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Kaşıkçının, Türkiye Cumhuriyetinin 5 inci 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın ölümünün 

* 5 inoi yıldönümü mlünafseb'eitıiyle yaptığı gün
dem dışı konuşması 235:230 

2. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, Kıbrıs .konusunda Sovyetler Birliği'nin 
ABD ve diğer ülkelere yapmış olduğu çağ
rı hakkında gündem dışı konuşması 236:238 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
baritioğlu'nun Doğu Anadolu Bölgesinin ta
rım girdileri ve sorunları hakkında gündem 
dışı konuşması 238 

B) Danışıma Kurulu Önerileri 239 
1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı İsmet Kaya Erdeni hakkındaki Mec
lis soruşturması önergesinin görüşmelerinin 

Sayfa 
11 Haziran 1987 Perşfemlbe günkü birleşimde 
yapılmasına, Anayasa Değişikliklerimin Halk
oyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 298 saıyılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
•ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 
2839 sayılı MiltetöveJkili Seçimi Kanununun ve 
2820 saıyılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Daür 
Kanun Teklifinin (görüşmelerine 23 Mayıs 
1987 Cumartesi günü başlanmasına ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, 26 Mayıs 1987 
Salı gününden başlanarak 9 Haziran 1987 
Salı gününe kadar çalışmalarına ara veril-
ırtesinıe dair Danışma Kurulu önerisi. 239 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 240 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun Ba
zı Maddelerinim Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişlleri; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/843) (S. 
Sayısı : 569) 240:250,260,277:280 

2. — Erzurum Miltoüvekii Sabahattin 
Araş, İstanbul Milleitvekili Reşit Ülker, Kah-
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ramanmaraş Milletvekilli Rıfat Bayazıt, Af
yon Milletvekili Mötıin Balılbey, Sivas Millet-
vdkiii Mulsitafa Kemal Palaoğlu ve Balı
kesir Mülldttvdkili Fenni İislimyeli'nin, Türkiye 
Büiyük M'illet Meclisti İçtüzüğü Teklifi ve Ço
rum Millletvdkili Uhlsan Tomibuş'un, Türkiye 
Büyük Millet Meciilsi İçıtüzüğü Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Rapıoru (2/191, 2/203) 
(S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 

3. — İçel MlillLetVeküi Edip özgenç'ıin, 
İpidklböüeikçiMği Kanunu Teklifi ve Tarım 
Onman ve Köy.işjlıeri Komisyonları Raporu 

-(2/139) (S. Sayısı : 515) 
4. — Muş M'ilPeıttveikiili Alaatıtin Fırat ve 

İsfembul MiHletVdküli Bülent Akarcah'nın, 
21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şir-
kdtler'inin Muralkalbesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değişltirilmesıi, Bazı Mad-
'ddîerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçlfoi Madlde Eklenmesi Hakkında 
Kanım Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret komisyonları raporları (2/317) 
(S. Sayısı : 554) 

5. — Manıbul Mİlfetvekili Doğan Kasar-
oğlıu ve 13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 
2954 Sıayilı Türkiye Rad)yo ve Televizyon 
Kanununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesi ve Bazı Maddelerinin Değ iştiıri İanesi 
Hakkında Kanun Teklifi xle Adana Milllet
vdkili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 
Sayılı Türlüye Radyo - Televizyon Kanunu
nun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556) 

6. — Bir Siyasî Partiden Istiıfıa Ederek 
D.S.P. Kurucuları Araısın'da Yler Alan Dört 
Milletvekili ile Bir Siyasî Partiden Kesin İhraç 
'Edildikten Sonra D.S.P.tye Giren Bir M'il'let-
vdkilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kaırarı ile Başkanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
ninıden Kurulu Karma Komisyon Rapıoru 
(3/10116) (S. Sayısı : 546) 

7. — Bir Siyasî ParitMen İstifa Ederek Baş-
Ika Bir Siyasî Partiyle Giren; Mensup Oldluğu 
Siyasî Parti Feshedilen ve Başka Bir Siyasî 
Partiye Giren Milletvekillerinin Anayasanın 

Saıyfa 
84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarıma Dair Başkandık Divanı Kararı 
ve Başkan'lık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
ldt Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporları (3/1158) (S. Sayısı : 
547) 

8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve 
Daha Sonra Yeni Bir Sityasî Partinin Kuru-

250 cu Üyeleri Arasında Yler Alan; Bir Sıiyasî 
Partiden îısltıifa Eden ve Daha Sonra Başka 
Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Oldu/klan 
Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 

250 Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir" Siyasî 
Partıin'in Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan 
Miilleltveikil!erinin Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına 
Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Başkan'kk 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komıüslyon-
ları Üyelerimden Kurulu Karma Komilsyion 
Raporları 3/1073) (S. Sayısı : 548) 

9. — Ordu Milletivekili Hüseyin Avni Sağ-
esen ve Tokat Milletvelkili Metin Gürdere' 

250 
nin, Ankara MilteltvdkLli İsmail Saruhan'ın, 
Uşak Milletvekili Metanet Topaç'ın, 1163 Sa
yılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Mad
desinin Değişltirilmesiine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Telknıoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sa
yısı :. 565) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ıbıanitioğlu'nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
(Hakkın'da Kanun Teklifi ve İçilşlleri; Tarım, 25 i Onman Ve Kö'yiş'leri komisyonları raporları 
(2/245) (S. Sayısı : 566) -

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici 
ve 3 Arkadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanu
nunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi, Ge
çildi 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi ve Tdknolıoji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/446) (S. Sayısı : 572) 

251 
12. — »stanlbul Milletvekili Turgut Özal 

ve 218 Arkadaşının; Eski Başbakanlardan 
Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Hasan 
Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nutı İmralı'da 
Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin 

—• 232 — 



T. B. M. M. B: 110 22 . 5 . 1987 O : 1 

Sayfa 
Bazı Tesislere Venitmıesi Hakkında Kanun 
Telkilifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/447) 
<S. Sayısı : 573) 252:271' 

13. — Bolu M'illetlvekili Fuat öztekin ve 
10 Arkadaşının, 115 Sayılı Gümrük Kanunu
nun Değiştir ilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
i'le Kaderi MiHleıtvekili Muısıtafa Şahin'in Ay
nı Mahiyette Kanuın Teklifi ve Adalet; Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporuıları (2/452, 
2/82) (ıS. Sayısı : 574) 271:273 

VI. — SORUUAR VE CEVAPLAR 273 
A) Ya.zılı Sorular ve Cevapları 273 
1. — Ankara Milletvekili Neriman El-

gin'lm, Orıta Doğu Teknik Üniversitesinde 
Arapça desisterini veren öğretiım elemanları
nın .maaşlarının Suudi Arabistan Yüksek Eği-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak üç 
oturum yaptı. 

Erzurum MilletVekili Hilmi Nalbantoğlu, Doğu 
- Anadolu bölgesinin tarımsal sorunları, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar, Gü
neydoğu Anadolu'da meydana gelen kuraklık ile, bu
nun sebep olduğu kıtlık ve yokluk tehlikesi, 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan da, Katma De
ğer Vergisindeki kaçakçılığın boyutları ve alınması 
gerekli önlemler, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğin© giden Ma

liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtoebe Alptemoçin' 
in dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 
Tarıttı Orman ve Kcyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

'Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Sana
yi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Ca'hit Aral'ın dönüşüne 
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
'sunuldu. 

22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin KaMırılması ve Bu Kanuna İki Madde ve 

Sayfa 
tim Bakanlığına bağlı bir kuruluş tarafın
dan ödendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin Bmdr-
oğîu'nun yazılı cevabı (7/1852) 273:274 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
'n Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinde 
kullanılan kömürlerin hangi devletlerden it-
hat edildiğine ve demıir çelik mamullerine 
vapıllan yeni zamların gerekçesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Raraevli'nin yazılı cevabı (7/1916) 274:275 

.3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arılkan'ın, çevre kirlliıiğini önleme fonunda 
1986 yılımda toplanan kaynaklara ve yapılan 
harcamalara ilişkim sorusu ve Devlet Bakanı 
Afomet Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1927) 275:276 

Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında (2/443) (S. 
Sayısı: 568 ve 56'8'e Hnci Ek), 

10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanu
nunun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
(2/442) (S. Sayısı: 570) 

Kanun teklifleri ile, 
Açık oya sunulan: 29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sa

yılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/445, 
2/13, 2/301, 2/307, 2/398, 2/401) (S. Sayısı: 571) 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklen
mesi .Hakkında Kanun Tasa/isi (1/843) (S. Sayısı: 
569) 12 nci maddesine kadar kabul edildi. 

