine 
çalışıyorlar. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Götürü usulü ça
lışıyorlar. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Başka 
bir deyimle, Yüce Mecliste anamuhalefet partisi ve di
ğer muhalefet partileri dışlandığına göre, ülke ve ulu
sumuz nasıl yönetiliyor; bunun takdirini size bırakıyo
rum... Burada notlarıma yazmışım; ama sizi kırma
mak için söylemiyorum. 

Bugüne kadar SHP tarafından Yüce Meclise sunu
lan Meclis araşitırması, Meclis soruşturması, genel 
görüşme, gensoru önergelerinin sayısı 40'tır. Bu, sayı 
Meclise verilen tüm araştırma, soruşturma ve genel 
görüşme önergelerinin yaklaşık yüzde 53 ̂ nü oluştur
maktadır. Hemen, esefle ve ibretle belirtilmelidir ki, 
SHP'nin tek başına verdiği önergelerin hiçbirisi bu
güne kadar kabul edilmemiştir. Demek ki, bu önerge 
müessesesi kesinlikle çalışmamaktadır. Ancak, ANAP 
iktidarı sadece kendi mensupları tarafından verilen 
önergeleri kabul etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, biraz sivri olmasın; ama biz 
bu Parlamentoda Bulgar milletvekili miyiz, yoksa Yu
nan milletvekili miyiz? Biz de bu memleketin evlatları
yız, biz de bu Meclisin üyeleriyiz, biz de bu milletin 
milletvekilleriyiz. Bu ayrıcaliklık nereden doğmakta
dır?.. 

Hemen esefle belirtiyoruz, SHP'nin tek başına 
verdiği önergelerin hiçbirisi bugüne kadar kabul edil
memiştir. ANAP iktidarı sadece kendi mensupları ta
rafından verilen önergeleri kabul etmektedir. Nitekim, 
önceden kabul edileceğini ilan ettikleri kendi önerge
lerini benimsemekte, muhalefetin verdiği önergeleri 
düşünmeden, tartışmadan, değerlendirmeden otomatik-
man reddetmektedirler. İşin ilginç, düşündürücü ve 
ibret verici yönü, bugüne kadar kabul edilmiş tek bir 
Meclis araştırması önergesinin bulunmamasıdır. 

SHP, Meclis ve siyaset gündeminde etkinliğini sür
dürmeye devam edecektir. Sayın Başbakan, bakanlar 
ve ANAP'lı milletvekili arkadaşlarımız yurttaşları iç
tenlikle dinlemelidirler; siyasal rotalarının hangi çık
maza yöneldiğini göreceklerdir. Uzağa gitmeye gerek 
yoktur, yanımıza gelen, dert yanan ANAP'lı millet
vekili kardeşlerimiz son günlerde çoğalmaya başlamış
lardır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kim onlar?.. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — O as

kerî sır, veremem. 
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Değerli arkadaşlar, bu özet girişten sonra, başka 
bir konuya değinmek 'istiyorum; o da, tarihten ders 
alamamanın kısır döngüsüdür. 

Ülkemiz, hepimizce bilinmektedir ki, 27 Mayıs 
1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 gibi, çarpıcı olay
ları yaşayarak ve aşarak bugünlere gelmiştir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Aradaki 
şubatları falan unutma. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — O ara-
dafcileri Söylemiyorum. 

Bugünlerde ise, özellikle 12 Eylül dönemini izle
yen dramı, o dramın gelişim ve sonuçlarını, görüntü
lerini, tazeliğini belleklerimizde saklı tutmamız gere
ken bir süreçte bulunmaktayız. Çok yakın bir. geçmi
şi, tam bir gerçekçilik ve duyarlıkla anımsayanlar, ül
kemizin kesenkes bür iç savaşın eşiğinden döndüğünü 
unutmayacaklardır. Bugün ise ülkemizin çevresinde 
aynı iç ve diş oyunlar, aynı celadetle tezgahlanmakta 
dır; bunu, günlerdir hepimiz okuyoruz. 

Bundan önceki dönemi yazabilmek için henüz çok 
erkendir. Elbetteki siyasal tarih, geç'ilen dönemi de 
en ince ayrıntılarına varıncaya kadar inceleyecek ve 
değerlendirecektir. O dönemi bu parlamentoda yaşa
yan biz arkadaşlarınızın da söyleyecekleri ve yaza
cakları şeyler olacaktır. 

6 Kasım 1983 genel seçimleri, demokratik parla
menter rejimin yeniden işlerlik kazanmasını sağlamış 
'bulunmaktadır. Bazı çevreler de bu Meclisi tartışmış
lardır; ama bu Meclis vardır ve çalışmalarına devam 
etmektedir. Siyasal partiler kurulmuş, seçimler yapıl
mış, parlamento ve organları çalışır 'hale gelmişlerdir; 
ancak, işte gördüğünüz bu taiblo dolayısıyla bu ça
lışmalar bizce yeterli değildir. 

Geçmiş yılların kısır siyasal çekişmelerinden, siya
sal kavgalardan, lider despotizminden, parti, içi oligar
şilerden, parlamento tıkanıklıklarından, hepimizin 
anımsadığı siyasal badirelerden esinlenmiş ve hatta 
arınmış bir biçimde yepyeni bir anlayışla ülke ve 
ulus hizmetlerine içtenlikle ve yüreklice sarılmamız 
gereken bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne ve giderek Yüce Meclisi oluşturan - parti farkı gö
zetmeksizin - tüm milletvekili arkadaşlarımıza olağan
üstü haklar, görevler, yetkiler ve de sorumluluklar 
düştüğü kuşkusuz ve tartışmasız bir gerçek olarak 
ortada bulunmaktadır. 

Böylece, tüm iktidar ve muhalefet milletvekilleri
nin, parlamento organlarının, demokrasinin tüm ku
ral ve koşullarını dikkatlice gözleyerek ve de iç ve dış 
kışkırtmaları, fanatizmi, yozlaşmış yakışıksız parti-
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I anlığı - ki, geçmişte bundan büyük dersler aldık - ikti-
I dar sultacılığını dışlayarak, Parlamentoda tam bir kar-
I deşliş birlik ve beraberlik, karşılıklı.anlayış ve dayanış-
I ma içinde oluşturulalbilen bir çalışma düzeni ve tempo-
I su içinde saygın, dengeli bir parlamento içi demokrasi 
I uygulamasıyla hizmet üretmemiz gerekiyordu; ama 
I gelin görün ki, böylesine dengeli bir hizmeti başardı-
I ğımızı ben şahsen sanmıyorum. 
I Yine geçmişlin olumsuz siyasal gelişmelerinden 
I esinlenmiş olarak, gerek parlamento içinde ve gerek-
I se parlamento dışında iktidar ve muhalefet ilişkilerini 
I her yönüyle uygar bir düzeye ulaştırmak, ülke ve ulus 
I hizmetinin önemini, kutsallığını her şeyin üstünde tut-
I mak gerekiyordu; maalesef bunu da başaramadık. 

I Büyük emeklerle, büyük iyi niyetlerle, büyük umut-
I larla oluşturmaya çalıştığımız rejimimiz, elemle ve 
I ibretle izlenmelidir ki, yeniden bir kısır döngünün; 
I bu, demıjnden beri konuşmacı arkadaşlarımızın açık-
I lamaya çalıştıkları olaylar veyahut oluşumlar dolayı-
I sıyla... (ANAP sıralarından «Sizsiniz» sesleri) 

ÎBRAHtM URAL (İstanbul) — Onlardan korku-
I vorsun, onlardan korkma rica ederim. 
I FERİDUN ŞAKÎR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bende 
I balina yüreği gibi yürek var, merak etmeyin kimse-
I den korkmam sümme hâşâ... Ayrıca kavga da çıkar-
I mak istemiyorum. / 

I Elbette ki, devletin en büyük ve en yüce organı parr 

I lamentosudur. Parlamenter hizmetler ne iktidar par-
I tisinin, ne muhalefet partisinin, ne de hükümetin teke-
I linde değildir ve olamaz da... Oysa, gelin görün ki, üç 
I yıllık çalışma döneminde iktidar partisi, parlamento 
I ve organları, hatta fonksiyonu üzerinde, açıkça vurgu-
I layarak söylüyorum, bir hegomonya oluşturmuş; mu-
I halefet partilerinin ve muhalefet milletvekiileriniin ça-
I lışnıalarına tutarsız bir ambargo koymuş bulunmakta-
I dır. Bunlara kısa kısa dokunayım : 
I Tüm Meclis organları ve komisyonları, iktidar par-
I tisi tarafından - usulünce diyorum - işgal edilmiştir. 
I Meclis muhalefet partileri ve de muhalefet milletvekil-
I teri dışlanmaktadır. Milletvekilleri, Anayasal ve yasal 
I hak ve yetkilerini kullanamaz, denetim ve yasama gö-
I revlerini yapamaz duruma sokulmuştur. 

I KÂZIM İPEK (Amasya) — Nereye varacak bu-
I nun sonu? 
I FERİDUN ŞAKÎR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ben, 
I bu mevzudaki yazılı metnimi okumaktan vazgeçiyor, 
I konuyu kısaca özetlemek istiyorum. 
I Değerli arkadaşlarım, burada bir olay vardır. Mec-
| ilsin açıldığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü ayın-
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da, kökenimiz itibariyle, deneyimlerimiz itibariyle, 
iyi niyetlerle: 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 
1475 sayılı îş Kanunu - Tabiî bunlardan kimsenin ha
beri yok - Tarım ve Orman İş Kanunu, İşsizlik Sigor
tası Kanunu, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşlarında - eskiden olduğu gibi - Müdür
ler Kuruluna Bir İşçi Temsilcisi Seçimini Öngören 
Kanun Teklifi, Genel Sağlık Sigortası Kanun Teklifi, 
Kıdem Tazminatı Fonu Kurulmasını öngören Kanun 
Teklifi, İşçi Memur Emeklileri Arasında Maaş Den
gesizliğinin Giderilmesini, Tüm Emekliler Arasında 
Maaş Eşitliği Sağlanmasını öngören Kanun Teklifleri 
(Eksiktir, fazladır, düzeltilebilir, revize edilebilir) Eski 
Yeni İşçi Emeklileri Arasında Maaş Dengesizliğinin 
Çözümünü öngören Kanun Teklifi (İkinci bir ka
nun, 61 ve 67 nci maddelerin tadili), İşçi Emeklilerine 
Maaş Bağlamalarda 90 Günden Fazla Gecikmelere 
En Yüksek Banka Faizi Uygulanmasını öngören Ka
nun Teklifi (Bunu burada açıkça ikrar edeceğim, bu 
düzeltilmiştir, Çalışma Bakanlığını bu yönde tebrik 
ederim), 40 Yaşını Doldurmuş Sigortalıların Değerlen
dirilmemiş Hizmetlerini Değerlendirmeleri İçin En Çok 
15 Yıla Kadar Borçlanabilme Hakikini öngören Ka
nun Teklifi... (Gürültüler) Tekliflerim'izi tutanaklara 
geçirtelim, müsaade buyurursanız. 

İşçi Emeklilerinin Sosyal Yardımlarının Yeniden 
Düzenlenmesini öngören Kanun Teklifi, İşçilerin İs
tifaları Halinde de Gerçekleşmiş Kıdem Tazminatları
nı Alabilme Hakkını öngören Kanun Teklifi, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna Parasal özerklik Sağlanmasını 
Öngören Kanun Teklifi (Gördünüz, sağlanmadığı için 
son kanunda, yanılmıyorsam, 160 - 170 milyarlık prim 
alacakları beş sene ertelenmiş bulunmaktadır), Birik
miş Sigorta Prim Borçlarını ödemeyen İşverenlere 
Cezaî Müeyyideleri öngören Kanun Teklifi, İşveren
lerde Birikmiş Sigorta Prim Alacaklarının Tahsil ve 
Tasfiyesini öngören Kanun Teklifi - hâlâ çıkacak -
Gemi Adamlarına ve Deniz İşçilerine Yıpranma Hak
kını öngören Kanun Teklifi... 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
O konuda kararname çıktı ya... 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Allah 
razı olsun. 

Bir de, 15 tane kanun teklifimiz var; göz yaşartıcı 
kanun teklifleri: Karayolları personeli, Demiryolları 
işçileri, Demiryolları, Harp Sanayii, Azot Sanayii, Be
lediye, Havagazı, PTT mensupları, İtfaiye personeli, 

mahalle* ve çarşı bekçileri, orman koruma personeli, 
Gümrük Muhafaza personeli, belediye zabıtası, tarım
sal ilaçlama ve parlamento stenograflarına yıpranma 
hakkı, fiilî hizmet zammı. 

Biz, hiçbir sektöre verilen, hiçbir emekçi kesime 
verilen hakları yadırgamayız, alkışlarız. Ancak, gelin 
görün, devlet opera sanatçılarına yıpranma hakkı 
veriliyor; ama bu kış kıyamette gördünüz, greyder
lerde çalışanlara, karayolları işçilerine, yedi denize, 
yedi okyanusa baş veren denizcilere, mümasili, em
sali işkollarında çalışan arkadaşlarımıza yıpranma 
hakkı verilmiyor; geçen gün buna sayın arkadaşımız 
da değiridi. 

İşte biz, bütün bu haksızlıkları giderici, bu den
gesizlikleri giderici kanun tekliflerimizi usulünce - Sa
yın Bakanımız bize biraz da usul semineri yaptılar, 
Meclis İçtüzüğü vesaire... Biz biliyoruz, kanun teklifi 
nereye verilecek? Meclis Başkanlığına verilecek. Kaç 
k'şi imzalayacak? 1 veya 15 kişi imzalayacak - verdik 
ve bekledik. Tüzüğümüzün 38 inci maddesi şunu ön
görüyor : Hükümet veya teklif sahipleri, kırkbeş 
gün içinde Meclis Genel Kuruluna indirilmeyen ka
nun teklifinin Genel Kurulda görüşülmesini talep et
me hakkına, imkânına sahip. Geçen gün buraya ka
nun tekliflerini getirdik; Sendikalar Kanunu, Toplu 
Sözleşme, İş Kanunu... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın bakana ha
ber verdiniz mi? 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sa
yın bakanın telefonu bozukmuş o gün, haber vereme
dik efendim. Haber vermemize de lüzum yok; eğer 
bizi yanıltmıyorsa, sayın bakan zaten peşinde o işle
rin. 

BAŞKAN — Sayın öğünç, toparlayınız efendilim. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Biti

riyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın bu arada, 

muhalefetten geldiği için çıktığını iddia ettiği bazı ka
nunlar var, onla/ı da ben size hemen kestirmeden 
söyleyeyim: Bir tanesi, icra ve iflas işlemlerinde işçi 
atacaklarına öncelik tanınması hakkındaki teklifimiz
dir ve hükümet tasarısıyla birleştirilerek çıktı. 

İkincisi: Yine patenti bizim olan ve yurt dışında 
çalışan yurttaşlara seçimlerde oy hakkı tanınmasıyla 
ilgili teklifimizdir. Burada Anayasaya aykırı diye be
nim kanun teklifimi reddettiniz... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sizinkileri de çıkardık, fena mı? 
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FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — İyi 
oldu efendim; ama patenti bendeydi, burada zapta 
geçsin diye ben de onu söylüyorum işte. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) r -
Biz de kabul e*ttik. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Geti
rilen ve dolaylı olarak kabul edilen kanun teklifleri
miz bunlardır. 

Şimdi neticeye gelip meseleyi bağlıyorum: 
Değerli arkadaşlar, elbette ki, gerek iktidar partisi, 

gerek diğer muhalefet partilerine mensup arkadaşları
mız 'bu Meclise, ülkeye ve ulusa hizmet etmek için 
gelmişlerdir. Her zaman söylüyorum, burada kuliste 
oturup kahve sohbetlerini falan terviç etmiyoruz. Biz, 
mademki milletvekili olarak buraya geldik, burada bir
takım hizmetler görelim. Herhalde bu Meclisin açık 
olduğu kadar bir çalışma süremiz kalmadı. O zaman ne 
oluyor? PortJföyümüzdeki bütün kanunlar gelecek dö
neme kalacaktır. Biz bunun sorumluluğunu taşımak 
ılstemiyoruz. Bu nedenle bu genel görüşme önergesini 
verdik; hiçbir kötü niyetimiz yok. 

Bu genel görüşme önergemizi onaylamanız, bu par
lamentonun onuru ile çalışma düzeni ile ilgilidir. Söy
leyeceğim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyor, saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Lutfullah 

Kayalar. 
ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYA

LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İstanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir öğünç 
ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekilleri 
tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyonlarda 
ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri ile ya
sama fonksiyonunun tek yönlü olarak işlemesine yol 
açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabilecek 
tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Bu vesileyle şahsım ve grubum adına yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, genel görüşme önerge
sini dikkatle tetkik ettiğimizde, ileri sürülen iddiaları 
hayretle karşılamamak gerçekten mümkün değil. 
önergenin birinci paragrafında şöyle denilmekte, 
«ANAP iktidarı ve hükümeti, yasama yetki ve işle
vini münhasıran kendi tekeline alarak, Parlamento

daki muhalefete mensup milletvekillerinin yasama, 
ıak, görev ve yetkilerine ambargo koymaktadır.» 

Parlamenter demokrasi kuralları işlerken, böyle 
bir ambargonun nasıl ve ne şekilde konulabileceğini 
doğrusu merak etmemek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten son derece ağır bir 
iddia ile karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isti
yorum. Zira bu iddiaların gerisinde Anayasa ve İç
tüzük ihlali gibi son derece ciddî konular bulunmak
tadır. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
88 inci maddesinin ikinci fıkrası, kanun tasarı ve tek
liflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
me usul ve esaslarının İçtüzükle düzenleneceğini, ge
çici 6 ncı maddesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin toplantı ve çalışmaları için, kendi içtüzükleri ya
pılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 ta
rihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğünün, Anayasa
ya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağını hük
me bağlamıştır. 

Millet Meclisi içtüzüğünün 38 inci maddesi ise, 
tasarı ve tekliflerin, komisyona havale edildikten ni
hayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelendirilip 
Genel Kurula gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde 
tasarı veya teklifin doğrudan doğruya gündeme alın
masını, hükümet veya teklif sahiplerinin isteme hak
kına sahip olduğunu belirlemiştir. 

Bugüne kadar, sayın milletvekilleri tarafından ve
rilen kanun teklifleri, Anayasa, kanun ve içtüzük hü
kümlerine uygun olarak ilgili komisyonlara havale 
edilmekte ve komisyonlardan gelen raporlar da aynı 

esaslar içinde Genel Kurul gündemine alınmaktadır. 
Hal böyle iken, önergede yer alan «yasama, yetki 

ve işlevini münhasıran kendi tekeline almak» gibi bir 
ifadeyi yadırgamamak elde değil. 

Ortada, Anayasanın açık hükümleri, parlamenter 
demokrasinin işleyen kuralları mevcut iken, böyle bir 
uygulamanın nasıl gerçekleşeceğini veya iddia edildi
ği gibi, nasıl gerçekleştiğini anlamak mümkün değil. 

Anavatan Partisi olarak, bütün yurtta olduğu gibi, 
Parlamento içerisinde de birlik, beraberlik ve huzur
dan yanayız. Bu düşünce doğrultusunda, muhalefet 
gruplarıyla, kısır çekişmelerden uzak, uyum içerisin
de bir diyalog sürdürmeye özen gösterdiğimizi be
lirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine önergede yer alan, 
muhalefet tarafından verilen 40'ı sosyal içerikli ol
mak üzere, 150'yi aşkın kanun teklifinin ilgili komis-

I yonlarda incelemeye alınmadığı ve Meclis Genel Ku-
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ruluna indirilmediği iddiasını da son derece tutarsız 
bir iddia olarak görüyoruz. 

Zira, önerge sahibi sayın milletvekillerinin de çok 
iyi bildikleri gibi, gerek Anayasamız, gerekse Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını düzenle
yen tçtüzük hükümleri, kanun teklif ve tasarılarının 
görüşülmesinde, belirli bir prosedürün uygulanması
nın usul ve esaslarını belirtmiştir. Elbette ki, bu ku
rallara uymak bu yüce Meclisin, milletvekillerinin ve 
komisyonların aslî görevidir. 

Bir tasarı veya teklifin öncelikle görüşülmesine 
ilişkin husus, yine iktidarıyla, muhalefetiyle ilgili ko
misyonların kendi takdirlerine bırakılmış bir husustur. 
Bunu tekrar etmeye de gerek yok. Komisyonların ve
ya Genel Kurulun nasıl çalıştırılacağı, İçtüzükte belli 
ve kesin kurallara bağlanmıştır. Görüşme usul ve 
esaslarında, komisyon üyelerince alınan kararlar doğ
rultusunda işlem yapıldığı da herkesin malumudur. 

IBiır komisyon, İçtüzük 'kurallarına uıyigun olarak, 
herhangi 'bir teklif veya tasarının öncelikle görüşül -
meşime karar almışsa, 'onun 'bü önceliği koruması 
bir İçtüzük emridir. Bunun dışımda ~ bir uylgullama, 
pek 'tabiî Anayasa ve İçtüzük .ihlali olacaktır. Bunun 
böyle olmaması, yanli komisyonlarda ve Genel Ku-
ıruüda öndelik müessesesinin işletilmemesi gjilbıi bir uy
gulamaya gidilmesi ise, yine ibir Anayasa ve İçtüzük 
ihlalimden başka hiçbir şey 'olamayacağı gibi, ülke
nin menıfaaitiları açılsınldaın da mahzur yaratacağı ka
naatindeyiz. 

Değerli 'arkadaşlar, önerlge sahibi arkadaşımızın 
iddia ettiği hususlar, bizce, İçtüzük hükümlerimi usu
lünce uygulamamın talbiî bir neticesidir. Aksi 'biır ıdav-
ranıış ise İçtüzüğün asıl İhlali olacaktır. 

Yine önerlgedeki 'iddialara bakıldığı zaman ẑan
nedilir ki, sanki 'bu hükümler ıtek 'taraflı, yalnızca 
muhalefet aleyhine işleltrllmeklteıdir. Oysa, partimizin 
işbaşına geldiği 1983 yılımdan bugüne kadar, Türki-
ye Büyük Millet Meclisinde (muhalefet durumunda 
olan ısayın milletvekillerince verilen tekliflerle, 'ikti
dar partisine mensup sayım milletvekillerinin verdi
ği tekliflerim, koimisyonlar ve Genel Kuruldaki so
nuçlarına 'baktığımız zamam, gerçeğin, (iddia edildiği 
gibi olmadığı anlaşılacalkltır. 

Geçen üç yasama yılımda, Ibugüne kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun 
tekillerimin, partilere göre komisyonlarda ve Genel 
Kurulda gördükleri işlemleri 'belirtmeyi -.Sayın Ba
lkan belirtmiş iknasıma rağmen- ıgerekii gördüğümü-
zü 'ifade ediyorum. 