İçel Milletvekili Edip özgençln, İpekböcekçİliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu (2/139) (S. Sayısı: 515), 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1958 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 Tek-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ko
misyonları (2/317) (S. Sayısı: 554), 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaröğlu ve 13 Ar
kadaşının 111.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sayılı Türki
ye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu (2/310, 2/374) (S. Sayısı: 556), 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve To
kat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
(2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı: 565), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalb'antoğlu'nun 9 
Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri; Tarım, Orman ve Koyişleri komisyonları (2/245) 

(S. Sayısı: 566); 
Raporlarının görüşmeleri, komisyon ve hükümet 

yetkilileri? 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kurucu
ları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Si
yasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.*ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayaisanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon (3/1016) (S. Sayısı: 546) 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir Si
yasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti Fes
hedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Milletve
killerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe-
isin'de Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Ka
rarı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
(3/1158) (S. Sayısı: 547) 

Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra 
Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında 
Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha 
Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduk
ları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir Siya
sî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin Kuru
cu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin Ana
yasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî Du
rumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Başkan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (3/1073) (S. 
Sayısı: 548) 

Raporlar üzerindeki görüşmeler de komisyon yet
kilileri, 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendiler. 

22 Mayıs 1987 Cuma günü saat 15.00Tte toplan
mak üzere, birleşime saat 23.00'de son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye1 Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal Özbilen Mehmet Üner 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
22 . 5 . 1987 Cuma 

Raporlar 
' 1. — 28.3.1983 Tarihi ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ

retim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarıisı ile Manisa Milletvekili M. 
Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/846, 2/444) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 
21.5.1987) (GÜNDEME) 

2. — Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunul
ması Hakkımda Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyo

nu Raporu (1/854) (S. Sayısı: 576) (Dağıtma tarihi: 
21.5.1987) (GÜNDEME) 

3. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 Ar
kadaşının, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değiştiktik 
Yapılmasına Dair Kanun TeklM ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/457) (S. Sayısı: 577) (Dağıtma tari
hi : 21.5.1987) (GÜNDEME) 

»>»••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiö Abdıdhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük iMillet Meclisinin 110 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

ı(Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a ka
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı' 

nm, Türkiye Cumhuriyetinin 5 inci Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay'ın ölümünün 5 inci yıldönümü müna
sebetiyle yaptığı gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet 
Kaşıkçı, Türkiye Cumhuriyetinin Beşinci Cumhur
başkanı Cevdet Sunay'ın ölüm yıldönümü dolayısıy

la gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Kaşıkçı. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler, bugün, Cumhuriyetimizin 
Beşinci Cumhurbaşkanı rahmetli Cevdet Sunay'ın 
ebedî hayata intikalinin beşinci yıldönümü nede
niyle, hizmetlerini Büyük Millet Meclisinde kısaca 
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dile getirip, rahmetle anmayı vazife bildim. Bu ve
sile' ile yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Merhum Cevdet Sunay, 82 yıllık ömrünün 65 yı
llını devlet hizmetinde geçirmiş tecrübeli bir kuman
dan, kıymetli bir devlet adamıdır. 

Kuleli Askerî lisesinde öğrenci iken, daha 17 
yaşında Birinci Cihan Harbine katılmış, Kudüs sa
vaşlarında yaralanmış, alayı ile birlikte esir düşmüş
tür. 

Esaretini müteakip İstanbul'a gelmiş; Anadolu'ya; 
Mustafa Kemal'e silah ve cephane naklinde bilfiil 
çalışmıştır. Daha sonra Anadolu'ya geçmiş; önce Ga-, ' 
ziantep cephesinde Fransızlara karşı, sonra batı cep
hesinde Atatürk'ün kumandasında Yunanlılara karşı 
savaşmıştır, -Eskişehir, Sakarya muharebelerinde, Bü
yük Taarruzda, Başkumandanlık Meydan muhare
belerinde topçu subayı olarak görev yapmıştır. Genç
liği, harp meydanlarında vatanı ve milleti için sa
vaşarak geçen Sayın Sünay'ın, olgunluk yıllarında 
da hayaitı Cumhuriyet tarihimizin en çalkantılı yıl
larına rastlamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
Genelkurmay Başkanı olarak 27 Mayıs askerî döne
minden, demokratik parlamenter rejime geçişi temin 
tiçin büyük gayretler harcamıştır. 

22 Şubat ve 21 Mayıs harekâtının kansız önlen
mesinde, birinci derecede önemli rolü olmuştur. 12 
Mart buhranının parlamenter rejim içerisinde bir 
millî koalisyon ile atlatılması, Cumhurbaşkanı Cev
det Sünay'ın gayretleriyle mümkün olmuştur. Görül
düğü gibi, ömrü, vatanın kurtuluşu için kanını dö
kerek, milletin selameti, devletlin bekası, parlamen
ter demokrasinin yaşaması için canı* pahasına çaba 
harcayarak geçmiştir. Mert, cesur, bilgili bir asker; 
çalışkan, dürüst, mütevazi bir devlet adamı, iyi bir 
aile reisiydi. Sayın Sunay, üstün vasıfları ve büyük 
hizmetleriyle, şanlı Türk tarihindeki mümtaz yerini 
almaktadır. 

Şehitlikte, şehit silah arkadaşlarıyla birlikte hu
zur içerisinde yatmaktadır. Çünkü, ruhu, yetişmes' 
ve güçlenmesi için emek verdiği Kahraman Türk Or
dusunun, (iç ve dış tehlike'lere karşı hazır ve uya
nık olduğunu görmektedir; ülkemizin, hür parlamen-
ıter demokrasi ile huzur ve sükûn içerisinde, dira
yetle yönetildiğini izlemektedir. 

Ruhu şâd olsun, Cenabı Hakkın rahmeti bol 
olsun. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaşıkçı. 

2. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagü'in, Kıb
rıs konusunda Sovyetler Birliği'nin ABD ve diğer ül
kelere yapmış olduğu çağrı hakkında gündem dışı 
Konuşması., 

BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Sayın Erol 
Ağagil, Kıbrıs konusunda Sovyetler Birliğinin son 
günlerdeki uluslararası konferans toplanması giri
şimleri hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyursunlar Sayın 
Ağagil. (SHP sıralarından alkışlar) 
* EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, Kıb
rıs konusunda son iki üç gün içerisinde ortaya çı
kan birtakım gelişmeler, ülkemiz açısından kaygı, 
endişe ve huzursuzluk yaratan bir ortamda devam 
etmektedir,, 

Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri 
yönetimine (yani Reagan'a) yaptığı bir girişim ile, 
Kıbrıs sorununu sözde çıkmazdan kurtarmak ve 
Adada banşı sağlamak için, bir uluslararası konfe
rans toplanmasını istedi. 

Basınımızda ve dış kaynaklı yayın organlarından 
öğrendiğime göre, Sovyetler Birliği bu çağrıyı sade
ce1 Amerika Birleşik Devletleri yönetimine değil, 
başta Batı Avrupa olmak üzere, diğer birçok baş
kentte de yineledi. 

Sovyetler bu girişimlerinde Kıbrıs sorununun ge
reksiz yere uzatıldığı gerekçesiyle, nihaî çözüm için 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimî 
üyesi; ayrıca seçimle gelen 10 üye ve Türkiye, ile 
Yunanistan'ın da içinde olacağı bir uluslararası kon
ferans öneriyor. Gene aynı çıkışında Sovyetler Bir
liği, Kıbrıs konusunda takındığı olumsuz tavır ne
deniyle, güya Türkiye'yi kınıyor ve Waşbington'un 
bu konuda Ankara'ya baskı yapmasını istiyor. Aynı 
Sovyet önerisinde bu girişimin diğer nedenleri ola
rak da.4 Adada Türk askerî varlığının artmasından 
duyulan endişe ve Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terinim bu konudaki girişimlerinin sorunun hallinde 
bugüne1 değin hiçbir ilerleme kaydetmemiş olması da 
gösteriliyor. 

Sovyetler Birliği, bu girişiminin hemen ardından 
ve daha iki gün önce, bu kere, Cenevre Silahsızlan
ma Görüşmelerindeki Baştemsi'laisi Viktor Karpov'u, 
Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu'ya 
göndererek, bu konuda kiminle işbirliği içinde ol
duğunu açıkça gösteriyor. Yani bu konunun ulus
lararası arenalara taşınması, aslında hepimizin bil
diği gibi, ta başından beri Rum tezidir. Sovyetler 
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ise, Kıbrıs konusunda Rumlardan yana tavır aldı
ğını bu girişim ve görüşme ile bir kere daha gös
termiştir. 'Esasen daha bir birbuçuk ay önce aynı 
Sovyetler Birliği, Ege sorununda da Yunanlılar ta
rafında olduğunu zaten ilan etmişti. 

Sovyetler Biriliğinin Kıbrıs konusundaki bu tav
rı yeni değildir. 1974'lerden beri Kıbrıs sorununu 
uluslararası ortama götürme" isteği, o günden bugü
ne değin çeşitli kereler Sovyetler Birliği tarafından 
yinelenmiş ve tekrar tekrar gündeme getirilmiştir. 

Gorbaçov'un Sovyetler Birliğinde lider olmasın
dan beri ise, OPEC ile dayanışma içine girip, pet
rol ihracat politikasını OPEC'e göre ayarlayan; 
Mısır'ın 3 milyarlık askerî borcunu erteleyen; Suudi 
Arabistan ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışan; Ku
veyt'in petrol ihracatını güvenceye almak için ken
disine tankerler kiralayan; Irak'a milyarlarca dolar
lık askerî yardım sağlayan; Saddam Hüseyin ile Ha
fız Esat'ı bir araya getirmek için çaba gösterip, son 
günlerde bunu başaran; kendi yanlısı ve dostu Ara
fat'ın, tekrar 'Biliştin Kurtuluş Örgütünün tek lide
ri prestijini kazanması yolunda uğraşıp bunu temin 
eden; son Ege krizinin hemen ardından Yunanistan' 
in Ege'de petrol aramasına fiilen kendi gemisi ile 
katkıda bulunan ve yine son günlerde Güney Kıb
rıs'ta da aynı petrol aramaları için Güney Kıbrıs 
Rum yönetimine destek veren Sovyetlerin; Ortado
ğu için bir sıçrama tahtası olarak gördüğü Kıbrıs'a 
kayıtsız kalamayacağı ve bu stratejik konumdaki 
adayı, NATO paralelinde bir konumda görmek is
temeyeceği açıktır. Bu konuda, Yunanistan ve Kıb
rıs Rum Yönetimi ile aynı görüşte olduğu ise ke
sindir. 

Sovyetlerin bu görüş ve girişiminin Türkiye ta
rafından kabul edilmesi ise, asla imkân dahilinde de
ğildir; ancak, burada gözden uzak tutulmaması ve 
hatırlatılması gereken bir husus vardır; bu da, ay
nen Sovyetler Birliğinin Kıbrıs konusundaki girişimi 
kadar önemlidir; o da, Türkiye'nin Avrupa Toplu
luğuna başvurduğu şu günlerde, Kıbrıs konusunun 
Batı Avrupa ülkeleri önüne getirilmesi, Türkiye'nin 
gittikçe köşeye sıkıştığı; Kıbrıs konusunda uzlaş
ma zorunluluğunda olduğu; Avrupa Topluluğuna 
üyelikte gelişmeler sağlayabilmesi için Kıbrıs'ta ödü
ne zorlanacağı ve razı olacağı varsayımı da; Sovyetler 
Birliğinin hareketinin bir ürünüdür. Tabiî, perde 
önünde Sovyetler Birliği, perde arkasında Yunanis
tan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve belki de bilmediğimiz 
diğer müttefikimiz sandığımız bazı güçler... 
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Muhterem milletvekilleri, halbuki, Kıbrıs soru
nu, Türkiye için, orada yaşayan soydaşlarımız açı
sından her şeyden önce bir insanlık sorunudur; top
rak ve mülkiyet sorunundan önce, bir insanlık so
runudur, insan hakları sorunudur ve hiç kimse, hiç
bir devlet veya uluslararası kuruluş, Türkiye'den 
bu insanlık hakları konusunda en ufak bir ödün is
teyemez, bekleyemez ve Türkiye'de de hiçbir hükü
met bunu yapamaz. Masum insanların, kadın Ve ço
cukların hunharca katledildiği günleri daha hiçbi
rimiz unutmadık. Kıbrıs'taki soydaşlarımızın insan
ca yaşama hakkından, ne Sovyetler Birliği, ne Ame
rika Birleşik Devletleri dostluğu ve ne de Avrupa 
üyeliği gibi nedenlerle ödeyecek hiçbir bedelimiz 
yoktur ve olamaz da. Bunun bütün uluslar tarafın
dan böyle bilinmesi ve kabul edilmesi lazımdır. 

Kaldı ki, uluslararası olaylarda devletler, temel hak
larından ödün vererek değil, bu hakların her şeye 
ve herkese rağmen hakça ve kararlılıkla savunul
duğu müddetçe saygınlık kazanacağını ve eşit mu
amele göreceğini bilmelidirler; ona göre hareket et
melidirler; çünkü, uluslararası ilişkilerde taviz ve 
ödün vermeye bir kere başladınız mı, bunun nerede1 

duracağını veya durmayacağını tespit etmek de artık 
sizin elinizde değildir. 

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumu hem 
Sovyetler Birliği; hem Türkiye'ye yardımı Kıbrıs 
konusuna bağlayan Amerika Birleşik Devletleri yö
netimi; hem NATO üyeleri, hem de Avrupa Top
luluğu kesin olarak bilmelidirler. Biİmcilidirler ki, 
muhterem üyeler, Kıbrıs'taki sorunun çözümü bir 
uluslararası konferans değil, tam eşitliğe dayalı bir 
federasyondur. Adaya, barış, kardeşlik ve eşitlik 
ancak böyle gelir, Bunun da yolu, orada mevcut Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bu ülkelerin tanıma
sından geçer. 

Konunun yeniden güncelleştiği bugünlerde, her 
zaman olduğu gibi, olayların hep gerisinde kalan 
hükümeti uyarıyor; Kıbrıs'ta en ufak bir ödün verile
meyeceği; uluslararası bir konferansın tarafımızdan 
kabul edilemeyeceği, görüşümüzün nedenleri de açık
ça anlatılarak, devamlı takip ve dünya kamuoyuna 
iletilmesini istiyor; milletvekili transferi, bazı me
zarların politik kazanç amacıyla kullanılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclislinin bu gibi iç kaoslarla 
işgal edilmesi dışında da, ulusal sorunlarımız oldu
ğunu, hayatî meselelerimiz olduğunu, bunları asla 
unutmamamız gerektiğini ve hükümetin, Kıbrıs ko
nusunda son gelişmeler hakkında yaptığı, yapmakta 
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olduğu ve yapacağı konu'lan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirmesini, ve Türkiye Büyük Millet Mec
lislini böyle ulusal bir davada yanına almasının ge
rekliliğini vurgulayarak, sözlerime son veriyorum. 

Yüce kurula saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Doğu Anadolu Bölgesinin tarım girdileri ve so
runları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu, Doğu Anadolu Bölgesinin tarım girdi
leri sorunlarında alınması gerekli önlemler hakkın
da gündem dışı söz istemiştir. Kendilerine söz veri
yorum. 

Buyursunlar Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, sevgili arkadaşlar; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Şimdi, -Doğu Anadolu Bölgesinde tarım girdileri 
sorunlarında ne gibi tarım politikası izlenmesi ge
rektiği üzerinde duracağım. Doğu Anadolu Bölgesi 
çiftçileri, gübrenin tarımın itici gücü olduğunu çok 
iyi bilmektedirler ve gübresiz bir tarımı da düşün
memektedirler. Ancak, gübre fiyatlarının pahalı olu
şu medeniyle, çiftçilerimiz çok arzu etmelerine rağ
men gübre satın alıp, kullanamamaktadırlar. Güb
re fiyatlarının yüksekliği, çiftçilerin alım güçlerini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle Doğu 
Anadolu Bölgesinde tüketilen gübrelere, devletçe da
ha fazla destek sağlanmalıdır. Çiftçilere gübre te
min etmek üzere, verilecek kredilere uygulanacak faiz 
nispetleri de, diğer bölgelere uygulanan faizlerden 
düşük olmalı, krediler zamanında ve çiftçinin ihti
yacı kadar verilmelidir. 

Doğu Anadolu Bölgesinde gübrelerin tekniğine 
uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, çiftçi
lerin ektikleri ve diktikleri ürün çeşitlerine göre, tar
laların ne miktarda, ne çeşit gübrelere ihtiyaçları 
olduğu ve de ne zaman ve ne şekilde vermeleri ge
rektiği, toprak tahlilleriyle araştırma neticelerine gö
re ortaya konulmalıdır. Bu e'saslar nazarı dikkate 
alınarak, bölgede gübre kullanılması temin edilme
lidir, 

Bölgede, üretimde artışın sağlanmasında, çiftçile
rin gelir ve hayat seviyelerinin yükseltilmesinde, iyi 
vasıflı ve IkaliteM tohumluk kullanılmasının payı bü
yüktür. Doğu Anadolu Bölgesi çiftçileri verimli, ka
liteli, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı, pazar de-
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geri ve talebi yüksek ürün veren tohumluk kullan
mayı çok arzu etmektedirler. Ancak, üreticilere to
hum fiyatları pahalı geldiğinden, çiftçiler ihtiyaçla
rı olan tohumları satın almada sıkıntı çekmektedir
ler. Bu nedenle Doğu Anadolu Bölgesi çiftçilerine 
verilecek tohumlar için, diğer bölgelere nazaran ayrı 
bir politika izlenmeli ve çiftçilere verilecek tohum
larda devlet katkısı artırılmalıdır. 