ANAlP'lı sayın milletvekillerinin 163 teklifiraden 
Sİ'i kanunlaşmıştır. SHP Grubuma mensup sayım ml-
letvekillerimce verilen 1'83 ıtdkltiflten 2Q'si, şu anda 
olmayan MIDP Grubuna mensup sayım milletvekiılle-
rimin 39 tekliflerimden 9'u, Bağımsızların 1 teklifi, 
kanma 'imza sahiplerinim 6 tekli'fii olmak üzsre, ımün-
hasıran 'iktidar partisi grubu ıdışımdaiki -önemli parti 
hüviyet değiştirmeleri öncesi durumun k&kkate alın
masıyla- sayın miletvekillerimîzin yasalaşan (teklifle
rinim s'ayısı iîö'dır. 

Yukarıdaki rakamları ıtoiplarısaik, -ikt:dar - 'muha
lefet- verilen teklif sayısı 43(1 Mıir. İktidar kanadına1 

ailt olan 103 tekliften '80'i i'slem görmüş, 51'i kamun 
olmuştur. SHP milletvekili arkadaşlarımızca H83 tek
lif verilmiş olup, Ibunlarm 63'ü işlem görmüş, 20'si 
kanumlaşmışltır. Muhalefet kanadıma mensup -ANAP 
iktidar mMetvekillerlinim haricimde- (milletvekillerince 
verilen tüm tekliflerim saıyıisı '2Ö8 ölüp, 'bunlardan 
94'ü işllem görimüş, 3i6'sı kanunlaşmıştır. Görüldüğü 
gibi, arada, bahsedildiği ve İdıdia edildiği şekilde, aşı
rı ibir f arkMık da bulunımamafctaldır. 

Ayrıca, denetim faaliyetlerimin yanı sıra, bugüne 
kadar 279 adet kamun tasarısı hlükümelt tarafından 
yüce 'Meclise sevk edilmiş, bunum 215 adedi yasalaş
ma 'imkânıma kavuşmuştur. 

Sayın (milletvekilleri, önergedeki lididiaların tutar
sızlığı ve inısalsızıilğı ortadadır. Bizler, hiçbir parti
nin 'bugüne kadar gerçekleştiremediği bir tempo ile, 
yüce Medli'si, igeoe ıgünldüz demeden ve hiçbir enıgel 
'tanımadan, kavgasız, gürültüsüz çalışltırmıak azim ve 
kararındayız., 

Anavatan Partisi olarak, 'belirli bir programı ger
çekleştirmek ve vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz he
deflere ulaşimak 'için iktidara talip öldük. Yüce mıiıl-
letimizim teveccülhllerityle 'bugün iktidardayız. Bu 'İti
barla, vaaitllerimıizîi ıgerçekleşjtiıimek içim 'iktisadî, sos
yal ve kültürel alamlardia yeni; düzemlemelarıe gitmek, 
yapıllması gereken kanunî değişiklikleri vakit geçir
meden ve süratle yüce Meclisten geçirmek için yo
ğun çaba sarf etmekteyiz.ı 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısını, vatandaş-
larıımızım büyük İbir çoğunluğunu yakımdan ilgilendi
ren ekonomik, ımaM ve sosyal düzenlemelerin bir an 
önce (gerçekleşmesi ülkemiz menıfaaiti gereğidir. Bu 
düşümce ile, 'bazı hükümet tasarılarıma, İçtüzük hü
kümleri çerçevesinde öncelik verilmiş olması; ancak, 
belidi bir kesilme hiiltap eden kanun tekliflerinim, yi
ne İçtüzük hükümleri gereğince normal prosedürü 
içerisinde 'görüşülmüş olması, hiçbir zaman, hükü-
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metim yasama yötk'üsi iişlövinii kendi 'fcekdime almış 
dlduğu anlamına geiımıeımelidir. 

[Sayın milletvekilleri, önerge sahibi arkadaşları
mız, -kendi ifadelerini kullanıyOfruirn burada- öncelik
le 'sosyal 'içerikli kanun tekliflerinin, iktidar parMsi' 
milletvekiflılerince engellendiği iddiasını öne sürmekte-
dirier; Ibu konu bir yerde önergenin ağırlık noiklta-
sımı oluşturmaktadır. 

Bu arkadaşilarıma seslenmek istiyorum : Hep sos
yal adaleMen bahsediyoruz; ancak İbiğim geitird':ğiımı!z, 
iktidarın, hüküımeMıı getirdiği; sosyal amaçlı her 
türlü tasarıya karşı çıkmayı, sanki kendinize »bir va
zife edinmiş gibi davranmaktasınız. Genel Kurulda. 
IBu çelişkiyi izah etmeyi ve çözmeyi de şahsen şu ama 
kadar başarmış değiliz. 

Anayasamızın temel felsefesini oluşturan sosyal 
hukuk devleti anlayışı, pauti ye hükümet programımız
da açık vie net bir şekilde ifade edilmiştir. Bizim 
programımız «ortaldirek» dediğimiz işçi, memur, es
naf, çiftçi ve emekliye pratik vie. gerçekçi' çareler geti
ren sosyal adaletçi ıbir programdır. Sosyal ve iktisadî 
gelişme anasında ahenk ve dengenin sağlanmasını, 
kalkınmanın temel şartı olarak görmekte olduğumu
zu bir daha ifade ediyorum. 

Bu düşünce ile, parti ve hükümet programımız, 
Anayasa ve kalkınma planları hedefleri doğrultusun
da, aziz milletimizin hayrına olan her (türlü teklif ve 
tasarıyı memnuniyetle karşılaldığumızı belirtirken; 
önergedeki iddialara katıllmadığıımızı ve ret oyu kul-
lanacağnmızı arz ediyor; ıbu Mecliste kabul edilen 
kanunlara iktidar ve muhalefet olarak töpyekûn sa
hip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor, yüce heyetinize 
saygılar sunuyorum. ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
(önergede birinci imza sahibi olan 'Sayın Feridun 

Şakir öğünç arkadaşımız, Sayın Abdullah Çakırefe' 
hin önerge salhibi olarak konuşmasını talep etmekte
dir. 

ıSayın Çakırefe'ye ısıöz veriyomım, buyurun. 
(Sayın Çakırelfe süreniz 10 dakikadır. 
ABDULLAH ÇAKIREFE ı(1Manisa) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, ver

miş olduğumuz önerge hakkında imza sahibi olarak 
konuşmamı yapacağım. 

Demin, sayın ANAP sözcüsü, zaman zaman bu 
önergenin bazı bölümlerini yadırgamaya kalktılar. 
Hiç yadırganacak tarafı yok. Neden yok? «Içftüzüğe 
dayanarak Genel Kurulla gelmektedir», diyorlar. Ge-
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fen 'tekliflere bakıyoruz; bizim, (bir, birbuçuk veya1 iki 
sene evvel verdiğimiz teklifleri, altı ay veya bir sene 
sonra getirdiğiniz tekliflerle birleştirmek suretiyle; 
bize sormadan veya danışmadan -yeter ki tümü ile 
beraber o şeref sizin olsun- bizim önergelerimizi ve 
kanun tekliflerimizi de nazarı itibara alarak birleşti
rip getirseydiniz, elbette size teşekkür ederdik; .ama 
hepsini beraber kendi uhdenize almak suretiyle -işte 
ambargoyu ıburada tek taraflı ve yanlı koymak su
retiyle; demokratik nizam içerisinde oy çokluğuna 
dayanarak baskıyı da bu şekilde kurmak suretiyle 
tekliflerimizi, kendi teklifleriniz gi'bi 'kamuoyuna yan
sıtıyorsunuz ve öyle getiriyorsunuz. Onun için, ona 
'katılmıyoruz zaten. 

ÇALIŞIMA VİE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKiERRfEM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
İktidara gelirsiniz, çıkarırsınız. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (İDevamlia) — «İktida
ra gelirsiniz» diyorsunuz; Allah kısmet ederse, inşal
lah geliriz; Sayın özal da arada sırada öyle söylü
yor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
DSP ne olacak? 

ABDULLAH ÇAKIREFE .(Devamla) — DSP de 
gelecek; (biz beraber birleşiriz; siz bize bakmayın 
kendinize balkın. 

Bir de sıosıyal içerikli yasalar üzerinde esas teklifi
mizi verdik; sosyal içeriklii yasalardan (hangisini ge
tirdiniz? Onu soruyoruz, hangisini getirdiniz? 

İDeğerli arkadaşlarım, elbette bulgun tarihî bir 
gün yaşadık; Saıyın Dışişleri Bakanımız, AET'ye üye
lik ımıünasebetiyle açıklama yaptılar; (memleketimize, 
milletimize hayırlı olsun; onu, hayırlı olarak görme
sini istiyoruz. Yalnız, bu mili ve tarihî müracaat, ön
celikle Türk işçi, hareketini, tam bağımsızlık ve de
mokrasimizin tablosunu da ortaya koyacaktır, ön
celikle sendikal kısıtlamalar ile siyasî yasaklara da el 
atmanız gerekir. 

,Değerli arkadaşlarım, hukuka saygı, haksızlıkları 
gidermekle olur. Haksızlıkların giderilmesi de yasa
larla sağlanır, özal İktidarına baktığımızda bunları 
görmek mümkün değildir, üçbuıçuk yıldan beri SHP 
ımille'tvfekilleri olarak, verdiğimiz 170'e yakın yasa 
teklifi hiç nazara alınmamıştır. Bunlların 40'a yakım 
sosyal içerikli; biz sendikacı milletvekillerinin teklif
leridir. 

Şimdi iktidara bakıyoruz; muhalefeti tanımıyor; 
çalışanları, işçileri, sendikaları tanımıyor; üreticiyi, es-
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mafı, emekliyi, dar gelirliyi tanımıyor; memuru tanı- I 
mıyor; ka'ikıyor Ibir de rey istiyor. Rey veırecekler! 1 
Hşsizliği önleyebildimiz mi? Pahalılığı önleyebildiniz I 
mi? Soygunu, rüşveti, fulhuışu, huzursuzluğu önleye- I 
bildiniz mi? Hırsızlığı önleyebildiniz mi? Açlıktan do- I 
layı 'intiharları, ölümleri önleyebildiniz mi? Vatandaş I 
bunları izliyor. ıBir de çıkiyonsunuz; «Hukuk devle- I 
tiyiz» diyorsunuz; ama, haksızlıkları önleyemiyorisu- I 
nuz. Hukuk devleti, öncelikle haksızlıkları gideren bir I 
düzenidir. Hak anama, hukukla olur. Hukukum olma- I 
dığı yerde, hak aranmaz. Zaten hak da o1lmaz. özal I 
iktidarı «Elli altmış yıllık -bir düzeni değiştirip, yep
yeni ibir düzen getiriyorum» diyor ve bunu da dü- I 
zensiz olarak yapıyor. Halk aramada, insan hakları I 
başta gelir, öyleyse, öncelikle, çalışanların, işçilerin I 
hakları korunmalıdır ve öncelikle onllar gelmelidir. I 
Zaten Uluslararası Çalışma Teşkilatınım temel he- I 
def lıeni de bunu gösterir I 

Çalışanlar,, işçiler, ferden haklarını koruyamaya- I 
caklarma göre, elbette örgütleneceklerdir; sendikalar I 
aracılığı ille haklarını arayacaklardır. Demokrasiden I 
ıbahsetimek, hür sendikacılık, (müdahalesiz toplu pa- I 
zariık ve grev hakkının da var olmasına 'bağlıdır. I 

Tartışmaya yanaşamıyorsunuz, Meclisteki oy ço- I 
ğunluğuna güvenerek, özal iktidarının aklına ne «ser- I 
ise, kendi milletvekillerinin de bilmediği anlamadığı I 
(bazı yasaları, oldubittilere getirerek, «(Büyüklerimiz I 
her şeyi (bilir» zihniyetiyle kalkan parmaklarla, za- I 
man zaman çıkarıyorsunuz. I 

Esasen, hem 'kamuoyunda, hem de anayasal kuru- I 
luişlarla, Mecliste enine boyuna bütün boyutlarıyla I 
tartışılarak, ileriye dönük kalıcı yasaların çıkarılma- I 
sı gerekir. I 

IBu hastalık geçmişte oy çoğunluğuna güvenen ik- I 
tidarlarda da vardı. Ancak, özal iktidarında bu has- I 
talik müzminleşmektedir. Bu hastalığı ortadan kal- I 
dırmadığımız müddetçe, demokrasimizi hastanelere I 
gitmekten kurtaramayız. I 

ISayın Özal, Yunan Başbakanı Papanldreu'dan ön- I 
ce, muhalefetle, anayasal kuruluşlarla, Türk - İş'te I 
diyalog kurmalıdır. Bu durum yaratılmadıkça demok- I 
rasimizi, Meclisimizi hastaneden kurtarmamız müm- I 
kün değildir. Arada bir hastaneden taburcu edilse I 
dahi, hastalık tam iyileşmedikçe doktor kontrolü ve I 
müdahalesi devam edecektir. Hangi 'doktorun triüda- I 
hale edeceğini biliyorsunuz. I 

Demek ki, demokrasimizi tam sağlığa kavuştura- I 
cak, hastalığı yok etmek için, iktidar, muhalefet, ana- I 
yasal kuruluşlar diyalog içerisinde bütünleşerek, d©- | 
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mokraısinin kalıcı yapısını .güçlendirecek yasal'arın ön
celikle, ele alınıp çıkarılması gerekir. 

• ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dönem 
parlamenterlerine tarih büyük sorumluluk yüklemiş
tir. Her şeyden önce 1988 seçimlerin© arızasız, sağ
lıklı olarak; demokrasimizi, doktor müdahalesi ol
madan; vaitandaşımızı sandık başına götürmek (mec
buriyetindeyiz. Bunlar, bizlerin en büyük ulvî gö
revleridir. Sosyali hukuk devleti, demokrasi, üretken 
toplum istiyorsak tüm çalışanların, işçilerin hakla
rının eksiksiz tanınması gerekir. İşçilerin yegâne ser
mayesi, el emeği alın teri ve onun gücüdür. En ener
jik, en verimli yıllarımı işyerlerinde kaybederler. 
Emekli işçinin yegâne sermayesi de emekli maaşıdır. 
Bu da, bugünkü çekilmez hayat pahalılığı karşısın
da, bitkin ve çaresizdir. Üçbuçuk kuruşluk zamla 
sıkıntıdan kurtulmak mümkün değildir. Çoğu emek
liler, halen dilenmektedir. Sayın Bakan bir ara sigor
talı emekliler için ortaya tatlı bir mama attı, fakat so
nu gelmedi. 

(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKORREM TAŞÇIOĞLU ıflSivas) — 
15 gün sonra yersin inşallah. 

ABDULLAH ÇAKIRBBE (Devamla) — inşal
lah, ama yalnız, bu yasa iyi tetkik edildiğinde -edi
yoruz, ettik- halen emekli olanlar için bir şey getir
miyor; geleceğe dönük bir yasa. Gelecekte kamu ku
ruluşlarının özelleşmesiyle, sözleşmeli personel, idare
ciler için şimdiden yasanın içerisinde hazırlıklar gö
rüyoruz. özelleştirilecek kamu kuruluşlarımda sözleş
meli çalışacak İdarecilir yüksek ücret alacaklar, dev
let memuru olamayacaklardır. Emekli Sandığıma tabi 
olamayacakları için, şimdiden, yıllarca prim ödeyip 
Sosyal Sigortalar Kurumuna sahip çıkan sigortalıla
rım, işçilerin paraları, bu gelecek zatlara cazip göste
rilip, esas en zor şartlarla ısigorta primini ödeyenler 
bir kenara bırakılarak, gelecekteki sözleşmelilere si
gortanın paralarını peşkeş çekmek olacak; başka bir 
şey olamayacaktır, böyle görünüyor bu. Oysa, tüm si
gortalılar ve emeklileri için köklü tedbirler şarttır. 
Şimdiye kadar, •böylesine, işçilere, kuruluşlarına ve 
sendikalara gaddar davranan bir iktidar görü'lmemiş
tir. Hele Türk - İş gibi bir kuruluşu karşısına alıp, 
sokağa dökülmesine sıebep olacak duruma gelen özal 
iktidarı, şapkasını önüne koyarak çok, ama çok dü
şünmelidir. Türk '- tş'e ters düşen tüm kuruluşlar, 
partiler zaman zaman iflah etmemişlerdir; siz de iflah 
ötmezsiniz. Çok iyi bilin bunu. 
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Şunu, iktidarda olanlar, hiç atkılılarından çıkarma
sınlar. Her şeyin anuıtlaka bir sonu vardır, özal iktida
rının demokrasi zorbalığı içerisindeki saltanatı da, 
mutlaka sona erecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sayın Çakırefe. 
ıSayın Feridun Şakir öğüne ve arkadaşlarımın, 

genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oyllarınıza sumuyorum : önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemişjtir. 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat 
Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak hıksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10150) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında, Ordu 
Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 20 arkadaşının, 
Ordu 'İli Korgan İlçesindeki Ziraat Odası ile Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğimde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüş-
melere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ordu'nun Korgan İlçesinde Ziraat Odası ve T.C. 

Ziraat Bankasının bir kuşum yöneticelirinin önderli
ğinde oluşan bir şebekle, ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri, 1983 yılından bu yana, ihtiyaç sa
hibi bu inısanlarıın irade ve bilgileri dışında, kendi çı
karları yönünde kulllanagelrniştir. 

SiHP Grubunca, olayı yerimde incelemekle görev
lendirilen iki milletvekilinin tespitlerine ©öre, 614 Kör-
ganh vatandaşımızın 700 milyon lira civarında dolan
dırıldığı anlaşılmaktadır. 

Yörede yapılan incelemelerde, iki dönüm bile ara
zisi olmayan çiftçiye 10 adet ilaçlama motoru, insan 

ayağının bile güçlükle ulaşabildiği engebeli arazideki 
bir tarla için, kredili biçer - döver satışları yapıldığı; 
bir karış toprağı olmayan insanlara sulama pompa
ları ve tonlarla gübre satılimış gibi gösterildiği ve böy
lece bir kısım yetkililerin, bu yolla, kendilerin© hak
sız kazanç sağladıkları ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği gibi TC Ziraat Bankasının dağıtmakta 
olduğu ziraî krediler, diğer ticarî krediter yanında 
çok diiişük faizli kredilerdir. Bir yanda, 30 bin lira 
kredi alabilmek için, banka kapılarında günlerce sü
rünen çaresiz köylüler kıvranır ve bu parayı bile ala
maz iken, öte yandan onlar adına sahte yollarla elde 
ettikleri kredileri barlarda, pavyonlarda har vurup 
banman savuran bir şebekenin korkusuz elemanları, 
yapılan b'ir yığın vatandaş şikâyetine rağmen, hâlâ 
ortalıkta pervasızca dolaşabilmekte ve doğru dürüst 
'ifadeleri bile alınmamaktadır. 

iKorgan'da Kofganlılar tam bir panik havası için
de, devleti ve adaleti aramakta ve 'bulamamaktadır
lar. 

Daha detaylı bilgi, görgü ve izlen ilmiler, görüşme
ler sırasında Yüce Meclisin bilgilerine sunulacak olan 
bu konuda, Anayasanın 98, İçtüzüğüm 1012 ve 103 
üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

iSaygılarımızla. 
Hüseyin Avıni Sağesen (Ordu) 

ve Arkadaşları. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bakan buyu
run. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İISMIET KAYA ERDEM ^İzmir) — Sayın Baş-
ıkan, değerli millert)ve,kiileri; Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti. Ordu Mil'tetvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 20 
arkadaşının, söz konusu kredi kullandırmalarda, 
1983 yılından beri ihtiyaç sahipleri de dolandırılarak, 
bir kısım yetkililierin haksız kazanç sağladıkları yo
lundaki görüşler hakkında açıklama yapmak için söz 
almış bulunuyorum. 

ftlk yapılan araştırmalara göre olay şöyle cere
yan etmiştir : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Korgan Şubesince, üreticilerin nakdî kredi ihtiyaç
ları yanı sıra, aynî kredi taleplerinin karşılanması sı
rasında, mahallî ziraat odası satıcı olarak devreye gir
miş vie kimyevî gübre, tarım araç ve gereçleri, bu ku
ruluş vasıtasıyla üreticilere intikal ettirilmiştir. 

Mahallî tarım teşkilatınca düzenlenmiş gübre ih
tiyaç belgelerine bakılarak, çiftçimin gübre ihtiyacının 
belirlendiği ifade edilmektedir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, tarafından 
kredilendirilen üreticilere Ziraat adası tarafından, 
Türkiye Ziraî Donatım. Kurumundan temin edilen 

' kimyevî gübre dağıtılmıştır. Gülbre teslim ıbfelgelerin-
de, üretici imzalarınım mevcut olması dikkat çekmiş
tir. Ancak, ıbazı üreticiler, teslimin itam olarak ya
pılmadığım söylemektedirler. 

Tarım araç ve gereçleri konusunda iddialar hak
kımda da aşağıdaki bilgi elde edilmiştir. 

Korgan Ziraat Bankası şubesince, biçerdöver alı
mı konusunda kredi kullandırılmamıştır. Aynı anda 
kredi kullandırılan üreticilerin aldıkları araçların, tek 
faturada birleştirilmiş olmalarının, araştırma önerge
sinde değinilen, bir üreticiye 10 adet ilaçlama moto
ru satılmış gflbi gösterildiği kanaatine neden olduğu 
sanılmaktadır. 

Sulama pompaları konusunda, kredi iş'emi yapıl
madığı bildirilmiştir. Ziraat odası tarafımdan düzen
lenen faturalarda araç ve gereçlerin, lebtarlara imza 
karşılığı teslim edildiğine dair ibareler mevcuttur. 

Korgan İlçesi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ziraî kredileriyle ilgili yolsuzluk iddiası, 24 Tem
muz 1986 tarihli dilekçe ile Korgan Cumhuriyet Sav
cılığına şikâyette bulunan Sami Kuş adlı vatandaşın 
müracaatı ile adlî mercilere intikal etmiş olup; so-
ruşiburma açıhriıştır. 

1983 yılından ıbu yana yolsuzluk yapıldığı iddia 
edilmesi üzerine, ilgili Cumhuriyet Savcılığında 104 
kişinin ifadesine başvurulmuştur. Bu arada, 5 Eylül 
1986'da gelen Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
müfettişleri araştırmaya başlamışlardır. Kredi kul
lanmış 250 kişinin görüşlerini alan müfettişler, Kor
gan Cumhuriyet Savcılığına 17 Mart 1987'de ara ra
por vermişlerdir. Bu raporda, anapara olarak, kim
yevî gübre konusunda 65 milyon Türk Lirası, ziraî 
araçlar konusunda 45 milyon Türk Lirası olmak üze

re, tioplam 1110 milyon lira civarında kredi yolsuzluğu 
yapıldığı belirtilmiştir. 