Doğu Anadolu Bölgesindeki çiftçiler, diğer böl
geler çiftçilerine nazaran, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasınca tarıma ayrılan plasmanlardan (kre
diden) daha az yararlanmaktadırlar. Doğu Anadolu 
Bölgesindeki İllerde tarımsal kredi uygulamalarının, 
diğer bölgelere göre az olmasının nedeni, faizlerin 
yüksek olması ve ayrıca bu bölgede kadastronun 
yapılmamış olmasından dolayı, çiftçinin elinde1 ta
pulu arazisinin olmamasıdır. Eski tapuları var; ama, 
banka bunları saymıyor. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğünce Doğu Anadolu Bölgesi 
çiftçileri için, diğer bölgelere uygulanan faiz nis
petleri azaltılmalıdır; yani diğer bölgelerin dışında 
bir uygulama yapılmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, ziraî 
kredilerde teminat olarak daha ziyade maddî temi
nat istenmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde 
olan illerimizde kadastro hizmetleri tamamlanmamış-
tifj Çiftçilerin çoğunun işledikleri toprakların tapu
ları yoktur. Bu nedenle1, arazilerini Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına teminat olarak göstere
medikleri için kredi alamamaktadırlar. Çiftçilere kre
di almak üzere hazırlanan projeler, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca teminat olarak kabul edil
melidir. Doğu Anadolu Bölgesi için Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce ayrı 
bir ikraz birimi uygulanmalıdır. Doğu Anadolu Böl-
gesij çiftçileri ürünlerini pazarlamada, diğer bölge 
çiftçilerine nazaran daha fazla sıkıntı çekmektedir
ler. Ülkemizde, sadece üretimde artış sağlanması bir 
değer ifade etmemektedir. Tarımımızın sorunu; yal
nız üretim değil, aynı zamanda pazarlamadır; üretim 
artışlarıyla pazarlamayı beraber düşünmek gerekmek
tedir. 

Netice itibariyle, kısa olarak belirteyim; bu sorun
larımızı sayın bakanımız ve bakanlık mensupları da 
biliyor. Fakat nedense yine Doğu Anadolu'ya bir 
üvey evlat muamelesi yapılıyor. Hiç olmazsa bun
dan sonra Doğu Anadolu'nun dertlerini azaltıcı uy
gulamalara geçilmesini temenni ediyor, hepinizi say-

I gıyla selamlıyorum. 
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Teşekkür edenim. i(SHP sıralarından alkışlar) 
B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs

met Kaya Erdem hakkındaki Meclis soruşturması 
önergesinin görüşmelerinin 11 Haziran 1987 Perşembe 
günkü birleşimde yapılmasına, Anayasa Değişiklikle
rinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasa
rısı ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun ve 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine 23 Ma
yıs 1987 Cumartesi günü başlanmasına ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, 26 Mayıs 1987 Salı günün
den başlanarak 9 Haziran 1987 Salı gününe kadar ça
lışmalarına ara verilmesine dair Danışma Kurulu öne
risi 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ay

rı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
22 . 5 . 1987 

Danışma Kurulunun 22.5.1987 Cuma günü yap
tığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmetin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkan 

Anavatan Partisi 
Grup Başkan vekili 

Haydar Özalp 
Doğru Yol Partisi 
Grup Temsilcisi 

Fehmi Memişoğlu 

Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili 

Cahit Tutum 
Demokratik Sol Parti 

Grup Başkanvekili 
Ömer Kuşhan 

öneriler: 
1. Genel Kurulun 12.5.1987 tarihli 101 inci Bir

leşiminde okunmuş bulunan, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Kaya Erdem hakkındaki Meclis 
soruşturması önergesinin, gündemin, «Özel Gündem
de Yer Alacak İşler» kısmında yer alması ve Ana
yasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturma
sı açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin 11 Ha
ziran 1987 Perşembe günkü Birleşimde yapılmasına, 

<2. 21.5.1987 tarihinde dağıtılan ve 22.5.1987 ta
rihli gelen kâğıtlarda yayımlanmış bulunan Anayasa 
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 
Kanun Tasarısı (S, Sayısı : 576) ile Niğde Milletve
kili Haydar Özalp ve 12 Arkadaşının, 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifinin (S. Sayısı : 577) gündeme alınması; 
görüşmelerine 23 Mayıs 1987 Cumartesi günü saat 
14.00'te başlanması ve bitimine kadar çalışma süresi
nin uzatılması önerilmiştir. ' 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 Mayıs 
1987 Salı gününden başlamak ve' 9 Haziran 1987 Sa
lı günü toplanmak üzere, çalışmalarına ara verilme
si önerilmişir. 

tBAŞKAN — 1 inci öneriyi okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

Öneriler :. 
1. Genel Kurulum 12.5.1987 tarihli 101 inci 

Birleşiminde okunmuş bulunan, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem hakkındaki Mec
lis soruşturması önergesinin, gündemin, «Özel Gün
demde Yer Alacak İşler» kısmında yer alması ve 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruş
turması açılıp açılmaması ıkonusundaki görüşmelerin 
11 Haziran 1987 Perşembe günkü Birleşimde yapıl
masına, 

BA§KAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler^.. Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 
2. 21.5.1987 .tarihinde dağıtılan ve 22.5.1987 ta

rihli gelen kâğıtlarda yayımlanmış bulunan Anayasa 
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 
Kanun Tasarısı i('S. Sayısı : 576) İle Niğde Milletvekili 
Haydar Özalp ve 12 arkadaşının, 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifinin (S. 'Sayısı : 577) gündeme alınması; 
görüşmelerine 23 Mayıs 1987 Cumartesi günü saat 
14.00'te başlanması ve bitimine1 kadar çalışma sü
resinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü öneriyi okutuyorum: 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 26 Mayıs 

1987 Salı gününden başlamak ve 9 Haziran 1987 
Salı günü toplanmak üzere, çalışmalarına ara veril
mesi önerilmiştir., 

BAŞKAN — Üçüncü öneriyi oylarınıza sunu
yorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad- I 
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bap Hü- I 
kümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ta- I 
rım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyon- I 
lan raporları (1/843) (S. Sayısı : 569) (1) (Devam) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işler» kısmına ge
çiyoruz. 

6831 sayılı Onman Kanununun Bazı Maddeleri
ndin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır. 
Daha evvelki birleşimde, 12 nci maddeye ka

dar olan, müzakereler tamamlanmış ve 12 nci mad
de okunmuştu. Şimdi, 1'2 nci madde üzerinde söz is
teyen arkadaşlara söz vereceğim. 

Söz isteyen?... 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Türkân Arı-

kan. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
DYP GRUBU ADINA TÜRKÂN TURGUT 

ARIKAN (Edime) — Sayım Başkan, sayın millet-
vekilderi; Doğru Yol Partisi Grubu adıma görüşten- • 
ımiızi arz etimek üzere söz almış bulunuyorum. 

İBu maddeye göre yeni bir ağaçlandırma fonu ku
ruluyor. Bunu çeşitli açılardan sakıncalı bulduğumu- • 
zu tekrar belirtmek istiyorum. Öyle anlaşılıyor ki, 
ANAP İktidarı foinkölik olup çılkitı. (DYP sıralarım
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Her gün. bir fon, her 
gün bir fon; tam an'ıaimııyla bir fonkolik. 

'Bil iyonsunuz, Tarım Bakanlığvna bağlı 10 civarın
da fan var; bunlardan bir tanesi de Orman Köylü
lerini Kalkındırma Fonu. Aynı yasaya bağlı bir fon 
kurulmuş, o fon çalışıyor. Onun dışımda, şimdi yeni
cen, «Ağaçlanldırim'a Fonu» getiriyoruz. Bu fonun bir-
löaküm sakıncaları var, izin verilişteniz onları sırasıy
la ıbelirtlmSek istiyorum. 

iBirineilsi : Genel ve katıma bütçelerle, döner ser-
ımayeden karşılanması mümkün Olan birtakımı gider
ler için bütçe disiplini dışına çıkıyoruz, yeniden bir 
fon oluşturuyoruz. Bu, uygun değildir; bültçe artık 
tamamıien bir kevgire dönmüişjtür, kevgir haline dömüş-

(1) 569 S. Sayılı Basmayazı 21.5.1987 tarihli 
109 uncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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rruüştür. Bu fona bütçe kaynaklarımdan, kamu gelir
lerinin büyük bir kısmından aktarıma yapılmaktadır. 
IBülç'e ile ne giibi kamu harcamalarımı yapacağız, ger
çekten merak etmeye başladım. Artık, fonlarla ülkeyi 
yönetir hale dönüyoruz. 

Jlkinciisi : Harcamaların neler olacağı açık ve net 
(bir şekilde belirlenmem işitir; maddeyi okuduğumuz 
zaman bunu açıkça görüyoruz. Ağaçlandırma şartlan 
nedir, ilkeleri mısdir, hangi şartlarda ne ölçüde kredi 
veriıleceklt!*', hianigi şartlarda hibe yapılacaktır, kredi 
faizleri ne olacaktır, nasıl belirlenecek'tlır, hiçbiri bel
li değil ve bu kbnulaırda hiçibir açıklama yoktur. Ta
rım Bakanlığı yönetimdik yapacak, bunları hazırla
yacak, ondan sonra biüttüm bunlar belli olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu madde ile Tarım Bafoan-
lığınlda yönetmeliği hazırlayacak olan gruba, âdeta 
Meclis oJaırak açık 'bir bono variyojr'uız. Buigüne ka
dar, b i [iyonsunuz, fonlarla ilgili Bakamlar Kuruluma 
yetik I verdiğimiz zaman dahi itiraz ediyorduk, ama 
şimdi yömeljmeliği bir grup hazıırlayacak. Bü/Süın şekil 
ve şartları o grup hazırlayacak bakanlık da tasdik 
edecek ondam sonra bu kaynaklar böylece kullanıl
mış olacaktır. Sanıyorum, Medis olarak bu kadar 
aç:k bir bono verlmeyıe hiçbirimizin hakkı yoktur. 
Üzerinde dikkatle düşünmeımiz gerekiyor. 

Size bir örmek vermek istiyorum; Tuırfem Geliş-
'tirmıe Fonlunda fa.iz oranH'arı ve' tanıtma için harcama-
cak miktar Sar, her yıl Bakanlar Kurulunca belirleni
yor. Niçin, bu fonda bunu yönetmeliğe bırakıyoruz 
da, Bakanlar Klu'nul'una, hiç değilse belirli ilkeleri tes
pit etme yetkisi verımiyoruz? Görüyorsunuz, giderek 
geniş bir gevşeme söz konusu. 

'Üçüncüsü : Fonum denetimi de hiç açık değil. Bir 
yandan Sayıştay demetimi diyoruz; öte yandan Sayış-
taıyı bakanlığın emri altlına yeriyarsıumtiıız, yömetlmeli-
ğe tabi tutuyorsunuz. Anayasadan «Sayıştay» mad
desini okuimalk işitiyorum. Anayasanın 160- inci mad
desinin üçiüncü fıkrasında aynen, şöyıle diyor : «Sa
yışmayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensup
larımın nitelikleri, atanmaları, Ödev ve yetkileri, hak
ları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işllerii, Başkan 
ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.» 

Demek ki, Sayıştaym dendtilm usulleri, Sayıştay 
Kanununda belirlenımişltir; ama bakınız, bu maddenin 
s/onunda ne diyorsunuz : «... fon saymanı tayin edlilir. 
Bilanço Ve kesintıesap ertesi yılın mart ayı içinde 
Sayıştaya verilir. Yönetmelilklteki esaslara göre dene-
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tim Sayışltaycıa yapılır.» Demek ki siz, Sayıştayın na
sıl demetleneceğini bu yönetmeliğe bırakıyorsunuz. O 
zaman, Sayıştay Kanunu ne olacak, Sayışitaydaki de
netim usulleri n<e olacak? Burada bir çelişki var. 

Biliyorsunuz, geçenlerde Tülrlkliye Büyük Millet 
Meclisinden fonların denetimi ite ilgili bir madde 
geçti, «Anayasanın 162 noi maddesine göre, fonlar 
Türkiye Blüyülk M ilet Meclüısinin denetimime tabidir» 
dediniz; şiimldi de, yönetmeliğe taibi tütüyorsunuz. Bu 
çelişkileri bizİim anlamamız mümkün değildir. 

Aslımda, fon denetimlinde gerçekten çok büyük 
açmazlar varldıır. Ben bir kez daihla yüoe Meclisin 
dikkatini çekmekte yarar görüyorum, ilki, örnek ver
mek suretiyle. Balkımız, geçenlerde Sayın Kaya Er-
dem'e bir soru önergesi yönelttim ve Devlet Planla
ma Teşkilatımda fonlar konusunda büigiler t'opiandığı-
nı öğrendim, kendilerimden bu bilgileri istedim, öğ
rendiğime göre, bu çalışmalar bilgisayar aracılığı ile 
yapılıyormuş. Cevabı aynen okuyorum : «Devlet 
Planlama Teşkilatında yapılan çeşitli çalışmalarda, 
zaman zaman ihtiyaca binaen fonlarla ilgili bilgiler 
ıdeğeriendirMmektedir. Ancak,- soru önerge simde be
lirtilen kapsamda ve bilgisayara girmiş çalışmalar 
henüz tamamlarıımamış olup, bu bilgilerin halihazır 
durumuyla istenilen şekilde değerlendirilmesi müm
kün görıülimamakltedir» 

Sayım mıilllelivakiMeri, ben bu yazıyı aldıktan son
ra bir arâştiirma yaptım; bana gelen, bilgilere göre, 
Sayım Başbakan, Devlet Planlaıma Teşkilatıma talimat 
verımişl'er; «Fotolarla ilgili yapılan çalıışimalaır hakkın
ca hiçbir bi'Jgi, hiçbir kimseyle veri'lmeyecek» demiş
ler. Halbuki, yasa çıktı, «Fonlar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin demietiimine tabidir» dediniz; neden 
bü bilgileri vermekten korkuyoruz,, niçin korkuyo
ruz kamuoyuna bü bilgileri vermekten? 

;İ!kimci bir örnek vermek istiyorum. Geçen hafta
larda fonlarla ve fanlarım denetimiyle ilgili olarak 
bir seminer yapıldı; burada, çeşitli partilerden arka
daşlarımız sözcü olarak, panelist olarak konuışjtular; 
Aınavatian Partiisi Grubumdan da Sayım İlham Aşk'ım 
(konuştular; ben de o panelde komuşmacıydıım'. Soru 
lönengesiyİe bu bilgileri alamadım; ama oraya gittiği
miz zaman gördük ki, Sayım İlhan Aşkın üç fonla il
gili en ayrımltıilı bilgüeri bize getirdiler. Şu halde fon
larla ilgili bilgiler, Türkiye Büyiük Millet Meclisinin 
(belirli üyelerine kapalı da, sadece Anavatan Grubu
ma mı açık? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Herkese açık. 
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TÜRKAN TURGUT ARİKAN (Devamla) — 
Ama bu bilgileri alamadan ben., toplantıda sizden 
alabildim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anavatana açık. 
TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Devamla) — 

©emim sorularıma cevap verilmiylor; fonlar bu hale 
gelmiş buftumuiyar. O nedenle, istirham ediyorum, bu 
fıom fcomıulsumu lütfen buradan çıkarımız. Orman Köy
lülerini Kailkımdırma Fonu var; buradaki işlemleri 
o fondan raıhatMc'la yapmak mümkün olabilir. Bu 
konuda önergemiz de var; önergemiz geldiği zaman 
da, tekrar sizleri ikaz etlmeyıe çalışacağım. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rımdan alkışlar) 

İBAŞKAN — Buyurum Sayım Bakan. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan söz is
tiyorum; adım geÇti, adımı kuUaınarak bilgi verdiler; 
aç'jkl'ama yapmak istiyorum. (DYP ve DSİP sıraların
dan «Sataşma yok» sesleri) 

TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Ger
çek dışı bir şey söylemedim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Doğruyu söyleyemeyecek mi? DoğıruyoMa, doğru
yu söyledi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLORI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Saıyın Türkân Arikan biraz 
evveîlki konuşmasında, bakanhğumdaki fonlardan 
bahsetti. 

Tarım Bakanlığundaki bu fonlarım, hiçbiri bizim 
zarnıamnmızlda kurulmuş değildir. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Çanakkale) — 
Na yapalım yani? 

TARIM ORIMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hayır, hayır, de
mek ki, bizden evvel de çok fon kurüllmuş. Onun bi-
limımesimde, Meciis'in bilmesinde yarar var. Onu ifa
de ediyorum. 

Şimdi gelelim bu fona. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖBSON (Ordu) — Birkaç 
tane daha kurun. 

TARIM ORiMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Dinleseniz öğre-
n irsimiz. 