17 Mart 1987 tarihînde, banka sulbe müdürü Sa
dık Ibaş ve Ziraat Odası Muhasilbi Mehmet 'Biçim 
hakkında gıyabî tevkif müzekkeresi çıkarılmış, Şef 
Yardımcısı Mehmet Böîek, Veznedar Idris Dere, Vez
nedar, Yardımcısı Mustafa Başar ile, halktan Rasim 
Akdere, Klorgan Asliye Ceza Mahkemesince tutuk
lanmıştır. Daha sonra banka müdürü Sadık Ibaş ve 
Ziraat Odası Muhasibi Mehmet Biçim, Konya İlinde 
yakalanarak tutuklanmışlardır. 

Ünye Ağır Ceza Mahkemesinin, 1987/78 esas sa
yılı dosyası ile ihtilasen zimmet ve suça iştirak ola
rak dava açılmış, ilk duruşma tarihi 28 Nisan 19&7 
olarak (belirlenmiştir. Halen incelemelerini sürdüren 
Türkiye Cuimlhuriyeti Ziraat Bankası müfettişlerinin 
raporlarını, 27 Nisan 1987 tarihinde mahkemeye su
nacakları bildirilmektedir. Ünye Ağır Ceza Mahke
mesi, olayla ilgili 1 '800 kilsi hakkında ihzar müzek
keresi çıkarmıştır. 

Görüldüğü gibi, iddiaların aksine, 'konu adalete 
intikal estirilmiştir. Bu bakımdan, Meclis araştırması 
ile uiaşırmak istenen, amaç olan gerçek de adlî mer
ciler tarafından ortaya çıkarılacak ve varsa suçlular 
cezalandırılacaktır. 

Adalete intikal etmiş Ibü'tiün diğer olaylarda oldu
ğu giıbi, adlî soruşturma dışımda, mahkemenin gidişa
tını etkileyecek yorum, görüş belirtmek ve iddialar 
ileri sürmek mümkün onamaktadır. Bu nedenle, Mec
lis araştırmasının reddini yüce Meclisten talep ediyo
ruz. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Bir 'İçtüzük meselesi ortaya çıkmak
tadır, inceleyeceğiz. Bu nedenle birleşime 10 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.04 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.18 

BAŞKAN : Başkanvekili AbdulhaMm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — 89 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 

20 arkadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat 
Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/50) (Devam) 

BAŞKAN — 10/50 numaralı Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergenin öngörüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam ediyoruz. 

Anayasanın 138 inci maddesi, «Görülmekte olan 
bir dava Ihakkında Yasama 'Meclisimde yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz» 
demektedir. 

M. SEYFt OKTAY tfAnkara) — Arkadaşımızın 
bir talebi var Sayın Başkan. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Bir açık
lama yapıp, önergemi geri alacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu önergenin dört ayrı 
amacı vardır. Bunlardan bir tanesi, suçluların yargı
lanmalarını temin idi, bu gerçekleşmiştir veya o adım 
atılmıştır; ama biz işe el koyduktan sonra atılmıştır. 

İkincisi; borçlu veya hayalî borçlu vatandaşların 
durumunun ortaya çıkarılmasıydı. 

Üçüncüsü; olayın, mülıkî amirlikler ve kolluk kuv
vetleriyle ilişkilerinin ortaya çıkarılmasını istiyorduk. 
Bizi, tetkik ve tahkikatı yapma yolunda büyük çapta 
engellemişlerdir; hâlâ da devam etmektedirler. 

Dördüncüsü; genel olarak, Korganlı çiftçilerin 
ortak dilek ve şikâyetlerinin neler olduğunun ortaya 
konulmasını istiyorduk. 

Şimdi, Sayın Başkanın buyurdukları Anayasanın 
138 inci maddesinin üçüncü bendini aynen okuyo

rum : «Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz.» Biz yargı yetkisiyle illgili ne 
isoru soruyoruz, ne bir beyanda bulunuyoruz, ne de 
bir görüşme yapıyoruz. Olay, aslında bu bahsettiğim 
konularda idi. 

Şimdi yargıyla ilgili bir konuyu burada oylatma-
mak, Meclis araştırmalarını önlemeye yönelik bu tip 
hareketlere meydan vermemek ve emısal teşkil etme
mek amacıyla, yüce Meclise yeniden getirmek üzere; 
başka boyutlarıyla, yukarıda arz ettiğim üç ayrı bo
yutta yeniden getirmek üzere, önergemi geri çekiyo
rum Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önergenin, Sayın Sağesen'in tale
biyle geri çekilmesi mümkün değil; fakat biz... 

(HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Şahitler 
bile tevkif edilmiştir. 

BAŞKAN — Görüşümüze göre, Meclis araştır
ması isteminde bahsi geçen konu adalete intikal et
miştir. Yürütme organıyla adalet mekanizması arasın
daki yetki... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lütfen efendim, 
birinci imza sahibi olarak geri çekiyor; yorum yap
mayın lütfen. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — öner
gemi geri çekiyorum. O yolu açtırmayacağım size. 

BAŞKAN — Kanaatimiz o merkezdedir ve ilk 
imza sahibi geri çekmiştir. Diğer imza sahiplerinden 
itiraz eden de yok. 

3. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/51) 

BAŞKIAN — 3 üncü sırada, «İstanbul Milletve
kili Doğan Kasaroğlu ve 24 arkadaşının, turizm iş-
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letmelerinde kurulan talih oyunu salonlarıyla ilgili 
iddiaların gerçeklik derecesini ve bu sorunu çözüm
leyecek acil tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırmasr açılmasına ilişkin 
önergesi üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına. 
Sayıları ve müşterileri son yıllarda hızla artan 'ku

mar matineleri, toplumumuzu kemiren önemli yara
lardan biri halline gelmiştir. Turizmi Teşvik Kanu
nunda, 1982 yılında yapılan bir değişiklikle, kurulma
sına izin verilen turistik otellerdeki kumar salonları, 
bugün, işletmeleri yönünden amaçlarının tamamen dı
şına çıkmış; pek çok ailenin mahvolmasına, pek çok 
gencimiziin daha körpe yaşlarında bu kötü alışkanlı
ğın esiri olmasına sebep olmuştur. 

Bir yönden Türk Ceza Kanununun kumarı yasak
layan hükümleri, 'bir yandan da Turizmi Teşvik Ka
nununun 'turistik amaçlı yerlerde kumarhaneler kur
masına izin veren hükümleri tam bir çalkantı yarat
mış, bu yerlerin denetimi de hemen hemen imkân dı
şına çıkmıştır. Ülkemlizde turizmi teşvik amacıyla çı
karılan kanun hü'kmü, 'genelde memleketimize gelen 
yabancı pasaportu taşıyan kimselerin oyun arzularını 
cevaplamak ve böylece turizmimizi teşvik amacına 
dönüktür. Ancak, kanunda yer alan hu yerlere, ya-
'bancı pasaport taşıyanlar dışında kimlerin, hangi şart
larla 'girebileceği Bakanlıkça belirtenir» hükmü uygu
lamada çok geniş tutulduğundan, mesele toplumun 
öncelikli konularından biri haline gelmiştir. 

(Mevcut mevzuat hükümleri, hangi şartı taşıyan 
turistik tesislere kumarhane kurma izni verileceği hük
münü taşımasına rağmen; oyun salonu açılan bazı 
işletmelerin, bu niteliklere uymadığı sabittir. Ayrıca, 
'bu yerlere 'kurudan oyun makinelerinde hile yapıldığı 
ve oynayanların resmen 'aldatıldığı çeşiitli yayın organ
larımızda ortaya konulmuştur. Ayrıca, bu tür işlet
melerin 'denetimden uzak kalması için büyük miktar
da menfaatlar sağlandığı; hatta; bir bakanlığımızın 
müsteşar yardımcısına kadar uzanan rüşvet zinciri 
oluşturulduğu ifade edilmektedir. 

Kanuna göre, işletme yönünden Kültür ve Turizm 
Bakanliğmın, vergi yönünden Maliye ve Gümrülk Ba
kanlığının denetiminde bulunan oyun salonlarında, 
her ilki kontrol de yapılamamaktadır. Bunun bir so
nucu olarak, 'bu oyun salonlarının, yalnız yabancı pa
saportlu kimselere tahsis edilen ve yabancı parayla 

oyun oynanan 'bölümlerinde büyük döviz kaçakçılıkla
rı yapıldığı da toplumda benimsenen iddialar arasında
dır. 

Yukarıda özetle sıraladığımız olayın maddî vakıa-
'ları yanında, kumarın toplumda meydana getirdiği 
yıkıntılar, ileriki yıllarda telafisi ılmkânsız boyutlara 
ulaşma istidadı göstermektedir, özelikle daha okul 
çağlarında bulunan gençlerimizin, kendilerini kuma
rın dişlisine kaptırması istikballerini körletmekte ve 
hayatta, kumar makinelerine 'kurban edilmiş bir neslil 
doğmasına sebep olmaktadır. 

Ülkemizin en büyük potansiyellerinden birisi olan 
turizmin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin, Türk genç
liğini kumar salonlarına teslim etmeden de alınabile
ceği yüksek malumlarıdır. Dünyanın hemen hemen 
hiçbir ülkesinde görülmedik bir genişlikte uygulanan 
Türkiye'deki oyun salonları sorunu, acilen çözüm bek
leyen mesel'eîerden 'biri haline gelmiştir. 

Konunun her 'türlü siyasî değerlendirmeler dışında 
ele alınarak, meseleye 'bir çözüm 'bulunabilmesini sağ-. 
layâbiıhnefc amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BA$KAN — Hükümet adına, Kültür ve Turizm 

Bakanı tSayın Mesut Yılmaz, buyurun efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İstanbul Milletvekili .Sayın Doğan Kasaroğlu'nun 
Meclis araştırması önergesi üzerinde, hükümetimlin gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Araştırma önergesinde de belirtildiği Üzere, 1982 
yılında çıkarılan Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri 
çerçevesinde, turistik işletmelerde talih oyunları sa
lonları açılması limkânı getirilmiş ve bununla ilgili 
düzenleme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına bı
rakılmıştır. 

Gene, araştırma önergesinde ilade edildiği gibi, 
tabiatıyla vergi denetimli Maliye ve Gümrük Bakan
lığının vetki alanına girmektedir. 1982 yılında çıkarılan 
bu Kanun çerçevesinde ve daha sonra Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı (tarafından çıkarılan talih oyunları 
salonu açılmasıyla ilgili 'yönetmelikte; 300 yatak ka
pasiteli otellerde ve yine 300 yatak kapasiteli tatl 
kövlerînde (talih oyunları açimasr imkânı getirilmi'ş-
t;r. >Bu konuda kanun, bu salonlara girecek olan şa
hısların belirlenmesi yetkisini de bir yönetmelikle 
bakanlığa bıraıkmışkem 1982 yılımda çıkarılan balkan-
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İrk yönetmeliğinde, bu açıdan herhangi bir kısıtlama 
ıgetirilımemişicir. Yani, ıreşit olımak şartıyla Tüık va
tandaşlarının da bu sallonlara günmesi, 'bu yöneltıme-
lıikle imkân dahiline (getirilmiştir. 

IBu uygulama çerçevesinde 1983 yılından itibaren 
bugüne kadar 25 dişletmeye bakanlığımızca müsaade 
verilmiştir. Bunların 2 tanesi talih oyunları niteli
ğinde, geri kalan '23 taneli ilse oyun makineler] sa
lonu niteliğindedir. Yani, ıtallülh oyumları salonu ded'i-
ğiimiz bu ilki tanesine, sadece yalbancı pasaportlu va
tandaşlar veya geçimimi yurt dışında temin etmiş 
Türk vatandaşları girdbilımekte; (bunun dışında kalan 
23 tanesine, yani oyun 'makimeleri salonu adı altın
daki Ibu işletmelere 'ise, reş'.lt olan Tür'k vatandaşlaırı 
da girebilmektedirler. 

Bu konu uygulamada bazı sıkıntılar doğurmuştur. 
Bu sıkıntılar üzerine, 1985 yılı başında, Külttür ve 
Turizm Bakanlığı, illgili yönetırnsükite 'bir değişiklik 
yapmış ve bunlarım açılalbillmıe şaftlarını ağıdaşltır-
mıştır. Sadece 300 yataklı tesis olma şartı yeteriiy-
ken, 19'85 yılı (başında yapılan (bu değişiklikle, beş 
yııldızlı otel olma veya birinci sınıf taitil 'köyü olup, 
500 yatak kapasiteli olma şartı ıgetlirilimişitir. Daha 
sonra, 'bu getirilen ^kısıtlamanın da, (bu salonların sa
yısının süratle artmasını enıgelleyemediği, haltta bazı 
ahvalde, ıbu salonların açılobilime iznini alabilmek 
iıç'in, otel yatırıımına girişi'ldiği tespit edilmiş ve ek 
kısıtlayıcı tedbirler üzerinde bir çalışıma 'başlatılmış
tır. Bu çalışma, meselenin basında güncellik ka
zanmasından çok önce başlatılmıştır. 

Bu çalışma çerçevesinde getirilmesi düşünülen kı
sıtlayıcı tedbirleri, esas itibariyle üç grupta mütalaa 
etmek mümıkümdür. Birincisi, Ibu işletmelerin açıla
bileceği turistik tesislerin vasıflarıyla ilgili ilave kı
sıtlamalar düşünülmüştür ve bugünkü Resmî Gazete
de, bununla ilgili yönetlmelik değişikliği yayınlanmış
tır. Yani, 'bugünden itibaren, ancak, 1 000 yata'klı 
ve 'beş yıılıdızlı turistik otellerde veya 1 500 yataklı 
birinci sınıf tâltill (köylerinde bu işletmelerin açıl
masına izin veriilecdktlLr. Ayrıca, kanundaki düzenle
meye, bugünkü yönetmelik değişikliğiyle yeni bir 
yorum getirtilmiş ve sadece yabancıların girmesine 
izin verilen talih oyumları salonu bünyesinde bulunan 
işletmelerin oyun makineleri salonları da açabilecek
leri; yani bu ikisinin, ancak bitikte açılalbilleceği hük
mü getirilmiştir. 

SABİT BATUMLU (toanbul) — Açılanlar ne 
alacak?; 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Dovamla) — Efendilm, ikincisi zaten onun
la i İlgiliydi; şimdi ona geliyorum. 

• Üzerinde çalıştığımız ikinci tedbir, 'halen işletme
de bulunan talih oyunları ve oyun makineleri salon
larına girecek şahısların nitelikleriyle illgili kısıHiiaıyı-
cı lüedHıfllerdir. Bu konuda Maliye ve Gümrük Ba
kanlığıyla ortak çalışma yürütüyoruz. Bakanlığın çe
şitli kademeDerJinden on kadar eleman, geçtiğimiz ay
lar içerisinde Amerika Birleşik Devletlerine gönde-
rilım'iş, orada Atlanta Ciüy'de incelemeleır yapmışlar
dır; bu heyet kısa bir süre önce Türkiye'ye dönmüş
tür. Onların yapmış oldukları inceleme çerçevesinde 
ve ortaya çıkan bazı 'so&yal sorumları da dikkate al
mak suretiyle, bu konuda yeni bir düzenlemeye gi
deceğiz ve çok kusa süre içerisinde bununla illgili 
yönetmelik değişikliğini de yürürlüğe sokacağız. 

SABİT BıATUMLU (İstanbul) — Sayın Bakan, 
vatandaş kumardan kurtarılacak mı? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale eCme-
yelim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Üçüncü tedlbMer manzu
mesi, bu salamlarda yer alan makinelerle ilgilidir. 
Maalesef, şu anda yürürlükte olan kanun ve yönet
melik, bu konuda hiçbir düzenleyici hüküm getirme
miştir. Yurt dışımda benzeri uygulama olan yerlerde 
yapılan incelemelerde, Ibu konuda mutlaka bir oto
ritenin; «Bord» tabir edilen, bu .konuda yetkili, ba
ğımsız bir otoritenin bulunduğu, Türkiye'de ise, bu 
açıdan bir eksiklik olduğu tespit edimi ister. Bunun 
g'ıderiilebilmesi için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
mızla birlikte bir çalışma İçerisindeyiz. Bu «Bürd», 
aynı zamanda, burada bulunan makinelerin ayarla
rıyla illgili, bunların iade oranlarıyla ilgili esâsları 
saptayacak ve bunları denetleyecektir. 

IBu konunun, geçtiğimiz aylar içerisinde basında 
yer alması sırasında, bakanlığımızın ilgili ıgörevliîe-
rine yönelik bazı isnatlar yer almıştır; bunun üze
rine, ilgili basın mensuplarıyla bizzat görüştüm ve 
konu hakkında bir 'tahkikat yapmak üzere bakanlı-
ğıımun teftiş kurulunu ıgörevlerMlındim. Bu tahkikat 
balen sürdürülmektedir. İllgili basın mensupları da, 
bu konuda teftiş kurulumuza yarıdımcı olanaktadır; 
elbetfteki, bu tahkikat ısonucunda gerekl'i işlemler ya
pılacaktır. 
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Sonuç olarak, tonunun, hükümetimizin ciddî ta
kibi altoda olduğunu ve ibu konutta, zannediyorum 
önenge «alhiıbi arkadaşlarıımızı tta raih'aitlatacalk 'bazı 
düzenlemeler in 'hazırlığı ilcinde olduğumuzu üfade ed"-
yoraım ve şu aşamada, zamanlama açısından, 'b:r 
MÖC1:S araşitırmıaısına gerek ıdlımadığına inanııyorum. 

Hepinize saygılar ısunuyorutm. (ANAP sıraların
dan a-kııslar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederüz Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayım Muraıt 

SÖkımemoğü-u; buyurunuz efenttllm. (DYP sıralarından 
aılkrşlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; dünyanın hemen hemen hiçbir ülke
sinde görülmemiş. bir serbestlikle yaygınlaştırman ve 
aile facialarına, intiharlara, iflaslara sebep olan Tür
kiye'deki oyun salonları sorununa acilen çözüm bu
lunması ve özellikle konunun her türlü siyasî değer
lendirmeler dışında ele alınması için, DYP Grubu ta
rafından verilen Meclis araştırması açılmasına dair 
önerge üzerinde grubumun görüşlerini ifade etmek 
için huzurlarınızda bulunuyor ve yüce heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, aile facialarına, iflaslara, in
tiharlara sebep olan ve sözümona turizmi teşvik ama
cıyla - 1982 yılında dahi olsa - çıkarılan yönetmelik
le yaygınlaştırılan kumar makineleri, sosyal dramla
rın Türkiye'de sebebi olmaktadır. Üstelik, sosyal dram
ların müsebbibi olan bu şans makinelerinin diğer ya
bancı ülkelerden daha az kontrol edildiği meydana 
çıkmıştır. Bu makinelerin yaygınlaştırılmasından son
ra, psikolojik çöküntüye uğrayan gençlerimizin sa
yıları artmıştır. 

Sayın milletvekilleri, mekanik ve elektronik ku
mar makinelerini yurt dışındaki üretici firmalara si
pariş eden girişimcilerin pazarlık aşamasında bunları 
istedikleri şekilde ayarladıkları, yaygın söylentiler 
arasındadır. Elektronik makineleri çalıştıran ve için
deki programları yönlendiren entegre devrelerden bi
rinin çıkarılmasıyla veya mekanik aletlerde «kör ta
pa» denilen dolgu maddeleri ile cihazların ödediği 
para miktarları değiştirilebiliniyor; bu da, devletin, 
turizmi teşvik amacıyla açılmasına izin verip de, da
ha sonra kontrolsüz bıraktığı kumarhanelerde şans 
arayanları psikolojik çöküntüye sürüklemektedir. 
Ekonomik güçlükler içinde olan ve yarına umutla 
bakamayan insanlar, Millî Piyango, at yarışı ve Spor 
Toto'nun yanı sıra, makinelerin pençesine düşmek

tedirler. Ayrıca, turistik otellerdeki kumar salonları, 
bugün işletmeleri yönünden, amaçlarının tamamen dı
şına çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, önergemizde de belirttiğimiz 
gibi, Türk Ceza Kanununun kumarı yasaklayan hü
kümleri ile Turizmi Teşvik Kanununun turistik amaç
lı yerlerde kumarhaneler kurulmasına izin veren hü
kümleri tam bir keşmekeştir. 

Muhterem milletvekilleri, 1967 senesinde, Kayseri 
Milletvekili Sayın Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşı
nın Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun, Alet ve 
Makineleri Hakkında Kanun Teklifi 13.12.1968 tari
hinde kabul edilerek kanunlaşmıştır. 1072 sayılı söz-
konusu kanunda, «Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesinin kapsamı dışında kalsa bile, umuma mah
sus veya umuma açık yerlerde, her ne ad altında olur
sa olsun, kazanç kastıyla oynanmasa dahi rulet, tilt, 
langıt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet 
isteyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kul
lanılan oyun alet veya makineleri ile benzerlerini bu
lundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak ya
hut imal etmek yasaktır» denmiş; ancak, 7470 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanununun 18 
inci maddesi saklı kalmıştır. Söz konusu 7470 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesinde ise, «Banka, Turizm 
Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine hükümetçe 
tayin edilecek yerlerde, yabancı pasaport hamillerine 
inhisar etmek üzere, talih oyunları oynatılacak ma
haller tesis edebilir» denmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 yılında Turizmi Teşvik 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 
«yabancı pasaport taşıyanların dışında kimlerin han
gi şartlarla buralara gireceği bakanlıkça belirlenir» 
denilerek, meri olan Türk Ceza Kanununun hüküm
leri yok sayılmıştır ve böylece, kanunlara aykırı bir 
şekilde Türkiye'de kumar, hükümet tarafından teşvik 
>örür hale gelmiştir. 

Huzurlarınızda soruyorum : Söz konusu kanun
lar meri midir, değil midir? Hukukun üstünlüğüne 
inanılıyor mu, inanılmıyor mu? «Biz yaparız her şey 
clur» zihniyeti bu konuda da geçerliliğini koruyarak, 
örf ve âdetlerimiz, manevî ve ahlakî değerlere verdi
ğimiz kıymetler, ticarî kazanç uğruna feda mı edil
mektedir? 

Sayın milletvekilleri, bu mesele, Turizmi Teşvik 
Kanununa getirilecek bir madde değişikliği ile çö
zülemez; hele, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
turistik tesislerde faaliyet gösteren bu kumarhaneler
le ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerle de halle-
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dilemez. Halledilemeyeceği, yönetmelik değişikliğiyle 
de anlaşılmıştır. Yeni kararın, daha önce açılan işlet
meleri bağlamadığı, sadece bundan sonra açılacaklar 
için geçerli olması, konuya duygusal bir yaklaşımla 
bakıldığını göstermektedir. 

Yeni açılacak turistik işletmelerde kumarhane aç
ma şartının otellerde 1 000 yatak, tatil köylerinde 
1 500 yatak olarak belirlenmesinde emeği geçen Sa
yın Bakana huzurlarınızda teşekkür ediyorum. An
cak, bununla, Turizmi Teşvik Kanununun cazibesine 
kapılan geniş bir kitlenin kumar illetine kapılması ön
lenemeyecektir ve biraz evvel de Sayın Bakan, diğer 
tedbirleri alacaklarını ifade buyurmuşlardır. Turizmi 
Teşvik Kanunu ile, geniş bir kitle kumara kurban 
edilmektedir, özellikle, eski yönetmelikle kumarha
nelerin motellerde açılmış olması da, Türk vatandaş
larının bu kumarhanelere girişini kolaylaştırmaktadır. 
Otellerdeki kumarhaneler Türk vatandaşlarına kesin
likle kapatılmalıdır. Geçimini yurt dışında temin eden 
Türklerin girebileceği, rulet ve iskambil oyunlarının 
oynandığı salonlar açtıkları takdirde, elektronik ma
kineli ve Türklerin de girebileceği bölümlerin olması 
da yanlıştır; bu da sadece, turizmin, giderek kumar
haneciliğin şemsiyesi halin© getirildiğini kanıtlamak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de sırf kumarhane 
açmak için otel yapanlar çoğalmıştır. Dünyanın en 
ileri ülkelerinde, refah düzeyinin çok yüksek olduğu 
memleketlerde bile, böylesine bir uygulamaya rastla
mak mümkün değildir. Dünyanın birçok yerlerinde 
belirli denetimler altında ve belirli tatil yerlerinde açı
lan kumarhaneler, o yörelere turistin çekilmesini plan
larken, bizde, zaten turistin çoğunlukta olduğu bü
yük kentlerde bu kumarhanelerin tesis edilmesini ya
dırgamamak da mümkün değildir. Dünyanın birçok 
yerlerinde, sırf turist gelsin, şansını denesin diye ku
marhane beldeleri varken, biz aksine, turistik belde
lerde birtakım insanların zengin olmasına yarayan 
uygulamalarda ısrar ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, iktidar partisinin en ile
ri gelenleri, Milliyet Gazetesine 25 Martta verdikleri 
beyanatta «Kumar yasak edilmelidir. Kumar bir sos
yal yaradır. Bunu sosyal yara olmaktan çıkarmak ge
rekir» dedikleri halde, bu beyanatları sadece bir iyi-
niyet gösterisinden öteye gidememiştir. Kumar illeti
nin teşviki sürerek, Türk milletinin gözü boyanmak 
istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda çeşitli oyun, alet 
ve makinelerinin salgın halinde bütün memlekete ya

yıldığı malumlarınızdır. Bu durum, maalesef, gerek 
yetişkin nesillerimizin, gerek yetişme çağında bulunan 
çocuklarımızın bu gibi eğlence vasıtalarına karşı duy
dukları aşırı düşkünlüğün sonucudur. Çoğu, aile so
rumluluğu taşıyan ve toplum hayatında belirli hiz
metler görmekle mükellef bulunan birtakım yetişkin
lerin, söz konusu oyunların cazibesi ile işlerini ve va
zifelerini ihmal ederek, vakitlerini ve çoluk çocukla
rının günlük nafakalarını karşılıksız hevesler uğrun
da harcamaları, aile sarsıntılarına, bedbinliklere, hat
ta facialara sebebiyet verme derecesinde büyük bir 
ehemmiyet kazanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kumar teşviki ile, kolay ve 
tesadüflere bağlı kazançların peşinde koşmaya alışan
ların kendilerine çalışma ve irade terbiyesi vermenin 
imkânları ortadan kalkmaktadır. İnsanlarımız borca 
alışmakta, kötü yollara tevessül etmektedirler. Sorum
luluk duygusundan mahrum birtakım fırsat düşkünü 
insanların zahmetsiz ve kontrolsüz kazançları uğruna 
ekonomimizin, sözümona, gelişmesi varsayımı ile 
sosyal ve moral değerlerimizin çökmesine ve memle
keti yarın kendilerine teslim etme durumunda bulun
duğumuz çocuklarımızın göz göre göre dejenere ol
malarına kimsenin müsamaha göstermemesi gerekir. 

, Türk milletinin geleceği olan genç nesle yönelmiş 
bu fiille Türk milletinin istikbaline kastetmekten da
ha ağır bir şey olamaz. Kanaatimize göre, bundan 
daha büyük suç da olmaz. Çünkü yarın, yine bu par
lamentolara gelecek, amme sektörünü işgal edecek, 
Türk milletinin idaresini elinde tutacak, «refah Tür-
kiyesi» dediğimiz, «ileri ve büyük Türkiye» dediği
miz, «Hür ve demokrat, muasır Türkiye» dediğimiz 
hale getirecek olan bu nesillerdir. Biz bu nesilleri ko
rumada, himayede, müeyyidelerde zaaf gösterir, his
terimizle hareket edersek, yarın Türk milletine ve ta
rihe karşı sorumlu oluruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza göre, ticaret 
serbesttir; ama her işte olduğu gibi, ahlak ve adaba 
aykırı olan faaliyetleri kanun hiçbir zaman himaye 
etmez; fakat görülüyor ki, giderek yaygınlaşan ku
marhaneler, Türk gençliğini çöküntüye sürüklemek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri, aylar önce yazılı soru 
önergesiyle gündeme getirdiğim ve daha sonra da, 
Hürriyet Gazetesinden Sayın Uğur Dündar başta ol
mak üzere, Türk basınının başlatmış olduğu kumpan
yadan sonra, basın toplantısı yapan kumarhane iş
letmecileri, «Bunlar, ocak söndüren tek kollu cana
varlar değil, vatandaşın, zevkini tatmin ettiği yerler-
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dir» diyecek kadar demagojiyi ileriye götürmüşlerdir; 
ayrıca «Kazı, bağırtmadan yolmak gerekir, izin ve
rilince devlet de kazanıyor, kumar Türk vatandaşla
rına yasaklanırsa, işletmeler sadece yabancı turist ge
lirleriyle yaşayamaz ve oyun salonları batar» diye
rek, söz konusu kanunun, «Turizmi Teşvik Kanunu» 
adı altında «Kumarı Teşvik Kanunu» olduğunu ikrar 
etmişlerdir. Bu da, konunun vahametini bir kere daha 
gözlerimizin önüne sermeye yeter sanırım. 

Sayın milletvekilleri, millî kültürümüzün özünü 
ve temelini teşkil eden halk kültürümüzde kumarın 
yeri nedir? Bu kültürün devamlılığının sağlanması, 
yeni nesillerin kendisini tanımasının; ancak, örf ve 
âdetlerimizin, asırların süzgecinden geçen hayat tec
rübelerini hazmetmesi ve ortak yaşam tarzını benim-
semesiyle mümkün olacağı malumlarınızdır. Ancak, 
örf ve âdetlerimizde kumar yoktur; üstelik, bu illetin 
devlet eliyle teşviki düşünülemez dahi. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti, Türk milletinin geleceğini bütün yönleriyle dikka
te almak zorundadır. Devletin, mutlaka bir ahlak 
ve eğitim politikası bulunmalıdır. Millet vicdanını de
rinden sarsan kumar gibi bir illetin, devlet eliyle yay
gınlaştırılması yanlıştır. Her şeyi sadece ticarî açıdan 
gören bir zihniyet, millî ahlakın, örf, âdet ve gele
neklerimizin zedelenmesine sebep olur. İnsana ve 
onun ruhuna önem vermedikçe, maddî kalkınma ye
terli olmayacaktır. Modern insanın yetişmesi gereği
ne inananlar, zararlı felsefe ve ideolojilerin önlenme
si kadar, milletimizi kumar illetinden kurtarıcı tedbir
leri de düşünmek mecburiyetindedirler. 

Sayın milletvekilleri, Türk - İslam aile yapısının 
özellikleri ve aile terbiyesinin esaslarını her harekette 
örnek alan Cumhuriyet hükümetinin, kumar illetine 
bakış açısı niçin değişiktir; işte bunu da anlamak 
mümkün değildir. Devletin, aileyi korumak gayesiyle 
geliştirdiği politikalarda, Türk - İslam ailesinin ah
lakî ve manevî yapısını dikkate alan ve korumaya ça
lıştığını iddia eden hükümetin, sanki kumarı teşvik 
ediyormuş politikasının araştırılması gereğine inanı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, millî kültürün korunması, 
gelişmesi ve tanıtılması yönünde çalışmalar yaptıkla
rını iddia edenlerin, tek kollu canavar olan kumar 
makinelerine karşı önlem almayışını araştırmak için 
meseleye yüce Meclisin el koyması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, yabancı kültürlerin estetik 
verimlerinin benimsenmesine ve bunun sonucu olan 
millî kültürümüzdeki muhtemel yozlaşmaya engel olu

nacaktır diyen zihniyetin, kumar makineleri konu
sundaki tutumu şaşırtıcıdır. İşte bu şaşırtıcı tutumun, 
her türlü siyasî değerlendirmelerin dışında ele alına
rak, meseleye bir çözüm bulunabilmesini sağlayabil
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasını istiyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, Meclis araştırması açıl
sın ki, turizmi teşvik gerekçesiyle açılan kumarhane
lerin Türkiye'deki durumları gözler önüne serilsin; 
devlet kazansın, bu iş ticarî bir iştir diyen zihniyet 
ortaya çıksın. 

Muhterem milletvekilleri, Meclis araştırması açıl
sın ki, sosyal dramların müsebbibi olan şans makine
lerinin diğer yabancı ülkelerden daha az kontrol edil
diği ve vatandaşları soyan zihniyet ve sorumlular or
taya çıksın. 

Meclis araştırması açılsın ki, gençlerin devamını 
sağlayan kontrolsüz kumarhaneler zincirinin niçin 
yaygınlaştırıldığı ortaya çıksın; psikolojik çöküntüye 
uğrayan gençlerimizin sayıları ve durumları gözler 
önüne serilsin. 

Muhterem milletvekilleri, Meclis araştırması açıl
sın ki, Türkiye'deki mevcut otel ve motellerdeki ku
marhanelerin faaliyete geçmesinden itibaren dönen 
toplam para miktarı, bu kumarhaneleri işletenlerin 
sağladıkları kârlar ve devlete ödedikleri vergi miktar
ları meydana çıksın. 

Muhterem milletvekilleri, Meclis araştırması açıl
sın ki, toplumu kemiren, ahlak ve kültür yapımıza 
kadar işleyen kumar makinelerinin durumları aydın
lığa kavuşsun. 

Türk toplumunun yapısına ters düşen ve toplum 
yapımızda büyük yaralar açan bu korkunç olay kar
şısında, geliniz hep beraber tedbir alalım. Geliniz, 
Türkiye'de sinsi bir planla yavaş yavaş kumar tutku
nu bir kitle meydana getiren bu olaya ortak çare 
bulalım. Bu olay karşısında insanlarımızın bir kısmı 
intihar etmekte, bir kısmı da aklını kaçırmakta veya 
suç işleyip hapse düşmektedirler. Bu gerçekler kar
şısında müşterek bir tavır almamızın zarurî hale gel
diğini kabul edelim; bu meseleyi siyasî değerlendir
meler dışında ele alalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin en 
büyük potansiyellerinden birisi olan turizmin gelişme
sini sağlayacak tedbirlerin, Türk milletini, özellikle 
gençliğini kumar salonlarına mahkûm etmeden alı
nabileceği gerçeğini hatırlayarak, kumar rezaletine bir 
çare bulmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına, 
siz muhterem üyelerin müspet şekilde yaklaşacağına 
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inanarak yüce Heyetinizi saygıyla Selamlıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmenoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

ibrahim Ural, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İstan

bul!) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, verilen 
Meclis araştırması önergesi üzerinde Sosyaldemokrat 
Hailkçı Parti Grubunun 'görüşlerimi sunmak üzere 
söz almış bulunuyorum; 'bu vesile ile 'hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, her toplumun dayandığı temel ah
lak ölçüleri vardır. Bu ölçüleri kökünden değiştiren 
etkenlerin 'başında kumar, alkol, uyuşturucu madde
ler ve fuhuş gelir. 

•Ne yazık ki, son zamanlarda ve özellikle bu ikti
dar döneminde bunlarda geniş 'boyutlarda artmalar 
olmuştur. Fuhuş, artık sokaklara taşmış, kumar, her 
köşe başında oynanır hale gelirmiş, uyuşturucu mad
deler, hemen hemen her diskotekte kullanılır duruma 
gelmiş, alkol, günlük hayatımızın bir parçası olmuş
tur. Üstelik, ilk üçü, alışkanlıklar yaparak, kullanan
ların sayısında artmalara neden olmuştur; zira bun
lara alışanlar, ne pahasına olursa olsun, paraya ihti
yaç duymaktlar ve bunu sağlamak üzerede, hırsızlık 
ve dolandırıcılık dahil, pek çok kötü yola düşenlere 
rastlanılmaktadır. 

Bilindiği gi^i, Türk Ceza Kanununa göre, kumar 
yasaktır ve kabahat nevilinden bir suçtur. Bu kanu
nun 567 nci maddesinde, aynen, «Her kim, umuma 
mahsus veya açık yerlerde kumar oynatır veya oynat
mak için yer gösterirse bir aydan altı aya kadar hafif 
hapiis cezasıyla cezalandırılır. 

Kumar oynanan yerde bulunup kumar oynama
ya yarayan veya kumar oynamaya tahsis edilen araç
lar ile ortada bulunan eşya ve para zapt ve müsadere 
edilir» hükmü getirilmek suretiyle, kumar yasaklanmış
tır. 

1072 sayılı Rulet, Tüt, Langırt ve Benzeri Oyun 
Âlet ve Makineleri Hakkındaki Kanunun 1 inci mad
desinde, «Türk Ceza Kanunun 5'67 ne] maddesi kap
samı dışında kalsa hile umuma mahsus veya açık 
yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç fcasdİy-
le oynanmasa dahü rulet, tilt, langırt ve benzeri 'baht 
ve tali'he 'bağlı veya maharet 'isteyen, otomatik, yarı 
otomatik, el veya ayakla kullanılan oyun âlet Ve ma
kineleri ile benzerleri bulundurmak veya çalıştırmak 
veya yurda sokmak yahut inıal etmek yasaktır» denil
mek suretiyle, aynı tarz yasaklar getirilmiştir. 
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Oysa, 'bu kanunlara karşı, halkımızın ahlakî de
ğerlerini ortadan kaldıran Turizmi Teşvik Kanunu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, turistik amaçlı olmak 
şartıyla, kumarhane açma yetkisi vermiştir. Üstelik, 
bu kanun, Hıfzıssıhha, İlköğretim ve Eğitim Kanunla
rının getirdiği kayıtlan da kaldırmıştır. Yani şunu 
söylemek mecburiyetindeyim : Bu üç kanun, birbiriy
le çelişir bir mahiyet almıştır. 

Bu kanunun 19 uncu maddesü aynen şöyle diyor : 
«Belgeli işletmeler, Bakanlığın iznine bağlı olarak, 
1590 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun -buna 
'bilhassa dikkatinizi çekmek istiyorum- 178 inci mad
desiyle, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
61 inci maddesindeki alkollü liçki satışı ve-ruhsatlarına 
ilişkin hükümlerin dışındadır. 2559 sayılı Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsa
mına giren 'belgeli işletmelerden, Bakanlıkça müsaade 
edilenlere; yanlarında veli ve vasileri olmak şartıyla, 
18 yaşından küçükler de girebl'lir. Bakanlık, belgeli 
turizm işletmesinin tamamlayıcı bir 'bölümü olmak 
kavdı.yla, talih oyunları oynatabilecek mahalleri tes
pit ve 'buraları işletecek kişilere izin vermek yetkisine 
sahiptir. Bu yerlere, yabancı pasaport taşıyanların dı
şında; kimilerin, hangi şartlarla girebileceği Bakanlıkça 
'belirlenir.» 

Ne yazık ki, şimdiye kadar bakanlık, bu konuda 
(bir kayıt getirmediği için, buralara herkes girmiş ve 
isteyen istediği şekilde oynamış; gençler de aynı yolu 
seçmişlerdir. 

Ş'mdi, bu kanunun ortadan kaldırdığı maddeler
den size hir nebze bahsetmek istiyorum; getirdiği teh
likeleri hep beraber anlayabilmek için. Adı geçen 
Hıfzıssıhha Kanununun 178 inci maddesi ise «Her ne
vi sanat müesseseleri ve maden ocakları ve inşaat yer-. 
leri dahilinde ve yakınında ispirtolu meşrubat satışı 
veya umumî evler açılması memnudur» demektedir. 
Bu, turistik amaçlı olmak koşulu ile onların içinde de 
her türlü umuma mahsus yerler açılabileceği hükmü
nü getiriyor. Buna mukabil, 222 sayılı İlköğretim ve 
'Eğitim Kanununun 61 inci maddesiinün ikinci fıkrası, 
«Okul binaları, hapishane, meyhane, kahvehane, bar 
gibi umumî yerlerden en az yüz metre uzakta olacak
tır. Okullara yjüz metre mesafe içinde bu gibi tesisler 
•kurulamaz» esasını getirmiştir. Turizmi Teşvik Kanu
nu, bu maddeleri, bu müesseseler iç'in kaldırmıştır; ya
ni bu müesseseler, okulun, hastanemin ve bu gibi yerle
rin yakınında pekâlâ açılabilmektedir. 

Görülüyor ki, bu kanunla, kumarhaneler için, ba
kanlığa her çeşit yetki verilmiştir. Ne yazık ki, açılan 
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bü yerlerde, turist yerine Türk vatandaşları kumar oy
namaktadır. Hem de kumar, her çeşit para dle oynan
maktadır. Bir kumarhanenin 'gecelik hâsılatı 30-40 mil
yon lira civarındadır. Geçen sene, bir kumarhane sa
hibinin 758 milyon lira vergi vererek, vergi rekort
meni oluşunun altında yatan gerçek budur. 

Kumarhane açılan otellerde, özellikle çok para 
kaybedenlerden bazılarının, fuhuş yolunu tercih etmek 
suretiyle para teminine çalıştıkları da herkes tarafın
dan bilinmektedir. Hatta, 'bu gecelerde, bu gibileri bu
lup satanlara da sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca, bu
ralarda bozulan dövizlerim karşılığında hiçbir mak
buz verilmemektedir. 'Bu yolla sağlanan dövizler, dı
şarıya kaçırılmaktadır. 

Bu kumarhaneler, beraberinde rüşveti de getir
mektedir. 'Beş yıldızlı otellere verilen kumarhane ruh
satları, bu evsafa uymayan otellerin yıldız sayısı artı
rılarak yapılmaktadır, îddia edildiğine göre, her yıl
dız için birkaç yüz milyondan söz edilmektedir. Zi
ra, doğru dürüst yemek yenmeyen bazı otellere bi
le bu ruhsat verilmiştir; Uludağ'daki oteller bunun 
en bariz göstergeleridir. 

Burada bir saplantı yapmadan geçemeyeceğiz. 
Amerika ve Rusya arasında bir yıldız savaşı ihtilafı 
vardı; bu yıldız savaşı Türkiye'de başlamış ve ne 
yazık ki, bu savaşı kumarhaneciler ve harcılar kazan-
ımışlardır. 

Bugün açılan kumarhanelerde jeton satılarak ku
mar oynanmaktadır ve bu yolla milyarlarca lira vergi 
kaçırılmaktadır. Ayrıca, dövizli satışlarda, dövizin 
alındığını belirten fiş de verilmemektedir. Bu maki
nelerin çalışma şekli de kontrol edilmemektedir. Nu-
maratlörterin, belli sayılardan sonra silindiği için, 
'kontrol imkânı da mevcut değildir. Üstelik, bu kadar 
paraların döndüğü bir işyerinin kontrolü de her zaman 
olamamaktadır. 