önce, Orman Genel Müdürlüğünün, hültçe tekni
ği bakımından yapıcımı bilimek lazım. Bu yeni de de
ğil, yıillarjdlan beri gfelen. tatbikatı da böyle. 
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Orman Genel Müdürlüğünün 1986 yılı hütçesi 3fl5 
ımilyar lira. Bu b'ültçanin 284 milyar lirası döner ser
maye bütçesidir; ancalk 26 milyar lirası katma büt
çedir ye yüce Meclisin tasvibine gelen kısmı dla bun
dan ibarettir; 1/10 undan çolk daha azdır. Orman 
Oenel Müdürlüğü bütçesinden yüce Meclisin tasvibi
ne gelen kısım sadece bundan ibarettir. Dolayısıyla 
(burada geınel bütçe dışına çıkanlıma, çıkarılmama gi-
Ibli bir mevzu bahis konusu değiÜdir. 

İkincisi; Biraz evvel yine adı geçti Or - Köy, 
Orman Kıöyterini Kalkındırma Fonu d'iye. 

iDbgerH milletvekilleri, ağaçlandlırma fonu da ay
nı sistem üzerime kurulmuştur. Bu fon 1973 yılımda 
çjkan kamunla tesis edilmiştir. Fonu okuyorum : «Fo
nun hesap dönemi malî yıldır. Onman Balkanı fon ita 
amiiri olup, Maliye Bakanlığınca bu bJaıkanfok emri
me bir fon saymanı tayin edilir, bilanço ve kesinhe-
sap ertesi yılın temmuz ayımdîa Sayıştay'a Verilir, 
iSayısjtayea denetim yönetmeîiklteki özellik esaslarına 
iğöre yapılır» denilmektedir. 1973 yılınlda tesis edilen 
Ib'ir fona paralel o'laralk aynı şekiîde, burada da Ağaç
landırma Fonu getirilmiştir. 

Dünkü konuşmamda da ifade ettiğimi zannediyo
rum; ağaçlandırma uzun vadeye vabeste bir iştir, ko
lay bir iş değildir, Eğer devlet, Orman Genel Mü
dürlüğü dışında da birtakım müesseselerin özel veya 
(düzel kişilerin, köylerimizi ağaçfand'ırmıa işine girme
sini İşitiyorsa, burada meselenin gerektirdiği, konu
nun gerektirdiği yardımın yapılması gerekir. Aksi 
Ihaljde, Orman Genel Müdürlüğü dışında hiç kimse
nin ağaçlandırma işine girmesi mümkün değildir. 
'Mantıklı da değildir o zaman. 

ıŞIöyle özetlemek istiyorum : Bu fon 14 yıl evvel 
[kurulmuş olan fona -o günkü kelimelerle- tıpa tıp 
uyan bir fondur. 

(Burada düşük faizli kredi veya hibe yapılması 
meselesine gelince, bu da meselenin taibiatiiindan kay-
ınakîanım aktadır. 

Üçüncü bir hulsıus -ıburada konu yeterince incelen
meden konuşuluyor- da şud,ur; öngördüğümüz yönet
melik bir Balkanlar Kurulu kararıdır; Bakanlar Ku
rulu karar verecektir. 

Arz ederini efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

JBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

iSiasyaHdeımokrat Halkçı Parti Grubu adıma Sayın 
Hayri Osımanliioğ!<u, buyurun. (SHP şuralarından al
kışlar) 
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SHP GRÖBU ADINA M. HAYRÎ OSMANLI-
OĞLU (Gaziantep) — Sayın Baişjkan, sayın milİetve-
killeri; görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı 6831 
sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş-
tirilimesi Ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısının 12 nci maddesi üze
rinde SHP grubu adına görüşlerimizi dile getirmek 
üz&re huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına 
yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

İSayın Başkan., sayın milletvekiBeri; k'anun tasa
rısının 12 nci maddesiyle ağaçlandırma fohıu kurul-
mıakfadi/r; bu fon hayırlı bir fondur. Ben yüce Mec
liste dört yıldan beri, ağaçlandırmanı/n konu olduğu 
her yerde, Türkiye'nin büyük çapta ihtiyaç duyduğu 
geniş ağaçlandırmaları gerçekfeşitirmek üzere bir 
ağaçlandırma fonu kurulmasını daima dile getirmiş 
•bir arkadaşnnızım. Bugün de bu maksatla huzurları-
mızldayım, Ancak, ağaçlandırma cidd!i bir işitir, ağaç
îandırıma, uzun yıllar isteyen, güç olan ve fakat eko
nomik de olmayan bir uğraşjtır. Böyle bir uğraş ver
meyi özel kişilerden beklemek yanlıştır, özieT kişiler 
torunları için bugünden kendi alın terlerini, kendi 
emeğini ağaçlandırma gibi Ömrüjbillah kendisine hiç
bir faydası olmayacak olan bir işe harcamazlar ve 
lb>u konuya emek vermez, yatırım yapmazlar. Bu ki'̂  
silere uculz kredi versen de, hibe yapsan da sonuç 
ıdjeğiışimez. Çülnlkıü, kişi önce kendi sini düşünür, önem
li olan önce onun kendi hayatıdır, yaşamıdır. Bu ne
denle, özel' kişilere verilecek kredi ve hibelerle ağaç
landırma yapiHmasıinı beklemek boşunadır. 

Ayrıca, ağaçlandırma bir uzmanlık işlidir, biu ko
mutta yetişmiş olmak gerekir. Ağaçlandırmada başa
rılı oSmak için ağaiçlanidırmanıin tüm inceliklerini bil-
imek gerekir, özel kişi bunları bilmek durumunda de
ğildir. özel kişi ve kuruluşlar üç beş, hatftîa yüz, iki-
yiüz ağaç dikldbih'r, ama kendilerinden geniş çapta 
ağaçlandırma yapmalarını beklemek ve onlara bu 
maksatla kredi ve hibe yoluyjlla devletin parasını ak-
(Üarmak yanfyşjtır. 

(Burada bir hususa değinmeyi özellikle işitiyorum. 
Ağaç dikmek ile ağaçlandırma yapmayı karıştırma-
mıalk gerekir. Ağaçlandırma, orman tesis etmek mak
sadıyla geniş alanlarda büyük çap,ta ağaçilandırmalar 
yapmaktır. Bu iş önce planlamayı, sonra projelen
dirmeyi- gerektirir. Yıllık programlarla yürütülecek 
olan hizmet, fidan yetiştirme, toprak hazırlama,-çu
kur açima, dikme, koruma ve Hangi ağaç türünün ne
rede dikileceğini, ne mikltar büyüme yaptığını bilmeyi 
Igarektirir. Bu hizmetler tiümden hafife alınamaz, ki-
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ışîyie bırakılamaz. Her halükârda devlet ve kamu sek-
rtJÖrü tüm bu çalışmalarda kişilerle yandım etmek zo
rundadır. Diyelim ki, önel kişiîere ağaçlandırma yap
maları için hfibe yapılîdı. Bu paralar nerede, niçin, na
sıl harcanıyor diye kontrol edilmeyecek midir? Pa
ra devletin olduğuna göre, kontrol edilmesi şarttır ve 
İbiuinuın için de bir teşkilat kurmak, memur çalıştır
mak gerekir. Ayrıca işleri arazide takip etime'k de bu
nun cabasıdır, işte bu işîeri yapıncaya kadar, ağaç
landırma işinin devlet eîiy.le yapılması daha rasyo
nel (değil mildir? 

(Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; ağaçlandır
ma kıoin'usunda Türkiye'nin ihtiyacı nedir, Türkiye'de 
ağaçlandırılması gerekli alanlar ne kadardır? Bildi
ğiniz gibi, Tünkiyelde 20 j2 milyon hektar onman ala
nı varıdır; ancak bunun sadece 8,8 milyon hektarı 
norma! ormanıdır, geri kalan 11,4 milyon hektarı bo
zuk ormanlardır ve işltie bü bozuk ormanları en az iki 
matkls/at için derhal ağaçlandırmaya tabi tutmak ge
rekir. Birinci ollarak bu alanları üretime sotkup, oldun 
üretiminde faydalı alanlar haline dönüştürmek ge
rekir, topraktan ve arazi varhğınd'an Türkiye çapında 
faydalanabilmek: için. 

IHkinci olarak da, sıarp ye dik, eğimi fazla olan 
(bu yerlerin çıpİaklaşjmaması ve hler gün artlan oranda 
erozyona uğramasını önlemek için ağaçlandırma ya
pılması mutlaka lazımdır. Türkiye'de erozyonun ne 
büyük bir felaket olduğunu bilmeyen kalmamıştır. 
Her yıl tonlarca toprağın denizlere akıp giıtlmesini ön-
lemıeik için en iyi çare ise ağaçlamadır ve orman çıp
lak araziye oranlfa erozyona kiarşı toprağı beş bin kat 
İdaiha fazla oranda korumaktadır. Toprak ise, üze
rinde tarım yapıiîan alandır ve bir santimetre toprağın 
oluşması için tabiat ana yüzlerce emek sarfetlmekte-
dir, yani toprağın oluşması kolay değildir ve onun 
için toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, de son 
derece önemlidir. 