Durum bu kadar meydanda olduğu halde, bu ko
nuda, sanki ortada hiçbir problem yokmuş gibi, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı 'bugüne kadar, aradan uzun 
zaman geçmesine rağmen, bir iyileştirme teşebbüsünde 
bulunmamıştır. Olay, Hürriyet Gazetesinde patlak ve
rince, olayın üzerine gitme gereği duyulmaya başlan
mıştır. İlk olarak, ilgili Bakan kumarhanelere Türk
lerin girmeyeceklerini, kumarhane açabilmek için 
otellerde yatak sayısının gerekli seviyeye yükseltilece
ğini beyan etmiştir. Hatta, daha ileri giderek, bundan 
'böyle, 1 000 yatağın altındaki otellere kumarhane aç
mak için izin verilmeyeceğini beyan etmiştir; ki bu
gün bu yönetmelik çıktı. Arkasından, ANAP Genel 

| Başkan Yardımcısı Sayın Keçeciler, «Kumar yasak 
I edilmelidir. Kumar sosyal bir yaradır. Bunu, sosyal 
I yara olmaktan çıkarmak gerekli» diyor; ama, ne ya-
I zık ki Hürriyet Gazetesinde Uğur Dündar'ın araştır-
I masi çıkmadan evvel, hiç kimse bu konunun üzerine 
I gitme gereğini duymamıştır. 
I »işin ilginç olan yönü; bu beyanatlar, olay, gazete-
I de çıktıktan ve tepkiler belirmeye başladıktan sonra 
I verilmiştir. Bu, bir araştırmanın ne kadar önemli ol-
I duğunu belirtmesi bakımından çok yararlı olmuş ve 
I daima engellenen Meclis araştırmasının, ne kadar ge-
I rekli olduğunu göstermiştir. Zira son zamanlarda, ge-
I ndk Uğur Dündar'ın ve gerekse Uğur Mumcu'nun araş-
I tırmalan, bu noktada faydalı olmuş ve birçok olayın 
I gün ışığına çıkmasına sebep olmuşlardır, 
h Kaldı ki, kumar, sadece bu kumarhanelerde de oy-
I nanmamaktadır. At yarışlarında oynanan kumar da, 
I 'bunlardan geri kalmamaktadır. Bugün ülkemizde haf-
I tada dört yarış günü vardır. Her yarış günü yapılan 

hâsılat 1 milyar lira civarındadır. Bu hâsılat, geneffik-
I le ikili ve çifte bahislerden kaynaklanmaktadır. Yuka-
I rıda belirtilen kumar şekli de, birçok ailenin mahvı-
I na sebep olmuştur. 
I Ayrıca, Ceza Kanununda kumar için öngörülen 
I ceza, yaratılan farklı durum nedeniyle, anlamını ta-
I mamıyla kaybetmiştir. Zira, kumarın serbestçe oynan-
I dığı kumarhaneye yakın bir kahvehanede oynanan kü-
I çük bir oyun, kumar kabul edilerek faillerine ceza 
I verilmektedir. Bu farklılık, adaletsiz bir durum yarat-
I iniştir. Onun için, bir düzenlemeye gidilirken bütün 
I bu hususların göz önünde bulundurulması gerekir. Ak-
I si takdirde, yime farklı durumlar yaratılacak, yine bir-
I çok ailenin batmasına neden olacak uygulamalar de-
I vam edecektir. Bir gazeteci çıkıp araştırma yapın-
I caya kadar da bu durum sürüp gidecektir. 
I Şimdi, ilgili bakanlıktan ve Maliye ve Gümrük Ba-
I kanlığından soruyoruz : Bu anda Türkiye'de kaç ku-
I rnarhanenin açılmasına izin verilmiştir? Biraz evvel 25 
I olduğunu söylediler. Kaçına, hükümetiniz zamanında 
I ruhsat verilmiştür? Bunlardan alınan vergi, miktarı ne 
I 'kadardır? Ruhsat almak için da!ha kaç kişi sıradadır? 
I Bu makinelerle, kumarhanelerin kontrolü yapılmakta 
I mıdır; yapılıyorsa, ne sonuçlar alınmıştır? Hepsinden 
I mühimi, bu kumarhaneler, toplumun ve özellikle genç-
I lerin ahlakını bozmakta mıdır? 
I Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
I alkışlar.) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ural. 
I Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Şevki 
1 Taştan; buyurun. 
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DSP GRÖDU ADINA ŞEVKİ TAŞTAN (Givas) 
— Sayın Başlkan, sayın milletvekilleri; istan
bul Milletvekilli Sayın Doğan Kasaroğlu ve 24 arka
daşının, Turizmi Teşvik Kanununda 1982 yılında ya
pılan bir değişiklikle, kurulmasına izin verilen 'turistik 
otellerdeki kumar salonlarının amaçlarının dışına çık
tığına, 'bazı ailelerin yıkımına, birçofc gencin körpe 
yasjlarda kumara itildiğine dair vermiş oldukları Mec
lis araştırması önergesiyle ilgili Demokratik Sol Par
tinin görüşlerini arz etmek için grubum adlına söz al
mış bulunuyorum; hepÜnizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergeyi dik
katle inceledim, iddia edilen olaylar özetle; 

1. 'Kumar salonlarıyla iligilti mevzuat, hangi şartı 
taşıyan turistik tesislere kumar salonu kurma iznü ve
rileceği hükmünü taşımasına rağmen, oyun salonu 
açılan bazı işletmelerin bu niteliklere uymadığı, 

2. Turizmi teşvik amacıyla açılan kumar salon
larının denetiminin yapılmadığı; denietimi engellemeik 
için yetkililere Ibüyük miktarlarda rüşvet verildiği, 

3. (Kumar makinelerinde hile yapıldığı, 

4. 'Bu tür kumar salonlarında büyük çapta dö
viz kaçakçılığı yapıldığı, 

5. Bütün bunlardan daha zararlı olanı da, okul 
çağındaki gencilerin kumara itildiğidir. 

(Sayın Başkanım, Önergenin içerdiği bu olaylarla 
ilgili görüşlerimizi sırayla arz etmeye çalışacağım. 

Mevzuata (yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere) uy
mamak, bu hükümet döneminde reform yapıldığı an
lamına gelmektedir. Bazı çevrelerin deyimiyle, işbi-
tiriciliktir. Oyun salonu açmak için mevzuatın ön
gördüğü koşullara uymak zahmetine niye katlanılsın, 
ANAP'ın önde gelenilerinden biriyle bağlantı kurmak, 
yeter de artar bile. (DSP sıralarından «BtraVo» sesle
ri, alkışlar.) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ayıp ettin. 

SEVKI TAŞTAN (Devamla) — «Turizmi teşvik 
amacıyla kurulan kumar salonlarının denetimi yapıla
mıyor» iddiasına gelince : Denetim yaptırmakla gö
revli 'bulunan Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, ara
besk şarkıcılarına ve bestecilerinle şiılt verme törenlerin
den fırsat bulamıyor galiba. 

Yine, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, şirket 
kurtarma/olaylarına büyük zaman ayırdığı için, o da 
vergi bakımından denetimine imkân bulamıyor. 

Varsayalım ki, denetimler yapıldı, 'ilgililerce olum
suz raporlar düzenlendi; dikkate alınmış olur muydu? 
Bunu da kuşku üle karşılıyoruz. Hangi kuruluşun de
netimi gerektiği gibi yapılabiliyor? Milletin temsilcile

ri bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde denetim 
yapabiliyor muyuz? Üç yılüı'k yasama döneminde bun
ca araştırma önergesi verildiği malumunuzdur; Mec
lisin iktidar kanadı oylarıyla bu araştırmalar engel
lenmektedir. Denetim yollarını iktidarın kendisi tıka
mamaktadır. 

Kanuna göre, işletme yönünden, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının; vergi yönünden, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının denetlemesi gerekir. DenetleyebiliiıUer 
mi?... Hiç zannetmiyorum. 

HİLMİ: B'I'ÇER (Sinop) — Niye zannetmiyorsun 
beyefendi? 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Bütün önlemler 
alınmıştır beyefendi : Eski adıyla «rüşvet» yeni adıyla 
«'Hizmet hediyesi.» Bunun uzmanları ve ustaları var
dır, bu aracılar vasıtasıyla harekete geçüir, yetkililer, 
etkililer midelerinden aylanır, denetim de böylece ön
lenmiş olur. Nitekim, arkadaşların yaptığı açıklamalar
da, bu denetimlerin nasıl önlendiği izah edilmiştir. 

HtEMt BİÇER (Sinop) — Anadolu Kulübünü 
de denetleyelim mi? 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — İddia edilen 
doğru ise, denetleme ile görevli bir müsteşar yar
dımcısı, büyük ölçüde rüşvet almıştır. Bu rakama ka
dar yükselmiş bir bürokratın, bu kadar alçalması 
çok çirkin bir olaydır. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bunu buraya getir
mek de -çirkindir. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Ben getirmedim 
sayın kardeşim; önerge sahibi getirdi; biz, «varsa» 
diyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kumar 
salonlarındaki kumar makinelerinde hile yapıldığı, 
basına yansıdığı ölçüde ise, hile ile insanların soyul
masına göz yumuluyor demektir. Sahibi hilekârsa, 

^ makinesinin de hülekâr olacağını yadırgamamak la
zım. Denetimi engellemenin doğal sonuçlarıdır bun
lar. 

«Söz konusu kumarhanelerde, pasaportla oyun 
oynanan salonlarda döviz kaçakçılığı yapılıyor» de
nilmektedir. Bu da, günümüzün yaygın olaylarından 
biridir, vergi kaçakçılığı, hayalî ihracat ve devlet 
soygunculuğu, ihalelerdeki vurgunculuk, şirket kur
tarma, bankaları dolandırma gibi bir olaydır. Bir 
ülkede, toplumun devlete karşı güvenini sarsan olay
ların üzerine ciddiyetle gidilmezse, her alanda ona
rılması güç yaralar açılır. 

Sayın Başkan, yukarıda arz etmeye çalıştığım 
olayların tümünden daha tehlikeli ve geleceğimizi teh-

• 
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dit eden olay, gençlerin, özellikte okuma çağında bu
lunan gençlerimizin, bu ve benzeri kumarhanelerde 
kötü alışkanlıklara sürüklenmesidir. 

'Bu kürsüden, birkaç kez arz etmiş olduğum göz
lemlerimi bir kez daha belirtmek listerirn. Hiçbir ülke, 
yeni yetişen Ikuşakları- bizim kadar acımasızca istis
mar etmemektedir. Çocuklarımız, özellikle okuma 
çağında bulunan çocuklarımız, bir ticaret metaı ve 
sömürülen bir grup durumuna itilmiştir, bir yandan 
dershaneler, özel okullar, bir yandan atari oyun 
salonları, bir yandan kumar'haneter, çocuklarımızı 
ve dolayısıyla ailelerim soyup soğana çevirmekte
dir. 

Özel okul ücretleri astronomik düzeye çıkarılmış
tır. Özel dersin bir saati 5 000 ilâ 10 000 lira ara
sındadır. Dershanelerde bir dönemin ücreti 600 bin 
lirayla, 800 bin lira arasında değişmektedir. Bazı 
özel okullar, «bağış» adı altında öğrencilerden ilk 
gfirişte 3 milyon lira almaktadır. Bu pervasız soygu
nu, ne zaman, kim ve nasıl durduracaktır? Her fır
satta, çocukları ve gençleri çok sevdiğini ifade eden 
Sayın Başbakan, bu konulara eğilmek istemezler mi? 

Söz çocuklardan açılmışken, kumar ıkadar teh
likeli bir 'konuya değinerek sözlerimi tamamlamak 
istiyorum. 

Gelişmiş ülkelerde, çocukları şiddetle iten vuru
cu, ikinci oyuncakların üretimi durdurulmuştur, sa
tışı yasaklanmıştır. Bu ülkeler, depolarında kalan 
satamadıkları oyuncakların bazılarını ülkemize ihraç 
etmektedirler. Eğitici niteliği olmayan bu türlü oyun
cakların ithali, üretimi ve satışı durdurulmalıdır. 

Bugün basından öğrendiğimize göre, turistik 
amaçlı kumar salonlarının açılmasında yeni birtakım 
kısıtlamalar, hükümet tarafından getirilmektedir. 
Geç kalmış olmasına rağmen, hükümetin bu anla
yış içine girmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak bu davranışı 'bugüne kadar yapılan usulsüzlük
lerin ve iddia edilen yolsuzlukların ve bunların so
rumlularının kimler olduğunu araştırmaya engel ol
malıdır. 

Önerilen Meclis araştırmasınıın açılmasından ya
nayız. Demokratik Sol Parti Meclis Grubunun bu 
önergeye olumlu oy vereceğini arz eder, şahsım ve 
grubum adına Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
(DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önefge üzerinde başkaca söz isteyen?.,. Yok. 
Bu suretle, Sayın Doğan Kaisaroğlu ve arkadaş

larının önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlan
mıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler..ı önerge kabul edilmemiştir. 

Çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman 
kalmıştır. 

Bu sebeple, alınan karar gereğince, kanun tasarı 
ve tekliflilerini görüşmek için, 15 Nisan 1987 Çarşam
ba günü saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

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

Ereğli Demir Çelik Fabrikasının ihtiyacı olan kö
mürün ithalinde 1982 yılında yapıldığı iddia edilen 
usulsüzlükten dolayı ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin yazılı cevabı (711614) 

Türkiye Büyük Millet Metlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

23 . 2 . 1987 
Fikri Sağlar 

İçel 

3 Haziran 1982 tarihli gazetelerde Ereğli Demir 
Çelik Fabrikasının ihtiyacı olan yüksek vasıflı kö
mürün (ithalinde yapılan usulsüzlükten dolayı devle
tin 1,5 milyon dolar ı(230 milyon Türk Lirası) o dö
nemde zarara uğradığı, olayda sorumluluğu bulunan 
Yönetim Kurulu Başkanı eski Sağlık Bakanı Cevdet 
Aykan, Genel Müdürü Muzaffer Tugay, Yönetim 
Kurulu üyesi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emin 
Alpkaya ve Hukuk Müşaviri Vehbi Günfe'şoğlu'nun 
bu nedenle görevlerine son verildiği haberi yer al
mıştır. 

Buna göre; 
1. Bu konuda Millî Güvenlik Konseyline, Yük

sek Denetleme Kurulunca sunulan raporun sonuçları 
alınarak gerekli işlemler yapılmış mıdır? 

2. Bu yolsuzlukla ilgili olarak açılan dava han
gi aşamadadır? 

'3. Hazinenin uğradığı zarar tazmin edilmiş mi
dir? 

4. Vasıfsız çıkan ve Amerika'dan ithal edilen 
bu kömürün 'ithalimden vazgeçilim'iş midir? Ereğli De
mir Çelik Tesislerinde bugün nereden gelen ve han
gi kömür kullanılmaktadır ? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 08.68/00074 
Konu : Yazılı soru önergesi 

9 . 4 . 1987 

Türkiye" Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 27.2.1987 gün 

ve 7/H614-7928/3T385 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 5.3.1987 gün ve 18-106-2343/Ol761 

sayılı yazısı, 

e) Başbakanlığın 26.3.1987 gün ve 18-106-2343/03164 
sayılı yazısı, 

İlgi (b)'de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal 
ettirilen İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması istenen «Ereğli Demir ve Çellik Fab
rikaları T.A.Ş. tarafından ithal edilen kömürlerle» 
ilgili yazılı soru önergesine ait not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 

Devlet Bakanı 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın «Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından ithal 
edilen kömürlerle ilgili» yazılı soru önergesine ait 
not : 

3 Haziran 1982 tarihli gazetelerde yer alan «Ereğ
li Dömir ve Çelik Fabrikasının ihtiyacı olan yük
sek vasıflı kömürün ithalinde yapılan usulsüzlükten 
dolayı Devletin 1,5 rniilyon dolar (230 milyon Türk 
Lirası) o dönemde zarara uğradığı» şeklindeki ha
ber, Devlet Denetleme Kurulunun Erdemir'de yap
tığı bir inceleme sonucunun basına yanlış ve eksik 
bir şekilde yansımasından ibarettir ve kömür ithal 
işleminin gerçek yüzünü aksettirmemektedir. 

Filhakika Devlet Denetleme Kurulu Erdemür'de 
1981 yılı sonunda bir inceleme yapmış, incelemeleri 
sonunda düzenlediği 25 Şubat 1982 gün ve 1982-3 
sayılı «İnceleme ve Soruşturma» raporunun sonuç ve 
öneriler bölümünde İngiltere'de bulunan Binex Inter
national Ltd. Firmasından satın alınan 15 829 ton
luk kömür ithalatında usulsüzlük olduğu iddiasında 
bulunarak, konunun Türk Ticaret Kanununun 380/2 
maddesi gereğince Şirket Hissedarlar Umumî Heye
tinde görüşülmesini ve gerekiyorsa seçilecek özel mu
rakıplar tarafından olayın tetkik ve tahkikini iste
miştir. 

Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulan söz 'konusu 
raporda usulsüzlük iddiaları; ithal edilen kömürün 
birim fiyatı yönünden pahalı olduğu, kül, rutubet ve 
kükürt oranı analizlerinin tarafsız bir laboratu varda 
yapılmadığı, bu kömürden elde edilen kokun stabili-
tesinin düşük olduğu noktalarında toplanmıştır. Şir
ket bu konulardaki mukabil görüşlerinde; maden 
kömürünü ilk tekliften 1,80 dolar tenzilatla 
CF. 96,70 $ üzerinden satın aldığını bu fiyatın ilgili 
firma ile müzakereler sırasında Amerikan CONSUL 
firmasından temtin edilebilen en uygun teklif ile ay-
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ftı olduğu, kömürün evsafı bakımından analizlerde • 
Şirket laboratuvarının analizlerine itibar edildiği , 
ve neticede satın alma işldmi dolayısıyla herhangi 
bir zararın tevlit edilmediğini belirtmıiştir. 

Ancak bu kömürün yerli Zonguldak ve Armut
çuk kömürleriyle yapılan ilk harmanlama deneyim
leri ıkok stabiiitesi bakımından başarılı olmamış ve 
fakat kömür cins ve menşelerine göre daha değişik 
oranlarda harmanlama yapıldığında elverişli stabi-
lite elde edilmiş ve neticede bu kömürün tamamı 
yüksek fırınlarda kullanılmıştır. 

Görüleceği üzere, bu kömür ithalatı dolayısıyla 
Şirket bir zarara uğramamıştır. Erdetair'in o zaman 
için ilgili olduğu Bakanlık olan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca teşkil edilen bir heyet tarafından yapı
lan incelemelerde de aynı sonuca varılmıştır. Esasen 
tüm satın alma bedeli 230 milyon lira olan bir kö
mür partisi ithalinde 230 mlilyon liralık bir zarar ve 
usulsüzlüğün olamayacağı aşikârdır. 

Amerika dışında başka bir ülkeden kömür tedari
ki cihetine gidilmesinin o gün için nedeni, EJK.İ. 
tarafından yeterli miktarda yerli taşkömürü verile
memesi ve buna ilaveten Amerika'da maden işçile
rinin toplu sözleşme müzakereleri ile ülkeden kö
mür tedarikinin güçleşmiş olmasıdır. 

Erdemir'deki kömür stokunun, işletme emniyetini 
sağlayamayacak seviyeye düşmesi (31.12.1980 tarihi 
itibariyle 14 194) ton) Amerika menşeli kömürlere 
bağımlılığın bir ölçüde azaltılması ve yeni alterna
tif kaynaklar bulmak endişesinin de bu kömür alı
mında rolü olmuştur. 

Yukarıda değinildiği üzere, Devlet Denetleme Ku
rulunca kömür ithal işleminin Şirket Hissedar Umu
mî Heyetinde görüşülmesinde İsrar edilmesi üzerine 
umumî heyet 5 Kasım 1985 günü olağanüstü top
lantıya çağrılmış, «'İdare Meclisi ve şirket murakıp
larının 'bu maksatla hazırlamış olduğu raporlar top
lantıda müzakere edilmiş ve neticede Devlet Denet
leme Kurulunca önerilen hususları da Türk Ticaret 
Kanununun 380/2 maddesü gereğince özel murakıp 
tayinine mahal olmadığına» mevcudun ittifakı ile ka
rar verilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra, önergede yer alan so
ruların cevabına gelince; 

1. Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ta
rafından ithal edilen kömür, Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından değil Cumhurbaşkanlığı Devlet De
netleme Kurulu taraf'indan incelenmiş ve neticede dü

zenlenen rapor Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edil-
, mistir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, usulsüzlük iddiası 
Devlet Denetleme Kurulumun isteği üzerine en yet
kili ve en son merci olan Şirket Genel Kurulunda 
görüşülmüş ve neticede yetkililere herhangi bir iza
fe edilmemiş ve kanunî bir takibe mahal görülme
miştir. Bu durumda yapılacak başka bir (işlem de bu
lunmamaktadır. 

2. Yetkililere herhangi bir kusur izafe edilme
diği cihetle açılacak bir dava da mevcut değildir. 

'3. Hazinenin bir zararı tespit edilmemiştir, taz
min edilecek bir zarar da söz konusu olmamaktadır. 

4. Bahis konusu kömür Amerika'dan değil İn
giltere'den ithal edilmiştir. Filhakika stabilite açısın
dan Şirket, harmanlama tekniğine elverişli olmadığı 
için işin müstaceliyetine binaen Erdemir için çok 
düşük sayılacak ve sadece bir parti olarak getirilen 
İngiltere menşeli bu kömürün tekrar ithali yoluna 
gitmemiştir. 

Erdemir'de yerli kömürlerin yanısıra, 1983 yılana 
kadar A.B.D. menşeli koklaşabilir kömürler kulla
nılmış, bu yıldan itibaren ise alternatif kaynak ola
rak Avustralya kömürlerinin tedarikine başlanmıştır^ 
Kömür ithalinin orta vadeli (5 yıllık) mukaveleler 
tahtında gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir. 1986 
yılı üretimi için 1 557 106 ton koklaşabilir kömür 
tedarik edilmiştir. Bu tedarikin geçmiş yıllarda da 
olduğu gibi i% 40 yerli kaynaklardan, '% 60 ithal 
yoluyla karşılanması esas almmıştır. 

Belirlenen bu program ve esaslar ışığında fiilî te
darik ise 1986 yılında şu şekilde gerçekleşmiştir. 

Kömürün menşei ve cinsi Ton 

Zonguldak 515 448 
Armutçuk 116 202 
A.B.D. (Düşük uçuculu) 406 863 
A.B.D. (Orta uçuculu) 143 307 
Avustralya (Düşük uçuculu) 212 712 
Avustralya (Orta uçuculu) 162 574 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, bazı 
okullarda din kültürü ve ahlak derslerinin öğretmen 
olmayan vaiz ve benzeri görevlilerce verildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1633) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cahiıt Tutum 
Bahkesir 

IBir kısım okullarda «Din Kültürü ve Ahlâk» ders
lerinin öğretmen olımayan vaiz vıe (benzeri görevlile
re verdirildiği 'bediirltitLmbkltıetdir. 

Halen ilk, orta ve liselerde Din Kültürü ve Ahlâk 
derslerini veren kimselerden öğretmen olmayanların 
sayısı ne ikadandır? Bu kimlselerkı görev unvanları ne
dir?! 

TC 
Millî Eğiltıfim Gençlik ve Spor 27 . 3 . 1987 

Bakanlığı 
Din öğretimi Genel Müdürlüğü 
Sayı : O20.A.P.K.Şb.Md.28/69O 
Konu : Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tuitum'ün soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : /Başbakanlık Kanunlar ve Karanlar Genel 

Müdürlüğünün 5.3 jl 987 tarih ve K.K.Gn.Md,m/!iQS-
326/Ö1744 sayılı yazısı ekinde alınan Balıkesir Mil
letvekili Cahit Tutum'un soru önergesi 

İlgi yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakan Ve
kilimiz tarafından Sayım Başbakanımız adına cevap
landırılması iisltenien Balıikesiir MilletVekilıi Sayın Ca
hit Tuiüum'un soru önergesi incelendi. 