Türkiye, dünya memleketten içinde erozyon açı
sından birinci tehlike bölgesi illan edilmiş olan bir 
memlekettir. İşte bu nedenlerle, Türkiye açısından 
ağaçlandırma son derece önemlidir. Bu iş, özel kişi
lere hibe yoluyla para aktarılarak üstesinden geline
cek bir iş değildir. Evet; «Orman Genel Müdürlüğü 
yine ağaçlandırma yapadaktır; çünkü bu iş, onun 
asıl görevi» denilmektedir. Anc'ak, Orman Genel 
Müdürlüğü bugüme kadar tüm çabalara rağmen, an
cak yılda yüzbin hektar amaçlandırma yapabilecek 
seviyeye erişlmiştir. Bakanhğın yılda 300' bin hektar 
ağaçlandırmayı amaçlamış olmasına rağmen. 

Turlkvyelde ağaçlandırma konusundaki tabloya 
Jbaktığumızda, bir tarafta milyonlarca hektar ağaç
landırmayı bekleyen ajanlar, bir diğer tarafta orman 
fakültesinden mezun olup, iş arayan yüzlerce kişi ve 
siz, bu arada ağaçlandırma fonu kurarak Başka im
kânlar getiriyorsunuz ve bu imkânları, işsiz gezen, 
bü maksatla yüksdk tahlsi! gören kişilere rağmen, 
devlet eliyle bir ağaçlandırma seferberliği, yapmak ye
rine, özel kişilere ucuz kredi sağlayıp, paraları hibe 
yolu ile aktararak yapmayı düşünüyorsunuz. Ben, 
burada bir yanlışlık, burada bin* tezat gördüğümü söy
lemeden geçemiyorum. 

Bir tarafta yetişmiş uzman elemanlar boşta gez
sin, öbiür yanda iş, özel, tüzelkişilere hibe edilen pa
ralarla yapılmak işitensin! Bu, akıl alacak bir iş mi
dir? 

Türkiye'de bir zamanlar erozyon ve mera ıslahı 
ağaçlandırma konularında dünya çapında yetişmiş 
(Başarılı birçdk uzmanlar vardı; maalesef bu konula
ra gereken önem verilmediği için, bü uzmianlar Tür
kiye'de çalışma imkânlarını e?de edemediler; FAO 
uzmanı olarak baş<ka milltetbr için yabancı memle-
(ketlerd^ çalışmak zorunda bırakıldılar. Bugün halen 
oralarda bu konuda yetişmiş Türk uzmanları olduğu 
gibi, dönüp gelenler de vardır; fakat artık Orman 
Gıenel Mliidürftüğünün elinde bu konuda çalışan uz
man kalmamıştır. Bu, tezat değil midir? Bu uzman 
kadrosundan niçin biz değilt de, başka memleketler, 
ibaşjka milletler faydalansın? Bu konuda, Sayın Ba
lkanın bizleri, aydınlatmasını beklerim. 

Buıgüın, erozyonla müdadele, mera ıslahı konusun
da çalışma yapan ciddî bir kuruluş kalmamıştır. Tür-
Ikfıyelde erozyon ve mera ıslahı sorunları gün geçtik
çe ağırlığını giderek hiisiSeHtirmektedir. Türkiye'de 
Her sene köylüler, mera yüzünden birbirlerine girer, 
hamtla adam öldürürler; fakat bugün Türkiye'nin hâlâ 
ibir mera kanunu yoktur. Hayvancılılk, gün geçtikçe 
'gerilemektedir. Tanım Orman ve Kiöyıişleri Bakanlığı
nın öncelikle bu konulara eğilmesini beklemek hal
ikımız değil midir? 

ISayın Başikan, slayın millIeltMekilleri, ağaçlandırma 
çalışması deyince, bir plan, proje bazında program
lara dayanan ciddî bir çalışmayı anlıyoruz. Bu iş bir 
Ikamıu hizmeti olup, Orman Genel Müdürlüğünün as
lî görevidir. Bu arada kamu kurum ve kuruluşları da 
ağaçlandırma yapsın, köy tüzelkişilikten, il özel ida
releri, belediyeler kendi çapında ağaçlandırma yap
sınlar, Bundan sevinç duyar ve destekleriz ama asıl 
igprev, Orman Genel Müdürlüğünündür. 
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Biz, ağaçlanıdıırma fonu kuralımı derken, Türkiye' 
min ihtiyaç duyduğu geniş çapfla ciddî biir ağaçlan
dırma seferberliğini başlajtimak istiyorduk ve bumun 
için ağaçlandırma fonu kurulısun işitiyorduk. Bliz, Or
man Genel Müdürlüğünün amıaçlladığı yıllık 300 bin 
hektar ağaçlamanın gerçeMeştirilmesıi için fon kurul
dum diyorduk. Biz, Orman Genel Müdürlüğüne ken-
Idi imjkânl'arı dışımıdla, yeni malî bütçie imkânları ya
ratılarak ellkin bir çalışmamın başlatıknası içlin fon 
kurulmasını istiyorduk. Biz, ormancı gençler ve ye-
Itişimiş uzman kişiler eliyle, öztemini duyduğumuz ve 
^dünyayla örnök olacak disiplinli bir çalışmanın baş-
laıtılması için foin kurulsun diyorîduk. 

BAŞKAN — Sayın Osmanhıoğlu, toparlayın efen
dim. 

M. HİAYR't OSMANLIOĞLU (Devamla) — Bi-
't iri yorum efendim. 

Sayın Başkan, sayım •mSil'tetivdkil'lieri, biz, ağaçlan
dırma fonuna .karşı değiliz. Biz, işin hlafilfe alınma-
ısına, özel kişilere hibe yoluyla para aktarılarak bir 
iş yapılıyormuş gibi gösterilmesine karşıyız. Benim 
üzüldüğüm, Tanım Orman ve Klöyişleri Bakanlığının, 
ağaçilamdurmayı bugüne kadar ciddiye almayışından 
kaynaklanmaktadır. Bakanlık, hâlâ bu işin yıllarca 
sürecek Mr kamu hizmeti olduğunu ve vatanı vatan 
yapmanın ta kendisi olduğunu klabullenemeımekte-
dir. 

Ağaçlandırmanın sadece ormancıların boynunun 
•vebali oftmadiğınMi biz de bilincindeyiz. Bültün ka
mu kurum ve kuruluşlarının, bütün aydınlarım, hal
ikım bu flşîın ,nie denli önemli dîduğunun bilincine var
ması bizim de arzumuzdur; ama görevi onilar yapsın 
diyemeyiz. Biz, halkım vergi vererek görevini yaptığı 
(klamsrmdlayız. Bunun dışında ağaç dikmesi onun ha
miyetine kalmışltır, yaparsa daha da mutlu oluruz; 
aımia ağaç dikmiyor diye onu guçlayamyiız. Hizimeti, 
(işin gereğine uygun ça.pta teşkilat kurarak yapması ge
rekli olan devletlin kendisidir. Görev, Tarım Orman 
ve Köyı'şleri, Balkanlığınırtdıır; görev Orman Genel 
Müdür lüğüniündür. Fon, onun malî yönden daha güç
lü olJması ve yılda 300 bin hektar ağaçLamayı gerçek
leştirmesi için onun emrinde olmalıdır. Orman Genıel 
iMüldıürlüğü, ağaçlandırma çalışmalarından da, eroz
yonla mücadele ve mera ıslahı çalışmalarımdan da ka
çamaz, kaçmamalıdır ve özel kişilere hitoe yoluyla 
pata aktararak ağaçlama yapmak bu nedlenle yanlış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ağaçlandırma 
fonu üzerindeki görülşllerilmız işte budur ve böyledir. 

Sözlerıiime son verirken, kenidim ve partim adına yüce 
Meclisi tekrar saygıılarıımla seîamlarım.. (SHP sırala
rından alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın İlhan Aşkım, Sayım Türkân 
Ajrikam'ın şalhisınızla ilgili iddiası üzerinde söz işitiliyor -
ısunuz. 
Hangi konu efendim bu? 

ffiLHAN ASKIN (Bursa) — Efendim, Sayım Arı-
Ikan biraz evvel konuşmasında, folnılar'la alakalı bir 
aç:|k .oturumda hliîküimetlten alamadığı, ilgililerden ala
madığı bilgiılerin benim taraflımdan kendisine... 

iBAŞKAN — Sadece bu konuyu açıklamak üze
re buyurun efendim. 