1. Bakanilığııma bağlı her derece ve türdeki ör
gün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen sayısı
nın yetersiz olması hallinde açık geçen derslerin ka
patılması hususu Bakanlar Kurulunun 86/10340 sa
yılı kararında hükme bağlanlmuş bulunmaktadır. Söz 
konusu kararım 18 inci maddesinde; 

«Bu esasilar kapsamına giren her derece ve tür
deki örgün ve yaygın eğilfciım kurumlarında öğretmen 
sayısının yetersiz olması halinde; 

a) Yüksekokul veya Üniversite mezunları ve öğ-
relfcmen yetişjtiren kurum mezunları ile fiilen ilkokul 
öğretmeni olarak çalışanlara; ortaokul ve liseler ile 
10 uncu maddede sayılan kurumlarda,, 

b) Meslekî ve teknik liselerden veya daha üst se
viyedeki bir meslekî ve teknik öğretim kurumundan 
mezun olanlardan, mesleğinde başarılı olduğunu bel-
getendlirenllere herhangi bir meslekî veya teknik okul 
mezunu olmamakla birlikte öğreticilik alanında ba-
şaıniı bir şekilde çalışan veya öğreticiliği alanında bir 
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kurslban geçtiğini belgelendirenlere yönetmeliklerinde 
belirtilen esaslara göre, uzman ve usta öğretici ola
rak, meslekî ve teknik liselerle, bu esasların 10 un
cu maddesinde sayılan kurumlarda, 

Ücretle ders veya ek ders ıgörev veriielbJlir. 
(a) ve ıflb) filler alarmda sayılanlardan resmî gö

revi bulunanlara (gündüz öğretülmli yapılan kurumlar
da, haftada 8 saalt ve gece öğretimi yapılan 'kurum
larda da 6 ısaaıt daha; resmî görevi bulunmayanlara 
ise, ıgörev aldığı (kurumda aynı dersi okutan öğret
menlerin aydık karşılığı okutmakla yükümlü oldukla
rı deriş sayısı kadar ücretle ders veya ek ders görevi 
verilebiliır.» hükmü yer almaktadır., 

ıBuna göre ilklokul, otrtaiokul ve liselerde Din Kül
türü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin yetersiz 
olması halinde, söz konusu dersler karar doğrultu
sunda, yüksekokul veya ünlVersilte mezunları ve öğ
retmen yetiştiren kurum mezunları ille fiilen ilkokul 
öğretmeni) olaralk çalışanlarca, resmî görevi bulunan
lara gündüz öğretimi yapılan kurumlarda haftada 8 
saaıt ve gece öğretimi yapılan kurumlarda da hafta
da 6 saat, resmî göreVi bulunmayanlara ise (görev 
aldığı kurumda aynı derisi okutan öğretmenlerin ay
lık karşılığı okutmakla yükümlü (Oldukları ders sayısı 
kadar ücretli deriş okütima göreVi verilmektedir, 
• !Bu dersi okutanlar arasında il ve ilçelerde Diya

net İşleri Başkanlığı kadrolarında görevli İlahiyat 
Fakültesi, Islamî İlimler Fakültesi, Yüksek İslam Ens-
tiltüsü mezunu müftü ve vaizler de bulunmaktadır. 

iBJl'giilerinize arz ederim. 
'Metin Bmiröğilu 

Mıilî Eğitim Gençlik ve 
«İpoıri 'Bakanı 

3. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, bazı 
tüzüklerin, Danıştay'ın incelemesinden geçen metniy
le, Resmî Gazetede yayımlanan 'metinlerinin farklı 
olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1646) 

Türkiye Büyük Millet Mediisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın TC Adalet Bakanı Sayın 

M. Olltan Sungurlu tarafından yazılı olaralk yanıt
landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Barış Can 

ıSinop 
Anayasanın 1(15 inci maddesi «Bakanlar Kuru

lu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emret
tiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı oilmıa-
maık ye Danıştay'ın incelemesinden geçirifaıek şar-
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tıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler Cumhurbaşkanın
ca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.» hükmünü 
taşımaktadır. 

Bakanlar Kurulunun çıkardığı bazı tüzüklerin Da
nışmayın incelenmesinden geçen metniyle, yayımlanan 
metni arasında farklıilılkilar olduğu, ancak yayımlanan 
(metnin sanki Danıştay'ın incelemesinden geçen me-
tinmliş gibi gösterildiği basınımızda Danıştay Başka
nına aüfeh çıkan halberlerden anlaşılmaktadır. Kur
nazca yapılan böyle bir uygulamanın bir-iki kez ol
madığı, birçok kez yapıldığı Danıştay 'Başkanının ka
muya yakınmasından ve bir anlamda (hükümeti uyar
ma zorunluluğu duymasından açıkça belli olmakta
dır. Bu durumda olayın halta veya yanlışlıkla yapıl
mış olabileceğini de saivumımafc m|ümikün değildir. 

'Bu açıklamalar ışığında : 

1. Bakanlar Kurulunun bu yolda uygulamaları 
olduğu yolundaki iddia ve haberlerin doğruluk de
recesi nedir?, 

2. 'En yetkili ağızdan iddia ve ifade edilen hu
kuk dışı bu uygulamaların, Anayasanın «başlangıç» 
kısmında ve diğer maddelerinde ifadesini bulan hu
kuk devleti1 ve hukukun üstünlüğü ilkeleri iıle, Ana
yasanın ,1115 inci maddesinin açıkça ihlal edildiğinin 
ve bu ihlalin âdeta süreklilik kazandığının bu tu
tum ve davranışlar ile ülkede yaratılan hukuk dışı 
olumsuz etkilerin neler olduğunum hükümet bilincim
de midir?! 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 14 . 4 . 1987 

Balkan : 614 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kanunlar Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 2 Mart 
1987 tarihli ve 7/lı64Ö/7970/31455 sayılı yazınız. 

tligi yazılarınız ekinde alınan ve Sinop Milletve
killi Barış Çan'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplan-
dırılımaisını istediği soru önergesinin cevabı iki nüsha 
halinde ekte sunulmuştur. 

(Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M'alhlmult Oltan Sungurlu 

Adalet Bakam 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 

Sayın 
Barış Can 
Sinop Milletvekili 

Şahısıma tevcih ettiğiniz, ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını İstediğimiz soru önergesinin 
cdvabı aşağıda takdim, kılımmuştıır. 

Anayasanın 1I1'5 imci maddesi gereğince, Bakan
lar Kurulunun kanunların uygulanmasını «göstermek 
veya emıretötiği içleri belirltmek üzere, kanunlara ay
kırı lOİmaimak ve Danıştayın incelemesinden geçir
mek şartıyla Tüzük çıkarma yetkisi bulunmaktadır. 

1961 Anayasasının 107 nci maddesinde de Tüzük 
çıkarma yetkisi aynı şekilde düzenlenmiş idi, 

Bu hükümlerde yer alan «... Danıştayın inceleme
si...» ibaresi, doktrinde, Tüzük Tasarısının üst norm
larla uyumlu olup .almadığının, yani Anayasa ve ka
nunlara uygun olup olmadığının incelenmesi şeklin
de kabul edilmekte ve bu incelemenin isıtişarî ma
hiyet taşıdığı belirtilmektedir, 

iNiltekiilm 1961 Anayasasının parlamenltodaki gö
rüşmeleri sırasında bir soru üzerine Anayasa Komis
yonu sözcüsünün «Burada Devlet Şûr'ası, taşıdığı âs
ime uygun olarak mütalâa veriyor, idareye emir ver
miyor» şeklindeki beyanı da bu fikri teyit ötimekte-
dir. Keza, 19812 Anayasasının görüşme zabıtlarında 
da, aynı konunun dile getirildiği ve Danıştayın bu hu
sustaki incelemesinin diğer mütalaaları gibi istışarî 
nitelik taşıdığı, akis'inii düşünmenin Balkanlar Kuru-
nunun elini kollunu bağlama anlamına geleceği, Da
nıştayım idarî işler kurulundan geçen bir Tüzük hak
kında, yürürlüğe girdikten sonra her zaman Danıştay-
da iptal davası açılalbileceğ'', bu incelemenin Danış
tay Birinci ıDaliresi ile idarî işler kumlunda yapıldığı, 
'inceleme sonunda verilen kararın isltüşarî mahiyette 
ve uyulliması zorunlu olmayan bir karar olduğu şek
linde ifadeler yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi Danıştayın Tüzük Tasarılarını in
celemesi bunların kendisine göre üst normlar olan 
Anayasa ve kanunlar ile uyum içinde olup olmadı
ğının araştırılmasından ilbare'tltlir. 
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ıBu itibarla Damışjtaiyın, incelemesine sunulan 'bir 
Tüzülk Tasarısını yeniden düzenleme gibi bir .görevi 
ibulunımaımakltadır. 

Diğer taraftan, Hükümetin, yazışjmalarda ve mev
zuat düzenlemelerinde d i biriliğini sağlayacak bir po
litikasının oiıması ve burnu da Anayasanın 125 inci 
ımıadldesinde öngörülen takdir yetikilsi çerçevesinde 
kullanması, hele kanunda yer alan kelime ve ibare
lere bu Kamuna ©öre hazırlanan Tüzülk Tasarısında 
da aynen yer verlmesi son ıderece tabiîdir. 

Hükümetin incelenmek üzere Daoış'taya gönder
diği Tüzülk Tasarıları üzerinde, Anayasa ve kanun-
lara uygunluk incelemesi dışında, Tüzülk Tasarısının 
yeniden kaleme alınması, 'bazı kelimelerin yerine baş
ka kelimeler kullanılması gibi idaremin takdir yet-
Ikiisini kalduraoak sekilide bir uygulamaya mevzuatı
mızda cevaz veren hiç Ibiır hüküm de bulunlmamak-
tadır.-

Bu itibarla, Anayasa ve kanun hükümleri çerçe
vesinde kalmak kaydıyla, Danışitay incelemesi sıra
sında yenüden kaleme alınan Tüz'ülk Tasarısı üzerin
de, Başbakanlıkça yapılan ve işin esasına dokunma
yan kellime değişikliklerini, Danışmayın incelemesinden 
geçmeyen yeni bir Tüzülk Tasarısı olarak mütalaa 
etmek mümkün görüıllmemelklfcedlir. 

Esasen iısibişarî ımıalbiyötıteki Ibir mütalâaya uyma 
mecburiyeti de bulunmadığından, Danışjtayın bu yol
daki düşüncesine iştirak etimemek ile hukukun üstün
lüğü ve Hukuk Devleti kavramılarının da bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Zira, Danıştayım görevlerinden söz 
eden Anayasanın 115 inci maddesiyle bu maddeye ait 
gerekçenin telüklkİnden de anlaşıHacağı üzere Danış-
tayın, bir idarî yargı mercii olmasının yanı sıra idarî 
mahiyette olan danışımanlılk ıgörevtt de vardır. Nite
kim kuruluşundaki idarî daireler ile dava daireleri 
ayrımı da 'bunu ifade etimeklfcedÜr. Tüzükleri incele
me görevi, idarî daire ile ildarî daireler kurulunca 
yerine getirildiği için yangılama faaliyeti değil, da
nışmanlık görevidir. 

IBigiılerlinize arz ederim. 

Mahmut Oldan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
1985 ve 1986 yıllarında gerçekleşen bazı ekonomik ra
kamlara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1666) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Türkiye'mizde 1985 ve 1986 yılları itibariyle; 
a) Dolar fiyatları kaç Tl. olmuştur? 
b) Petrol fiyatları kaç Tl. olmuştur? 

' c) Dış devletlere borçlarımız kaç Tl. (veya Dolar) 
olmuştur? 

d) Devletimizin iç borçları kaç Tl. olmuştur? 
e) Enflasyon oranları ne olmuştur? 
f) İhracat miktarlarımız ne olmuştur? (Tl. veya 

Dolar) 
g) İthalat miktarlarımız ne olmuştur? 
m) İşçi dövizi geliş miktarları ne olmuştur? (Tl. 

veya Dolar olarak). 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 8.4.1987 

Ankara 
OKA : 310000/959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun ta

rafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
1985 ve 1986 yıllarında gerçekleştirilen ekonomik ra
kamlara ilişkin soru önergesi incelendi; 

a) 1985 yılı yıllık ortalama dolar/TL. piyasa ora
nı 521.98 TL. iken 1986 yılında 674.51 TL. olmuştur. 

b) 1985 1986 
yıllık yıllık 

Ham petrol(varil) ortalama ortalama 

28 $ 14.5 $ 
24.10.1985 26.12.1985 

Süper Benzin 
Normal Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Özel Kalorifer Yakıtı 
Fuel-Oil (5) 
Fuel-Oil (6) 
2 Kg'lık L P C Tüpü 
12 Kg'lık LPC Tüpü 

280 TL. 
261 TL. 
184 TL. 
184 TL. 
139 TL. 
132 TL. 
120 Tl. 

463 TL. 
2 600 TL. 

320 TL. 
282 TL. 
202 TL. 
202 TL. 
153 TL. 
546 TL. 
232 TL. 
498 TL. 

2 810 TL. 
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26.12.1985'de belirlenen fiyatlar halen uygulan
maktadır. Ancak 12 kg'lık LPC Tüpü fiyatları 
14.7.1986'da 2 388 TL. olarak yeniden belirlenmiştir. 

e) Toplam dış borçlarımız 1985 yılında 23 366 
milyon ABD $ iken, 1986 yılında 31 445 milyon ABD 
dolar olarak belirlenmiştir. 

d) Toplam iç borçlarımız detaylı olarak aşağıda 
verilmektedir: 

1985 1986 
(milyon TL.) (milyon TL.) 

İstikrazlar 1 031 852,1 1 511 290,6 
Konsolide borçlar 3 947 308,5 6 420 488,8 
Hazine bonoları 490 304,8 822 150,6 
Avanslar 794 545,3 1 051 545,5 

Toplam 6 264 010,7 9 805 475,5 
Taploda rakamlar anapara cinsinden alınmıştır. 
e) 1985 yılında enflasyon oranı % 38.2 iken 1986 

yılında % 24.6'ya. düşürülmüştür. 
f) 1985 yılı ihracatımız 7 958 008 000 ABD $ 

iken 1986 yılı ihracatımız 7 456 724 000 ABD $ ola
rak gerçekleşmiştir. 

g) 1985 yılı ithalatımız 11 343 375 000 ABD $ 
iken 1986 yılı ithalatımız 11 104 778.000 ABD $ 
olarak gerçekleşmiştir. 

h) 1985 yılı Kasım ayı itibariyle işçi dövizleri 
1 639.8 milyon $ iken 1986 yılı Kasım ayında % 6.5'luk 
bir azalma göstererek 1533.2 milyon ABD $'a düş
müştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
5. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, 31.5.1981 tarihinde Diyarbakır Üniversite
sinde yapıldığı iddia edilen usulsüz ödeme ile ilgili 
olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1707) 

Türkiye Büyük İM illet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 
L Diyarbakır Üniversitesinde 31 Mayıs 1981 ta

rihinde 132 milyon liralık usulsüz ödemenin failleri 

Not : (e) bendinde yer alan oranlar DİE tarafın
dan belirlenen, toptan eşya fiyat endeksleri üzerin
deki yıllık değişmelerdir. 

yakalanmış mıdır? Ve haklarında ne gibi işlem ya
pılmıştır? 

2. Hazine zararı tazmin edilmiş midir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 13 . 4 . 1987 
Yükseköğretim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : Üniv. 87/266-11770 

Konu : Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi »Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 16.3.1987 tarih ve 18/106-2408 
- 01940 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf Yücel 
tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı 
soru önergesi hakkında konunun tetkiki ve yapılan 
işlem ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu Baş
kanlığından bilgi istenmiş ve alman cevabın bir ör
neği ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Bmiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

T.C. 
Başkanlığı II. . 4 . 1987 

Sayı : H.M. 06-07-003-(398 
Yüksek öğretim Kurulu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
{Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 23 Mart 1987 tarih ve Üniv. 87-266/7861 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Zonguldak Milletvekili Muh
teşem Vasıf Yücel'in yazılı soru önergesinin bir örneği 
gönderilerek söz konusu önergenin incelenmesi ve 
verilecek cevaba esas olacak bilgilerin Bakanlığınıza 
gönderilmesi istenmektedir. 

Yazılı soru önergesinde, Diyarbakır Üniversite
sinde 31 Mayıs 1981 tarihinde 132 Milyon liralık 
usulsüz ödemenin faillerinin yakalanıp yakalanmadı-i 
ğı, haklarında ne gibi işlem yapıldığı ve hazine za
rarının tazimin edilip edilmediği sorulmaktadır. Soru
lan bu hususlar ilgili üniversite rektörlüğüne iletil
miş olup, alınan cevabî yazıda üniversitelerinin loj
man inşaatlarının yapımı sebebiylıe- meydana gelen 
yolsuzluklar nedeniyle açılan soruşturma ve rnahke-
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rae safahatı ile ilgili olarak verilen bilgide sanık 
Prof. Dr. Hüseyin S/ahinkaya ve arkadaşları hak
kında yürütülen soruşturmanın idarî açıdan tamam
landığı, ancak Danıştay 2 nci Daire Başkanlığının, 
1984/42 esas, 1986/561 karar say* ye 17.2.1986 günlü 
kararı ile, «suç tarihinde Dicle Üniversitesinde gö
revli olan, sanıklar Prof. Dr. Hüseyin Şahinkaya, O. 
Zeki Uyar ve Hamdi Hikmet Barkı haikılarında da 
soruşturma yapılarak düzenlenecek ek görüş özeti 
üzerine, tüm sanıklar hakkında Dicle Üniversitesi 
İnşaat Komisyonu Başkanı iProf. Dr. Hüseyin Şa-
hinkaya'ya bağlı olarak üniversite yetkili kurulunca 
yeniden karar verilmesi, sanık Bedri Aydın'ın vefat 
ettiğini gösteren nüfus kayıt örneğinin eklenerek varsa 
itiraz diekçelferinin de iliştirleujek dosyanın tekrar gön
derilmek üzere yerine iadesine karar verdiği, ancak 
Diyarbakır 1 inci lAğır Ceza 'Mahkemesinin 1984-286 
esas sayılı dosyası ile sanıklar hakkında «'İhaleye 
fesat karıştırmak ve görevi suiistimal» suçlarından do
layı açılan kamu davasının halen yürütüldüğü, 1609 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca dosyanın doğrudan 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına tevdi edildiği, 
sorgu hâkimliğinin, son soruşturmanın açılması ka
rarı üzerine Diyarbakır 1 inci Ağır Ceza Mahkeme
sinin 1984/286 esas sayılı dosyası ile yargılamanın 
devam ettiği, duruşmasının 13.4.1987 tarihinde ya
pılacağı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün bu davaya 
müdahil olarak katıldığı, sanıkların cezalandırılması 
gerekeceğini], gerek sözlü Savunmalarında gerekse ya
zılı dilekçelerinde vurguladıklarını, suçun vasfı iti
barı ile 1609 sayılı Kanunun emredici kuralları ne
deniyle sanıklar hakkında lüzumu muhakeme veya 
menî muhakeme kararı olmaksızın, yetkili idarî or
ganın verdiği soruşturma izni ile ceza yargılamasına 
devam olunmasının mümkün olduğu, sanıklar ve ve
killerinin de bu yönden itirazlarının olmadığı, ancak 
Danıştay incelemesinin halen sürdüğü, öte yandan loj
man inşaatını yapan müteahhit şirketin işin yürütül
düğü sırada ihalenin rektörlükçe feshedilmesi sebe
biyle 51 920 768,'16 TL. nın faizi ile birlikte tahsili 
ve 2 476 000 TL.'lık teminat mektuplarının serbest 
bırakılması isteği ile tazminat davası açtığı, bu dava
nın müteahhit lehine sonuçlandığı, kararın rektör
lükçe temyiz edilmesi üzerine Yargıtayca bozulduğu 
ve bozma ilamı uyarınca 1 inci Ağır Ceza Mahkeme
sine ait dava dosyasının sonucunun beklenimesine 
karar verildiği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kemal Karhan 
Başkan Vekili 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 30.10.1983 tarihinde depremden zarar gören 
Erzurum ve Kars illerine bağlı köylerin elektrik tü
ketim borçlarının gecikme zammı ve faizi ile bir
likte affedilemeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(71711) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ıAşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarumla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Köy elektrifikasyonundan ötürü elektrik 
bağlanmış köylerin, köy tüzelkişiliklerinin 1984 yılı 
sonuna kadar ve ayrıca sulama kooperatiflerinin ve 
içme suyu birliklerinin birikmiş elektrik borçlarının 
bir defaya mahsus olmak üzere 1985 tarihine kadar 
tahakkuk ettirilmiş olan gecikme cezalarının alınma
ması kararlaştırılmış ise de; bu işlem öteden beri 
oturmuş, fonksiyonel itibariyle normal yaşam ve eko
nomik faaliyetlerini sürdüren bütün köyler içindir. 
Acaba 30 Ekim 1983 depreminde yok olup veya kıs
men afete uğrayıp 1984 kışında yerleşik düzene ge
çebilen ve halen de normal yaşam ve ekonomik fonk
siyonlarına geçememiş Erzurum ve Kars İlinde dep
rem gören köyler için 'farklı bir uygulama yapılamaz 
mit, 

Soru 2. Bu deprem köyleri için hiç olmazsa 1986 
yılı sonuna kadar olan elektrik tüketim borçları ve 
gecikme zam ve faizleri bir defaya mahsus olmak 
üzere affedilemez mi? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî ıKaynaklar 13 . 4 . 1987 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71 -053-2-721 /425<l 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.3.1987 tarih ve 7/1711-8092/3il806 sa

yılı yazınız. 
İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 'Nalbantoğlu'nun, 
30.10.1983 tarihinde vuku bulan depremden zarar 
gören Erzurum ve Kars illerine bağlı köylerin elektrik 
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tüketim borçlarının gecikme zammı ve faizi ile birlikte 
bir defaya mahsus olmak üzere affedilip edilemeye
ceğine ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar 
aşağıda sunulmuştur. 

1. '2705 sayılı yasa gereğince köylerdeki elektrik 
tesisleri ve elektrik dağıtım hizmetleri Türkiye 'Elekt
rik Kurumunca devir alınmaktadır. Devir alınma
yan çok az sayıda köy kalmıştır. TEK yönetim 
Kurulunca alınan ve Bakanlığımızca onaylanmış 
olan karar gereğince; 

a) Devir alınmış veya henüz devir alınmamış 
Köy Tüzelkişiliklerinin birikmiş elektrik borçlarından 
gecikme zammı alınmaması, 

b) Devir alınmış veya henüz devir alınmamış 
Köy Tüzelkişiliklerinin tahakkuk etmiş ancak öden
memiş olan gecikme zamlarının terkin edilmesi, 

c) Talep vukuunda, Köy Tüzelkişiliklerinin ve 
devir alınmış olan köylerin birikmiş elektrik borçları
nın, ödeme süresi için gecikme zammı alınmadan 
taksitlendirilmes i, 

uygun görülmüştür. 

2. Doğal afetler nedeniyle hasar gören köylerin 
veya abonelerin elektrik 'borçlarının af edilmesi yü
rürlükteki mevzuat gereğince mümkün değildir. An
cak talep vukuunda borcun ertelenmesi veya taksi
de bağlamması mümkün olabilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı 

7. -— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, konut yapı kooperatifleri ile üst kuruluşlarının 
1984 -1986 yıllarındaki denetimlerine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevabı (7J1721) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsa
mına giren konut yapı kooperatifleri ve üst kuruluş
larının denetimi Bakanlığınızca da yapılmışsa, 1984, 
1985 ve 1986 yıllarındaki Bakanlığınız müfettişlerin
ce yapılan denetimlerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele 
göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Bakanlığınız Müfettişlerince Denetlenen 
Konut Yapı Kooperatifleri 

Kooperatif Birlik Merkez Birliği 
Yıl sayısı sayısı sayısı 

1984 
1985 ...... 
1986 

Soru 2. Soru l'de belirtilen denetlemeler sonu
cunda, yasalara aykırı herhangi bir durum tespit edil
miş midir? Edilmişse bu konuda düzenlenen rapor sa
yısı nedir? Bu raporlar üzerine ne gibi işlemler yapıl
mıştır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 14 . 4 . 1987 

ıBasın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : A - 13/-0)1/1660 
Konu : Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut 

Arıkan'ın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 Mart 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1721 -

8110/31869 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ilişiğinde alınan Edirne Milletvekili Sa
yın Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan'ın, konut yapı 
kooperatifleri ile üst kuruluşlarının 1984-1986 yılla
rındaki denetimleri hakkındaki yazılı soru önergesin
de istenilen hususlar incelenmiştir. 

Bilindiği gibi; Bakanlıkların teşkilat ve görevleri
nin yeniden düzenlenmesine dair 180 ve 209 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnameler uyarınca, kooperatifle
rin denetlenmesi ile ilgiü tüm işlemler ve dosyaların 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmesi ve bu tür 
işlerin anılan Bakanlığın görev kapsamına girmesi ne
deniyle sözü edilen yıllarda Bakanlığımızca herhangi 
bir denetleme yapılmamıştır. 

. Ancak, önergede yer alan sorulara ilişkin mezkûr. 
Bakanlığın verdiği bilgiler doğrultusunda cevaplar aşa
ğıda sunulmuştur. 

Soru 1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsa
mına giren konut yapı kooperatifleri ve üst kuruluş
larının denetimi Bakanlığınızca da yapılmışsa, 1984, 
1985 ve 1986 yıllarındaki Bakanlığınız müfettişlerin
ce yapılan denetimlerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele 
göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Cevap 1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kap
samına giren, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettiş,-
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leri ile Kooperatifler Kontrolörlerince denetlenen ya
pı kooperatifleri ve üst kuruluşlarının yıllar itibariyle 
sayıları : 

Kooperatif Birlik Merkez Birliği 
Yıl sayısı sayısı sayısı 

1984 28 — — 
1985 111 3 1 
1986 212 3 — 

Soru 2. Soru l'de belirtilen denetlemeler sonu
cunda, yasalara aykırı herhangi bir durum tespit edil
miş midir? Edilmişse bu 'konuda düzenlenen rapor 
sayısı nedir? Bu raporlar üzerine ne gibi işlemler ya
pılmıştır? 

Cevap 2. Yapılan denetlemeler sonucunda yasa
lara aykırı durumların tespiti sonucu düzenlenen ve 
kooperatif ilgilileri hakkında gereği yapılmak üzere 
Cumhuriyet savcılıklarına gönderilen ihbarname sa
yısı ise şöyledir : 

İhbarname 
Yıl sayısı 

1984 9 
1985 39 
1986 35 

Bilgilerinize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi içme suyu şebekesinin tamamlana-
mama nedenine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1723) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak cevap-
* landırılması için gereğini arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. Kayseri Develi İlçesinin içme suyu şebekesi 
inşaatı ne zaman ihale edilmiştir? İlçenin bugünkü nü
fusuna bu içme suyu şebeikesi yeterli midir? 

2. Kayseri Develi İlçesinin içme suyu şebekesi 
bugüne kadar neden tamamlanamamıştır? 

3. Kayseri Develi İlçesindeki içme suyu sorunu 
ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Böy
le bir çalışma yapılıyor ise, bu çalışmanın amacı nedir 
ve ne zaman neticelenecektir? 

4. Kayseri Develi İlçesinin içme suyu şebekesine 
şu nereden temin edilecektir? Buranın Develi'ye uzak
lığı kaç kilometredir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 14.4.1987 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: A-l 3/01/1662 
Konu : Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 16 Mart 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1723-
8116/31883 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ilişiğinde alınan Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in Kayseri - Develi İlçesi içme 
suyu şebekesinin tamamlanamama nedenine dair ya
zılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiş ve 
sorular itibariyle cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Kayseri Develi İlçesinin içme suyu şebe
kesi inşaatı ne zaman ihale edilmiştir? İlçenin bugün
kü nüfusuna bu içme suyu şebekesi yeterli midir? 

Cevap 1. Tesis İller Bankası Genel Müdürlüğü
nün 1974 yılı yatırım programına girmiş, ancak bele
diyesi bankaya yetki vermeyerek işe kendisi başlamış
tır. Belediye çok az bir iş yaparak bu defa işin ban
kaca yaptırılmasını istemiş ve 5.5.1977 tarih, 270/84 
sayılı yazısı ile (Meclis kararı) yetki vermiştir. 

Belediyenin 1972 tasdikli imar planı ve 1975 yılı 
nüfusuna göre düzenlenen Develi (Kayseri) içme suyu 
projesi 14.6.1977 tarihinde tasdik edilmiştir. Tesisin 
yapımı bankaca 1977 birim fiyatlarına göre 10 650 000 
TL, keşif bedeli üzerinden ihale edilerek 14.12.1977 
tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ancak, işin yükle
nicisi sözleşme fiyatlarıyla 1 518 473 TL. tutarında 
iş yaptıktan sonra yüklenicinin talebi üzerine sözleş
mesi, 1980 kararnamesi gereğince tasfiye edilmiştir. 
Tasfiyeyi takiben işe belediyesi devam etmek istemiş 
ve bu istek de uygun görülmüştür. Bilahara, beledi
yesi 6.2.1981 tarih 85/84 sayılı yazısı ile (encümen ka
rarı) işin tekrar bankaca yapılmasını talep etmiştir. 

Tesisin 1982 yılı birim fiyatlarıyla 70 000ı 000 TL. 
keşif bedeli üzerinden, Kayseri 9 uncu Bölge Müdürlü
ğü eliyle yaptırılması Banka Yönetim Kurulunun 
30.7.1982 tarih ve 871 sayılı kararı ile uygun görül
müştür. Bölgece, iş İ982 yılında ihaleye çıkarılmış, an
cak verilen bütün tekliflerin zamlı olması ve 1981 yilı 
kararnamesi gereğince de bunun kabul edilmesi müm
kün olmadığından ihale iptal edilmiştir. 
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Bölgesince iş ikinci defa 1982 yılı birim fiyatla
rıyla 70 000 000 TL. keşif bedeli üzerinden ihaleye 
çıkarılmış ve % '22,01 tenzilatla ihale edilerek 3.3.1983 
tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 1983 yılında Gü
ney Aşağı Mahallesinin yeni imar planı, Merkez Ma
hallenin 1972 tasdikli mevcut imar planı ve 1980 yılı 
nüfus sayımı dikkate alınarak yükleniciden tatbikat 
projesi düzenlemesi istenmiştir. Yüklenici firma tat
bikat projesine göre muhtelif hacimli 4 adet şebeke 
deposunun ve şebekenin 29 km. sini inşa etmiş, ancak 
projeye göre su temini gereken 2 adet derin kuyunun 
yakın çevresinin iskân edildiği ve bu kuyulardan te
min edilecek suyun kirlendiği 1985 yılında tespit edil-
diğinden terfi tesisleri yükleniciye yaptırılmamıştır. 

Kasabanın yapılmakta olan yeni imar planı 1985 
yılında tasdik edilmiştir. Belediyesi değişik tarihlerde 
yaptığı müracaatları ile içme suyu işinin yeni imar 
planına göre yeniden projelendirilmesini istemiştir. 
Yeni imar planında şebeke uzunluğunun sözleşme 
keşfindeki uzunluğun yaklaşık üç katına ulaştığından, 
projesinin yeniden tanzim edilerek esas boru çapları
nın da büyütülmesinin gerekmesi ve keşfin çok art
ması üzerine yüklenicinin sözleşmesi 1986 yılında Kay
seri 9 uncu Bölge Müdürlüğünce tasfiye edilmiştir. Ay
rıca, ilçenin içme suyu bugünkü şartlarda ihtiyaca ce
vap vermemekte olup, ilave kuyulardan sağlanacak im
kânlar ile yeterli hale getirilmesine çalışılmaktadır. 

Soru 2. Kayseri Develi ilçesinin içme suyu şebe
kesi bugüne kadar neden tamamlanamamıştır? 

Cevap 2. 1 mci cevapta açıklandığı gibi sözkonu-
su işi öncelikle belediyenin üstlenmesi ve imar pla
nında yapılan yeni düzenlemeler ve değişikliklerden 
dolayı iş tamamlanamamıştır. 

Soru 3. Kayseri Develi ilçesindeki içme suyu so
runu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Cevap 3. Belediyenin 1985 yılında tasdik edilen 
yeni imar planı ve 1985 yılı nüfusu dikkate alınarak 
hesaplanan (160 İt/sn) gelecekteki içme suyu ihtiyacı 
için, tahminî kuyu ve terfi tesisleri de göz önünde bu
lundurularak, iş 1986 yılı birim fiyatlarına göre 
450 000 000ı TL. keşif bedeli üzerinden İller Banka
sınca ihaleye çıkartılmış ve % 12.60 tenzilat ile uy
gun teklif sağlanarak Halil Tosun'a ihale edilmek 
üzere konu 2.4.1987 tarihinde Bankanın Yönetim Ku
ruluna sunulmuş olup, Banka Yönetim Kurulunun ka
rarı doğrultusunda gereği yapılacaktır. 

Soru 4. Kayseri Develi ilçesinin içme suyu şebe
kesine su nereden temin edilecektir? Buranın Develi' 
ye uzaklığı kaç kilometredir? 

Cevap 4. Yeni imar planına göre ilçenin 2021 yılı 
içme suyu ihtiyacı 160 İt/sn olarak hesaplanmıştır. 
Bu ihtiyacın yer altı suyundan karşılanması amacı ile 
Bankaca 2 adet sondaj yapılmış, ancak açılan bu de
rin kuyular verimsiz çıkmıştır. Kasaba merkezine yak
laşık 7 km. mesafede 3 adet yeni derin kuyu yeri tes
pit edilmiş olup, çok yakında bu yerlerde sondaj çalış
malarına başlanılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân 
Bakanı 

9. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Mes
lekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin 
Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliğine 
göre görevlendirilen koordinatörlere sağlanan imkân
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanımızca yazılı olarak cevaplanmasına 
tavassutunuzu saygı ile arz ederim. 10.3.1987 

Hayrullah Olca 
izmir 

3308 sayılı Meslekî ve Teknik Öğretim Kanunu 
ile ilgili Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki koordi
natörün; 

1. Haftalık çalışma, saatleri, işletmelerin sayıla
rına göre mi; yoksa, öğrenci sayısına göre mi?.. İş
letme yerlerinin uzaklığının etkisi olur mu? 

2. işletmelere ulaşım imkânı nasıl yapılmakta? 

3. Bir günde ziyaret edilmesi gerekli işletme sa
yısı nasıl sınırlanıyor? 

4. Koordinatör öğretmenin maaş - ücret alabil
mesi için, koordinatörlük nasıl ve ne şekilde belirle
nerek verilmesi hususundaki ayrıntılı çalışmalarınız 
hakkında bilgi. 

5. Koordinatör günün her saatinde işyerini de
ğiştirmektedir. Çeşitli hava şartlarına ve zor ulaşım 
imkânlarına karşı; koordinatöre sağlanan maddî ve 
manevî imkân nedir? 

189 — 
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T.C. i 
Millî Eğitim Gençlik ve 13.4.1987 

Spor Bakanlığı I 
Erkek Teknik öğretim 

Genel Müdürlüğü I 
Sayı: 324/11.ist ve Mev. 

Şb. Md. 10 04573 
Konu: izmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın so

ru önergesi I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) T.B.M.M. Genel Sekreterliği Kanunlar 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 17 Mart 1987 tarih 
ve 7/1728/8122/3I916 sayılı yazısı. 

b) 6 Kasım 1987 tarih ve 19273 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Meslekî ve Teknik Ortaöğretim I 
Kurumları Öğrencilerinin Okul ve işletmelerde Mes- I 
lek Eğitimi Yönetmeliği. I 

İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın «Meslekî ve I 
Teknik Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul I 
ve İşletmelerde Meslek Eğitim Yönetmeliğine göre I 
koordinatör görevlendirilmesi ve bunlara sağlanan I 
imkânlara dair ilgi (a) yazı ekindeki soru önergesin- I 
de belirtilen hususlarla ilgili cevaplar aşağıda sunul- I 
muştur. I 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
nun 20 nci maddesi gereğince hazırlanmış olan ilgi I 
(b) Yönetmelik ile okul ve işletmelerde yapılacak I 
meslek eğitimiyle ilgili esaslar düzenlenmiştir. I 

Bu Yönetmelik Bakanlığımıza bağlı Meslekî ve I 
Teknik Ortaöğretim Kurumlarını ve 3308 sayılı Ka- I 
nunun 2 nci maddesinin (a.) fıkrasında belirtilen ka- I 
mu kurum ve kuruluşları ile işyerlerini kapsamaktadır. I 

«Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları öğ- I 
fencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yö- I 
netmeliği»nin 23 üncü maddesi; ' I 

Okul müdürlüğünce görevlendirilen «Koordinatö- I 
rün» görevleri şunlardır: I 

a) İşletmelerde meslek eğitimi uygulamasının I 
planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla I 
alınacak tedbirleri tespit edip okul müdürüne bildir- I 
mek, I 

b) II Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu çalış- I 
, malarına katılmak, eğitim sırasında tespit, ettiği hu- I 
"suslarla ilgili olarak kurula bilgi sunmak, I 

c) Öğretim programlarında işletmelerdeki uygula- I 
malar sırasında ortaya çıkan eksiklikleri tespit ederek I 
program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek I 
üzere hazırlayacağı raporu okul idaresine bildirmek. I 

d) İşletmelerde meslek eğitimi hususunda işletme I 
yetkilileri ile eğitim personeline rehberlikte bulunmak. I 
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e) İşletmelerdeki eğitim personelinin hizmet içi eği
timden geçirilmesini sağlamak amacıyla gerekli plan
lamayı yapmak ve hizmet içi eğitim programını hazır
lamak, 

f) Beceri eğitimi yaptırabilecek işletmelerin, eği
timi yapılacak meslek alanı ve öğretim programına 
uygunluğunu tespit etmek amacıyla kurulan komis
yon çalışmalarına katılmak, 

g) Öğrencilerin devam ve disiplin durumunu kon
trol ederek işletme kayıtlarındaki bilgilerin zaman ge
çirilmeden okul müdürlüğüne iletilmesini sağlamak, 

h) işletme yetkilileri ile işbirliği yaparak işye
rine uyum sağlayan öğrencileri tespit etmek, bu hu
susta alınacak tedbirleri okul müdürlüğüne bildir
mek, 

ı) Okul ile işletme arasında imzalanan protoko
lün uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkları 
tespit etmek ve okul müdürlüğüne bildirmek, 

i) İşletmelerde meslek eğitimi konusunda okul 
müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek,» 
hükmünü getirmiştir. 

Koordinatörün görevlerinin incelenmesinden anla
şılacağı üzere, Kanunun uygulanmaya başlandığı 1986 
- 1987 öğretim yılından itibaren işletmelerde meslek 
eğitiminin .mevzuatına uygun olarak gerçekleştiril
mesi ve okul ile işletmeler arasında koordinasyonun 
sağlanması amacıyla koordinatörlük görevi ihdas edil
miştir. 

Koordinatörler; 
1. 439 sayılı Kanunun 2/b maddesi ile 86/10340 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre maaş ve üc
ret karşılığı görevlendirilmektedir. 

Ayrıca, 3 Aralık 1979 tarih ve 2051 sayılı Tebliğ
ler Dergisinde yayımlanan Meslekî ve Teknik Orta
öğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 84 üncü 
maddesi, 

«Uygulamalı meslek derslerinin çevredeki iş ve 
hizmet alanlarında yapılması halinde öğrencilerin gör
dükleri eğitim, protokol koşullarına uygunluğu ve 
meslekî yararlılığı yönünden ilgili öğretmenler ve okul 
yöneticileri tarafından sürekli olarak izlenir ve değer
lendirilir. -

Gereksinim duyulduğunda, eğitim ve öğretime iliş
kin konularla ilgili olarak işbirliğ yapılan kurumlar
da müdür yardımcısı, öğretmen, memur, teknisyen, 
şoför ve diğer personel görevlendirilebilir. 

Öğretmenlerin izleme ve değerlendirme süreleri ders 
görevi sayılır, izleme ve değerlendirmelerin sonunda, 
varsa gerekli görülen önlemler alınır ve gerekirse so
nuç Bakanlığa bildirilir. 
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ilgi (b) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi; «İşletme
lerle işbirliği yapan okulların, blu işle görevli yöneti
ci ve öğretmenleri bugünlere rastlayan ücretli ders, 
ek ders, zorunlu ek ders ve egzersiz görevlerini yap
mış sayılırlar» hükümlerinin incelenmesinden de an
laşılacağı üzere, işletmelerde görevli koordinatörler 
işletmelerde görevli oldukları sürece, ücretli ders, ek 
ders, zorunlu ek ders ve egzersiz görevlerini yapmış 
sayılmaktadırlar. 

Bunların ücretli haftalık çalışma saatleri okul 
müdürlüğünce düzenlenen ve valilikçe onaylanan 
progragramla tespit edilmektedir. 

Bu tespitlerde öğrenci sayıları ile işletmelerin uzak
lığı da dikkate alınmaktadır. 

2. İşletmelere ulaşım' varsa işletme imkânları ve
ya okul imkânları ile sağlanmaktadır. 

3. Bir günde ziyaret edilmesi gereken işletme sa
yısı, bu yazının birinci maddesinde belirtilen esaslar 
dikkate alınarak okul müdürlüğünce planlanmakta
dır. 

4. Koordinatör öğretmenin maaş ve ücret alabil
mesi hususu birinci maddede açıklanmıştır. 

5. 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesi 3/b fık
rası, «Çıraklık, örgün ve yaygın meslekî ve teknik eği
tim kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye 
ve meslek dersi öğretim elemanlarına aslî görevi dı
şında, okulda ve işyerlerinde yapılan eğitimle ilgili 
normal maaş ve ücretlerine ilave ek ücret ödenmesi» 
hükmünü de getirmiştir. 

Kanunun 32 nci maddesinin 6 nci fıkrası gereğin
ce hazırlanan yönetmelik taslağında koordinatör ola
rak görevlendirilen öğretmenlere 1.1.1987 tarihinden 
itibaren maaş ve ücretlerine ek olarak maddî imkân 
sağlanması hususuna, da yer verilmiştir. 

İzmir Milletvekili Sayın Hayrullah Oİca'ya reform 
niteliğindeki 3308 sayılı Kanunun meslekî ve teknik 
öğretim alanında getirdiği yenilikler ve gelişmelere duy
duğu ilgiden dolayı teşekkür ederim. 

Bu açıklamaların izmir Milletvekili Hayrullah Oİ
ca'ya iletilmesini arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun, Erzurum İli Horasan ve Narman İlçelerine bağ
lı bazı köylerde yaptırılmış olan afet konutlarının ma
liyetlerindeki farklılığın nedenine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm ya
zılı cevabı (7/1734) 

j Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka-

î nı tarafından yazık olarak yanıtlanmasına aracılığını
zı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum, Horasan İlçesi KaraJbıyık Kö

yünde 3 adet afet konutu 1985 yılında 15 600 000 
TL.'na ihale edildiği halde 1986 yılında % 100 bitiril-

1 miş 24 800 000 TL. mal edilmiştir. Neden? Bu üç 
afet evi yılı içinde bitirilemez mi idi? 

Soru 2. Erzurum Horasan İlçesinde 1986 yılı 
içinde 

a) Kızlarkalesinde 4 afet konutu 25 200 000 
TL. % 100, 

b) Dönertaş Köyünde 1 afet konutu 6 300 C00 
TL. % 100, 

c) A. Çamlıkale K. de 4 afet konutu 25 200 000 
TL. % 100, 

d) Yörükaltı K. de 1 afet konutu 6 300 000 
TL. %100 ve 

e) Narman Koyunören Köyünde 1 adet afet ko
nutu 6 300 000 TL.'sına % 100 bitirirriiş olduğuna 
göre, soru l'deki Karabıyık Köyünde 1985 yılında 
yapılanlar neden 8 260 000 TL'sına mal edilmişler
dir? 

Soru 3. Bu afet konutlarının projeleri ayrı mı
dır? Ayrı veya aynı ise birtakım proje gönderilebilir 
mi? (1) 

Soru 4. Bu konutlarda 1984 yılında yapılanların 
I aynı ise 1984 yılında yapılan konutların 6 200 000 -
I 6 7C0 000 TL. arasında mal edilmiş oldukları düşü

nülürse soru 2'deki 1986 yılı maliyetlerinin 6 300 000 
I TL. olduğunu nasıl ve 1985 yılında yapılanların 

8 260 000 TL. civarında olduğu nasıl izah edilebilir? 

T C . 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 14.4.1987 

I Basın ve Halkla ilişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : A-13 01/1664 
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbant-

I oğlu'nun yazılı soru önergesi. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 17 Mart 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1734-
8150/31943 sayılı yazınız. 

(1) Soru cevabına ekli «tip proje» yayımlanama-
1 mış olup, (7/1734) esas numaralı dosyasındadır. 
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ilgi : yazınız ilişiğinde alınan Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Erzurum ili Hora
san ve Narman ilçelerine bağlı bazı köylerde yaptırıl
mış olan afet konutlarının maliyetlerindeki farklılı
ğın nedenine ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan 
hususlar incelenmiş ve sorular itibariyle cevapları aşa
ğıda sunulmuştur. 

Soru 1. Erzurum, Horasan İlçesi Karabıyık Kö
yünde 3 adet afet konutu 1985 yılında 15 600 000 
TL.'na ihale edildiği halde 1986 yılında % 100 biti
rilmiş 24 800 000 TL. mal edilmiştir. Neden? Bu üç 
afet evi yılı içinde bitirilemez mi idi? 

Cevap 1. Erzurum ILi Horasan İlçesi Karabıyık 
Köyünde yaptırılan 3 adet afet konutu, 15.10.1985 
tarihine kadar ikmal edilmek kaydıyla, (15 600 000) 
lira ilk keşif bedeli üzerinden 14.8.1985 günü Müteah
hit Selim Memişoğlu'na ihale edilerek 5.9.1985 tari
hinde sözleşmeye bağlanmıştır. 

Ancak, inşaatın yapılacağı yerjn meyilli olması, 
işin, ilk keşfinde öngörülenin üzerinde kazı yapıl
masına, buna bağlı olarak taş duvar miktarı ve nak
liye bedellerinde artışa yol açmış ve işin, ilk keşif tu
tarına nazaran % 48.06 oranında (7 497 651) liralık 
bir artışla ikmal edilebileceğinin anlaşılması üzerine, 
süresi, ilgili mevzuata uygun olarak 15.5.1986 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

Böylece, sözleşmesi ve ilgili mevzuat uyarınca 
1986 yılında gerçekleştirilen işler için net (3 496 668) 
liralık bir fiyat farkı da ödenmek suretiyle işin tama
mı, (2. keşif 4- eskalasyon ve malzeme fiyat farkı + 
KDV olmak üzere) net (21 428 676) liraya mal ol
muştur. 

Ayrıca, söz konusu köyün dağlık bölgede olması, 
1985 yılı Ekim ayı başında kar yağışının başlaması ve 
köye ulaşımda karşılaşılan güçlükler de, işin 1985 yılı 
içerisinde ikmal edilememesinde etkili olmuştur. 

Soru 2. Erzurum Horasan İlçesinde 1986 yılı 
içinde 

a) Kızlarkalesinde 4 afet konutu 25 200 000 
TL. % 100, 

b) Dönertaş Köyünde 1 afet konutu 6 300 000 
TL. ;% 100, 

c) A. Çamlıkale K. de 4 afet konutu 25 200 000 
TL. % 100, 

d) Yörükaltı K. de 1 afet konutu 6 300 000 
TL. %10O ve 

e) Narman Köyünören Köyünde 1 ad. af. konu
tu 6 300 000 TL. sına !% 100 bitirilmiş olduğuna gö
re, soru l'deki Karabıyık Köyünde 1985 yılında ya-
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pılanlar neden 8 260 000 TL. sına mal edilmişlerdir? 
Cevap 2. Erzurum İli dahilinde 1985 yılında iha

leye çıkarılan beher afet konutun maliyeti, bu yıl içe
risinde ikmal edilebilen konutlar için yaklaşık 
(6 500 000) lira; 1986 yılına sirayet edenler için ise 
yaklaşık (7 000 000) lira civarında olmuştur. 

1986 yılı içerisinde ihale edilip aynı yıl içerisinde 
ikmal edilen konutların maliyetleri ise, (8 500 000) 
lira ile (9 000 000) lira arasında değişmektedir. 

Aynı yıl içerisinde ihale edilerek, yılı içinde ik
mal edilmiş aynı tip projesi bulunan afet konutları
nın'maliyetleri; konutun yapıldığı arsanın özellikleri, 
zemin cinsi ve nakliye mesafeleri gibi etkenlerle farklı 
olabilmektedir. 

Soru 3. Bu afet konutlarının projeleri ayrı mı
dır? Ayrı veya aynı ise birtakım proje gönderilebilir 
mi? 

Cevap 3. Erzurum Ui sınırlan dahilinde 1985 ve 
1986 yıllarında ihale edilen bütün afet konutları için 
aynı tip proje uygulanmış olup, bu tip projenin bir 
kopyası ilişiktedir. 

Soru 4. Bu konutlarda 1984 yılında yapılanların 
aynı ise 1984. yılında yapılan konutların 6 200 000 -
6 700 000 TL. arasında mal edilmiş oldukları düşü
nülürse soru 2'deki 1986 yılı maliyetlerinin 6 300 000 
TL. olduğunu nasıl ve 1985 yılında yapılanların 
8 260 000 TL. civarında olduğu nasıl izah edilebilir? 

Cevap 4. Bakanlığımızca 1984 yılı içerisinde yap
tırılan 2 932 konut ile 1985 ve 1986 yıllarında inşa 
edilen afet konutlarının projeleri, mimarî ve betonar
meleri itibariyle farklıdır. 

1984 yılında yapılan afet konutlarının ortalama 
maliyeti (4 521 986) lira olup; bu hesapta, köy içi yol
ları ile betonarme projede yapılan tadilat öncesinde 
temelleri bitirilen ve ortalama maliyeti (6 301 502) 
lira olan 479 konutun maliyeti de dikkate alınmıştır. 

1985 yılında, yılı içerisinde bitirilecek şekilde iha
le yoluyla yaptırılan afet konutlarından, bu süre için
de bitirilenlerin ortalama maliyetleri (6 500 000) lira 
civarında; bitirilmesi mümkün olmayıp, 1986 yılına 
sirayet etmek suretiyle bitirilenler ise (7 000 000) lira 
civarındadır. 

1986 yılında ihale edilip, aynı yıl içerisinde ikmal 
edilen konutların ise, ortalama maliyetleri (8 500 000) 
lira ile (9 000 000) lira arasında değişmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

192 — 



T. B. M. M. B: 89 14 . 4 . 1987 O : 2 

11. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Türk 
Hava Yollarınca bazı ülkelere ilk olarak düzenlenen 
uçak seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazdı cevabı (7/1749) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Saym Vey

sel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygıyla arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

1. İktidarınız döneminde Türk Hava Yollarınca 
ilk uçak seferi düzenlenen ülkeler hangileridir? Bu 
seferlere şimdiye kadar davetli olarak katılan kişi sa
yısı nedir? Bunların kaçı milletvekilidir? Milletvekil
lerinden kaç tanesi muhalefet partilerine mensuptur? 

2. Son olarak düzenlenen Hindistan seferine 50 
ANAP'lı milletvekiline karşın 9 muhalefet milletveki
linin katıldığı doğru mudur? Doğru değilse gerçek 
rakamlar nedir? Ayrıca bu seyahate bazı ANAP'lı 
milletvekili yakınlarının ve Zonguldaklı belediye baş
kanlarının katıldığı doğru mudur? Doğru ise bunlar 
kaç kişiden ibarettir? Kimlerdir ve kendi emsallerine 
nazaran ayrıcalıklı olmalarını gerektiren objektif ve 
vicdanî bir neden var mıdır? 

3. Son seyahat ile şimdiye kadar yapılan diğer 
seyahatlerin maliyeti ne kadardır ve hangi bütçeden 
karşılanmıştır? 

4. Bu tür seyahatlere davetli olarak katılacak ki
şileri tespit ederken hangi kıstası uygulamaktasınız? 
Bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 10.4.1987 

Hükmü : 525-15/686-
7177-10535 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.3.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

D. Bşk. 7/1749-8224/32132 sayılı yazınız. 

Ağrı Milletvekili Sayın İbrahim Taşdemir'in Türk 
Hava Yollarınca bazı ülkelere ilk olarak düzenlenen 
uçak seferlerine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru 
önergesi incelenmiş, cevaplarımız aşağıda sunulmuş
tur. 

Soru 1. İktidarınız döneminde Türk Hava Yol
larınca ilk uçak seferi düzenlenen ülkeler hangileri
dir? Bu seferlere şimdiye kadar davetli olarak katılan 
kişi sayısı nedir? Bunların kaçı milletvekilidir? Mil-

J letvekillerinden kaç tanesi muhalefet partilerine men
suptur? 

Cevap 1. 1984 - 1987 yılları arasında, 
a) 16.11.1984 tarihinde Madrid'e, 
b) 01.06.1986 tarihinde Singapur'a, 
c) 06.03.1987 tarihinde Delhi'ye, 
«İlk Uçuş» seferleri düzenlenmiştir. 
Bu seferlere toplam 469 kişi davet edilmiştir. Da

vetlilerden 68'i milletvekili olup bunlardan 27'si mu-
I halefet partilerine mensuptur. 

Soru 2. Son olarak düzenlenen Hindistan seferi-
I ne 50 ANAP'lı milletvekiline karşın 9 muhalefet mil

letvekilinin katıldığı doğru mudur? Doğru değilse 
I gerçek rakamlar nedir? Ayrıca bu seyahate bazı 
I ANAP'lı milletvekili yakınlarının ve Zonguldak'tı be

lediye başkanlarının katıldığı doğru mudur? Doğru 
ise bunlar kaç kişiden ibarettir? Kimlerdir ve kendi 
emsallerine nazaran ayrıcalıklı olmalarını gerektiren 
objektif ve vicdanî bir neden var mıdır? 

Ceyap 2. Son olarak düzenlenen Hindistan (Del
hi) seferine ANAP'lı 19 milletvekiline karşılık muha
lefet partilerine mensup 10 milletvekili davet edilmiş
lerdir. 

Zonguldak, Devrek ve Kilimli belediye başkanları 
söz konusu seyahate davet edilmişlerdir. 

Soru 3 : Son seyahat ile şimdiye kaıdar yapılan 
diğer seyahatlerin maliyeti ne kadardır ve hangi büt
çeden karşılanmıştır? 

Cevap 3 : Bahis konusu edilen her üç seferin ma-
I liyetleri; 

a) Madrid : 13.567, 07 USD. (Kasım 1984 Kuru 
itibariyle : 5 797 887,37 TL.)'dır. 

b) Singapur : 15.458, 76 USD. (Haziran 1986 
Kuru itibariyle : 10 440 073,57 TL.)'dır. 

e) Delhi : 67.131, 31 USD (Şubat 1987 Kuru 
itibariyle : 5ıl 308 460,24 TL.)'dır. 

|Bu harcamalar THY Anonim Ortaklığının Mad
rid, Singapur ve Delhi Müdürlükleri Büro Giderleri 
Bütçesinden karşılanmış olup, misafirlerin otel, yemek, 

I kokteyl ve otobüs nakliye giderlerini kapsamakta
dır. 

Soru 4 : Bu tür seyahatlere davetli olarak katı-
I lacak kişileri tespit ederken hangi kıstası uygulamak

tasınız? Bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyor 
I musunuz? 
I Cevap 4 : Dünya Sivil Havacılık hizmetlerinde 
I geleneksel bir nitelik kazanan ve yaygın bir uygula

ma sahası bulan «İlk Uçuş» seferleri THY A.O. ta-
I rafından amaca uygun bir biçimde sürdürülmektedir. 
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Bu tür seyahatlere davetli olarak katılacak kişi
lerin tespitinde Parlamento, 'Basın, İş çevreleri, Seya
hat Acenteleri gibi grupların temsili öngörülmekte
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet dner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi kültür sitesinin ne zaman yapı
lacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/1752) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıldaki sorumun Kültür ve Turizm Bakanı Sa

yın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Kayseri Develi İlçesinde yeri belediyece imar pla
nında belirlenen ve kültür sitesi kurmak amacı ile ar
sası tahsis edilen alanda kültür sitesi yapımını ger
çekleştirmeye ne zaman başlayacaksınız? 

TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 . 4 . 1987 

Sayı : 373 
Konu : Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet 

Üner'in Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 25.3.1987 gün 
ve 7/1752-8235/32162 sayılı yazıları. 

İlgi yazıları ile Bakanlığımıza intikal ettirilen, Kay
seri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in «Kayseri İli, 
Develi İlçesi Kültür Sitesinin Ne Zaman Yapılacağı» 
na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Kayseri - Develi İlçesi Kültür Merkezi yapımı ile 
ilgili açıklama 

Bakanlığımız prensip kararlan doğrultusunda 
Kültür Merkezi yapımlarına -İl merkezlerinde öncelik 
verildiğinden Develi Kültür Merkezinin yapımı, yatı
rım programına alınamamıştır. 

Ancak, Kayseri İli Develi İlçesinde kütüphane bi
nası yapımı 1984 - 1985 - 1986 ve 1987 yıllarımda Ba
kanlığımız yatırım programı teklifleri arasına alın

mış olmasına rağmen Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca söz konusu programa dahil 
edilmemiştir. 

1986 yılı içinde ise dalha önce belirtilen kütüpha
ne arsasının yerine hamam yapıldığı; istenirse hama
mın yanında boş bir arsanın kütüphane binası yapımı 
için tahsis olunacağı hususu Kayseri Valiliğinin 
14.8.1986 gün ve 470/657 sayılı yazısında belirtilmek
te olup, bu yazıya istinaden Develi Kütüphane bina
sının yapımı için boş olduğu bildirilen arsanın duru
munun incelenmek üzere çok acele gerekli belgelerin 
temini ile gönderilmesi ilgili Valilikten istenilmiş bu
lunmaktadır. 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ithalat ve ihracattaki vergi iadesi, fon ve prim 
oranlarında yapılan değişiklikler nedeniyle zarara 
uğrayan kuruluşlarca 1984 - 1986 yıllarında Hazine 
aleyhine açılan davalara ve fonlarla ilgili bazı veri
lere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1762) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 yılı bütçesinin 

Genel Kurulda görüşülmesi sırasında Sayın Bakana 
yönelttiğim sorulara yazılı cevap verileceği bildirildi
ği halde, bugüne kadar 23.12.1986 gün ve 50 'nci Bir
leşimde bütçe görüşmeleri sırasında sorduğum altı so
rudan sadece ikisine cevap verilmiştir. Diğer dört so
ruma yazılı cevap veritoemiştir. 

Genel Kurul tutanaklarının 23.12.1986 gün 50 nci 
Birleşiminde sayfa 350'de yer alan ve bütçe görüşme
leri sırasında sıonulan söz konusu dört sorunun ce
vaplarının verilmesi konusunda, Anayasamızın 98 
inci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ta
nınan denetleme yetkisinin sağlanması ve korunması 
için, Başkanlığınızca gereğinin yapılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

IBütçe görüşmelerinde yöneltilen ve bugüne kadar 
cevaplandırılmayan sorularım (23.12.1986 gün 50 
nci Birleşim sayfa 350) 

1. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ithalat ve ihra
cattaki vergi iadeleri, fonlar veya primlerde yapılan 
sürekli değişikliklerden kaynaklandığını ileri sürdük
leri zararları nedeniyle kuruluşlar tarafından Hazine 
aleyhine açılan dava sayısı ve bunların Türk Lirası 
tutarı nedir? Hazine aleyhine açıtkları bu davalardan 
vaz geçen firma var mıdır; varsa, bunların sayısı ne-
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dir ve vazgeçtikleri bu davaların Türk Lirası olarak 
tutan nedir? 
' 2. 1986 yılında 90 küsur fon arasında yapılan 

transferlerin bir tablosunu yazılı olarak verebilir mi
siniz? 

3. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında Kamu Ortaklığı 
Fonundan baraj ve otoyolların ihalesini alan firmala
ra, istihkaka mahsup edilmek üzere, önceden avans 
verilmiş midir, verilmişse, kaç firmaya ne kadar avans 
verilmiştir? 

4. Tanıtma Fonunda 1986 yılında ne kadar kay
nak toplanmıştır; nerelere, ne kadar ne için harcama 
yapılmıştır? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 7 . 4 . 1987 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : 111813-390/7563 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 'Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 25.3.1987 tarih 
7/1762-8260/32266 sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
23.12.1986 günü; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
1987 yılı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler sıra
sında Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arı-
kan'ın tarafıma yöneltmiş olduğu sorulardan bir bö
lümüme 112.2.1987 tarih, 11)1813-390-2749 sayılı ve 
26.2.1987 tarih, 111813-390-4169 sayılı yazılarımızla 
cevap verilmişti. 

ilgi yazınıza ekli önergede kayıtlı birinci soruya 
ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, 1984, 1985 
ve 1986 yıllarında ithalat ve ihracattaki vergi iadeleri, 
fonlar veya primlerde yapılan sürekli değişikliklerden 
kaynaklandığını ileri sürdükleri zararları nedeniyle 
kuruluşlar tarafından Hazine aleyhine açılan veya 
sonradan vazgeçilen dava bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sayın önerge sahibinin henüz cevaplanamayan di
ğer soruları ile ilgili incelemelerimiz tamamlandığın
da ayrıca cevap verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük (Bakanı 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 12.8.1986 tarihinde Yargıtaya gönderilen Erzu
rum Aşkale - Kandilli Belediye Başkanı ile ilgili dos
yanın akıbetine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1774) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum Aşkale Kandilli Belediye Baş
kanı Mehmet Ak hakkında Erzurum Ağır Ceza Mah
kemelinde (Zimmet ve evrak tahrifatı) suçundan gö
rülen mahkeme (986/67 Dos. No. :) 30 Temmuz 1986 
gününde verilen karar Yargıtay 5 inci Ceza Dairesine 
12.8.1986 tarihinde gönderildiği halde neticesi ne ol
muştur? (7379 sayılı dosya) 

Soru 2. Yargıtay da murafaa tarihi 12 Şubat 1987 
olduğuna göre sonuç ne olmuştur? 

Soru 3. Cezanın onaylanıp onaylanmadığı, dos
yanın nerede olduğu, dosyanın saklanıp saklanmadığı, 
dosya muamelatının ne safhada olduğunun bildiril
mesi? 

TC 
Adalet Bakanlığı 14 . 4 . 1987 

Bakan : 613 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 31 Mart 
1987 tarihli ve 7/1774-8305/32402 sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde alınan ve Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği soru önergesinin cevapları 
iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Bakan 
Sayın 
Hilmi 'Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istediğiniz soruların cevap
ları aşağıda belirtilmiştir. 

Zimmet ve evrakta tahrifat suçlarından dolayı 
Erzurum Aşkale Kandilli Belediye Başkanı Mehmet 
Ak hakkında, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince ya
pılan sıon tahkikat neticesinde verilen karar ve ilgili 
dosya; 
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— Yargıtay "Cumhuriyet Başsavcılığının 17.11.1986 
tarih ve 5/4122 sayılı tebliğnamesi ekinde Yargıtay 
Beşinci Ceza Dairesine tevdi kılınmış, 

— Söz kondsu Yargıtay Beşinci Ceza Dairesinin 
7379 Esas sayısına kaydedilmiş ve 12.2.1987 günü 
duruşması yapılmak üzere adı geçen sanığa davetiye 
çıkarılmış, 

— Sanık, kendisini vekille temsil ettireceğinden 
bahisle duruşmasının talikini talep etmiş, bu isteği he
yetçe kabul edilmiş ve" duruşma 26.3.1987 tarihine 
ertelenmiş, 

— Duruşma gününden bir gün önce vekâletname 
alan sanık vekili verdiği dilekçede dosyayı incelemek 
üzere süre istediği cihetle duruşma 7.5.1987 tarihine 
talik edilmiş, 

bulunmaktadır. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
1986 yılında İstanbul - Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı
na intikal eden hazırlık dosyalarına ve sonuçlarına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun yazılı cevabı (7/1784) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın. Adalet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli iş
lemin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

30 . 3 . 1987 
Günseli Özkaya 

İstanbul 
1. 1986 yılı içinde Sarıyer İstanbul Cumhuriyet 

Savcılığında hazırlık tahkikat dosya sayısı kaçtır? 
2. Bunlardan kaçı hakkında ne kadar sürede da

va açılmıştır. 
3. Ademî takip kararı verilenlerin sayısı kaçtır 

ve ne kadar zamanda sonuca bağlanmıştır. 

TC 
Adalet Bakanlığı 14 . 4 . 1987 

Bakan : 615 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 2 Nisan 
1987 tarihli ve 7/1784-8336/32519 sayılı yazınız. 

14 . 4 . 1987 0 : 2 

İlgi yazıları ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili 
I Günseli özkaya'nın, tarafımdan yazılı olarak cevap

landırılmasını istediği soru önergesinin cevapları iki 
nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerimize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

TC 
. Adalet Bakanlığı 14 . 4 . 1987 

Bakan 
Sayın 
Günseli Özkaya 
İstanbul Milletvekili 

Şahsıma.. tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin 
cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

j 1986 yılı içinde Sarıyer Cumhuriyet savcılığınca 
1 yapılan 4054 adet hazırlık tahkikatı sonunda; 

I a) Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesine 589; Sulh 
I Ceza Mahkemesine 652; Asliye Hukuk Hâkimliğine 
I 1; İcra Ceza Hâkimliğine 2 olmak üzere toplam 1244 
" dava açılmış, 

b) Ağır Cezalık mevattan bulunan 46 hazırlık 
evrakı fezlekeye rapten İstanbul Cumhuriyet savcılı
ğına tevdi edilmiş. 

c) 1940 takipsizlik kararı verilmiş, 

d) 155 yetkisizlik kararı verilmek suretiyle yet
kili Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilmiş, 

e) 1 hazırlık evrakı İstanbul Sıkıyönetim Askerî 
Savcılığına gönderilmiş, 

f) 20 adet hazırlık evrakı birleştirilmiş, 

g) 648 adet hazırlık evrakı da 19(87 yılına dev
retmiş, 

ıbulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

'89 UNCU BİRLEŞİM 

14 . 4 . 1987 Salı 

Saat : 14.30, 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyon
larda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve. 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu İli Korgan ilçesindeki Ziraat 
Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

3. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

4. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

5. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SE1A anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 

6. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarki gelişmeleri ve 
alınan önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

7. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98. inci, içtüzüğün 1012 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

3. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUöSAN Fabrikasına İliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

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

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

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

8. — Sinop Milletvekili B'arış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

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

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

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

12. — Tunceli Milletvekili Ali RıJdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir^ 

I lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

13. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagİl'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 

I olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/810) 

14. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
I Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 
15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

I sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı-
I ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge

si (6/813) 
I 16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
I güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
I sözlü sor önergesi (6/817) 
I 17. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
I GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
I 18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Onur Işhamnda çıkan yangının sebe

bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 
I 19. — Kaylseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be-
I lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
20. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer

kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ' sözlü soru 
önergesi (6/838) 

I 21. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 

yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

22. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi (6/845) 
23. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 

I üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

24. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
I olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik

lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 
25. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

I Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 



Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

26. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

27. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

28. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'm, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

31. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

33. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök: 

menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

35. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketim kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 
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J 36. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğiu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940){l) 

40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

41. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

42. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye 'başkanlarının temsil ettikleri belediye-

I lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

44. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tıı-
I ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı-
I lan 'belediye 'başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
I çeşitli kaynalklardıan yapılan yardımlara ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

45. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 

I Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 



46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
aikar'ın, DiyaırbaJcıır İlinde cereyan eden 'anarşi ve 
terör oll'ayılıanna ve yapılan operasyonlara lilişkin İç
işleri Baıkanıından sözlü soru önergesi (6/915) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahrarnanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

51. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkırnıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) '(1) 

52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca. kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın atadığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden Ibu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
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toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

59. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için. ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

60. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi dçin alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

61. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş-
'kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

62. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

64. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

65. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, vize alıp da 'başarısız olan yüksekokul öğrenci
lerinin af kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/973) (1) 

66. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 



61. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/933) 

68. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «'sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

69. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

70. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Pasinler İlçesinde endüstri meslek ve 
imam hatip liselerinin ne zaman yapılacağına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/977) (1) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran iBayezitlin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit*in, Kahramanmaraş Hinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

74. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

75. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

76. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

77. — Eskişehir Mületvekili Münir Sevinçlin, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

79. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

80. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

81. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

82. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

83. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

84. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ye yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

85. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

86. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 



87. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

88. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

89. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra ilçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

90. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi AtaMı'nm, 
Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alman bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

91. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

92. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınaealk doğal gazın alımına, 
naklime ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

93. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, NATO 
Genel Sekreterinin Türk * Yunan müjnasebetlerindeki 
tutumuna il'i&jkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

94. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlÖER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. —r Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nİn, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

5. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 r.ci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

7. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

8. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
İle Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

9. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 
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10. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Maddele
rine Dedğîklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sayısı : 549) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.1987) 

11. — Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman ve 
İbrahim Turan'ın, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkın
da Kanunun 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/421) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 8.4.1987) 

12. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci Maddesi 
(e) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/829) (S. Sa
yısı : 551) (Dağıtma tarihi : 8.4.1987) 

13. — 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savun
ma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 

Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzu
mu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/823) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 
8.4.1987) 

14. — 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Su
baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/828) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 9.4.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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