IEIROL AÖAGtL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
bu kürsüde herkes halklkimda konuşuluyor, sıataşima 
yok ki... 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri bize ait. 
JiLJHA'N AŞKIN (Bursa) — Teşekkür ederÜm Sa

yın B'aşkanıim. 
YKJMAZ DEMİR (Bi'Jeĉ k) — Yanlış efendim, 

ısatiaşıma oljduğu zaman söz hakkı doğar. Sataşmadaki, 
arikladaşı övidü, Sayın Başlkan. 

.BAŞKAN — Siz Sayın Türkân Arıkan'ın avukatı 
mısınız?.. 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Arkadaşıyım, ve 
tabiî avukatıyım Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — B'unyurun efendim, buyurun,. 
YELMAZ DEMÜR (Bilecik) — Sayın Başklan, 

siz de Aîlkım beyin avukatı mıısınıız?.. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, yüce 

Meolisim değerli milletivekiilJleri; az önce FJdirne Mil
letvekili Sayım Türkân Arıkan'ın, ilmimi de kulla
narak bir iddiada bul umması üzerine, yalnız bu ko
nuya münlhlasır açıktama ihtiyacını hissettiğim için 
i&öz alm'iş buîummakltayıım. 

Bundan bir süre önıcıe, 9 Mayıs 19'87 Cumartesi 
günü Kamu Denetini Elemanları Derneğinin Türk -
'İş ısalönunlda ûertip ettiği açık oturumda konuşmacı 
oîarak bülunmuş-tUm. Sayın Arıkanlda, oradaydı, o da 
konuişirmeı îdi. Bemhn, Toplu Konuıt ve Kamu Or
taklığı idaresinden, bizzat giderek orada yaptığım 
çalvşımalar eismasıında edindiğim bazı bilgiler oldu, on
ları aldım. Orada, da rahiatllıkla, «Fonlarla alâkalı, 
Romların ekamomideki yeri Ve demetlimi konusunda bir 
açık oturuma konuşmacı olarak katılacağım, bu yön
de bazı çalışmaya ihtiyacım vardır; rakam^aj, bilgi
ler almak işitiyorum» diadiım; otolar da rahatlıkla be
lgileri verdü'er, tabloları verdîler ve bunu kullana
cağım da açıkça belliydi, bana vermeyebilirlerdi. Ka-
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mu Yatırum'ıarmı Hızlanldırma Fonuyla alakalı, Top
lu Komaıt Fonuyla alakalı ve Gsliştürme, Destekleme 
Fonuyıla alak'ah nisan alomu itibariyle elledı&ddki mev
cut biüglleri taratılma alkUardıl'ar. Bien de, o açıik dtu-
ruımıda yaktığım ikonug(mam ejsmıasninda bu tabloları na-
haitl'ılkla kuUlanldıım; hem Sayın Arıtkanla, hem de 
difğer ilgililere verdiim ve kimse de bana «Bunlar giz
lidir, bunlar devlet sıırrıdır» diye bir ifaıd'ede buîun-
maldı. Zattan sır olan bir ofliay, ofea hbrhalde bana da 
veritoezldi. Ayrıcalıklı rnilletve'kili de yoktur. 

îÖalldı iki, Saym Ariklan'ım, da o top'Jaınıtıida bulun
duğu ve yakımdan tanık oLdluğu bir olay da var. B'*V 
öğretim görevlisi o toplantıya yine konuşimacı olaralk 
Iklıtt'mışfcı ve o da aynı malhiyetlte bilgileri elde etlii-
ğirii o toplantıda açıkça ifade etîfi. Herhalde Sayın 
Arılkian bunu da hatırlayacaklar dır. 

TÜRKÂN TURGUT ARAKAN (Edirne) — Ay
nı şeyleri söylüyoruz Saym Aşkın. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Muhalefete yasak yalnız. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu bakımdan, mil
letvekilleri arasında herhangi bir ayrıcalığın yapıldığı 
iddiasının doğru olmadığını yüce Meclisin takdirleri
ne bir kere daha duyurmak istiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aşkın. 
HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

kü, Palandöken Dağının ormanlık olduğunu göster
mektedir» demiş ve «Palandöken Dağında kavalımın 
sesi var/Çam dibine yaslanmış bir edalı su çağlar» 
türküsünün bundan gelmiş olduğunu anımsatmış ve 
sözümü şöyle bağlamıştım : «İşte bu nedenle orman
cılıkta da bir reform gereklidir. Bendenizce, arazi 
kullanım kabiliyeti çizgileri içerisinde ağaçlandırma 
işlerinin kollektifleştirilmesi gereği ortaya çıkıyor. Bu 
nasıl olacak? Köy kalkınma kooperatifleri, özel idare
ler, belediyeler, ağaçlandırma şirketleri veya en iyisi 
kooperatifler, ağaçlandırma vakıfları eliyle de bu işe 
hız verilebilir.. Ayrıca zaten Orman Genel Müdürlü
ğü de bu işe devam ediyor.» Velhasılı bu şekilde de 
temennide bulunmuştum. 

Şimdi sayın bakana teşekkür ediyorum; herhalde 
bu temennilerimiz göz önüne alındı. Çünkü ben, 
1973 - 1979 seneleri arasında Senatoda da bir - iki 
defa bu konuda fon kurulmasını ve ağaçlandırmaya 
önem verilmesini, Doğu Anadolumuzun erozyondan 
çıplaklaştığını dile getirmiştim; fakat böyle bir fon 
kuramamıştık. «Mevcut bir fon var» dediler; fakat o 
fon da işlememişti. İnşallah bu görüştüğümüz tasarı
nın 12 nci maddesiyle kurulan fon da ölü doğmaz; 
hiç olmazsa bazı işler yapmakta kullanılır. 

Şimdi, bu peşrevden sonra maddeye dönüyorum. 
Burada gerçek ve tüzelkişilere de bu fondan yararlan
ma hakkı veriliyor. Biz parti olarak bu görüşe kar
şıyız ve tabiatıyla iktidara geldiğimiz zaman ilk önce 
bu gerçek ve tüzelkişiler uygulamasını kaldırırız. Ka
mu kurum ve kuruluşlarına tabiatıyla verilmeli; be
lediyeler, özel idareler, hatta kurulabilirse vakıflar ve 
en önce de orman köylerini kalkındırma kooperatif
leri bizim görüşümüze göre bu fondan yararlanmalı.. 

Sayın Bakanım, bu maddede söyleyeceğim ikinci 
konu, «Fon, aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder» de
nildikten sonra, (b) fıkrasında «Orman Genel Mü
dürlüğünün yıllık satış gelirlerinden yüzde 5'e kadar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca tespit edilecek} 
miktar» deniliyor. Bu miktar azdır. Eğer bu fon iş 
görecekse, ölü doğmasın istiyorsak, yüzde 10, hatta 
yüzde 10'dan da yukarıda yapılması gerekir kanaa
tindeyim. 

Bu maddenin «Fonun kullanılması ve harcamalar» 
bölümünde bahsedildiği gibi - öteden beri buraya ge
len kanun tasarılarını görüşürken söylüyoruz, yine 
burada da bu kanun vesilesiyle arz edeceğim - 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunundan ve 2886 sa
yılı İhale Yasasından bağımsız olarak işler yapmak 
tehlikelidir. Kaldı ki, ağaçlandırma, yurdun her ye-

Bendeniz 18.11.1986 günü burada bir gündem dı
şı konuşma yapmıştım ve konuşmama da, hatırlaya-
sınız diye söylüyorum, «Baltalar elimizde, uzun ip 
belimizde, biz gideriz ormana...» diye başlamıştım. 
Konuşmamın sonunu da şöyle bağlamıştım : «Doğu 
Anadolu ormanları artık ne baltalık, ne de inşaat ke
restesi vermek durumunda değildir. Hükümetler bu 
ormanlardan baltalan geri çekmeli ve çıplaklaşan or
man sahalarına dikim yapmaya özen göstermelidir
ler.» 

İkinci konuşmamı da 27.1.1987 tarihinde yapmış
tım. Onun da yine başlangıcını söyleyeyim, hatırla-
yasınız : «Bugünkü konum orman varlığımız ve or
mancılık politikamızdır. Bu konuyu benden çok daha 
iyi bilenleriniz olduğu halde, bu konu burada dile 
getirilmediği için ben getirdim» demişim, haddim ol
mayarak. «Daha 50 - 60 yıl öncesine kadar yurdumu
zun yarıdan fazlasının ormanlarla kaplı olduğunu ba
zı kayıtlar göstermektedir» demiştim. «Hatta o dere
cedeki, 120 - 140 sene önceki Erzurum'a ait bir tür-

— 245 — 



T. B. M. M. B : l ld 22 . 5 . 1987 O : 1 

rinde yine şu fon olmadan da yapılıyor, ağaçlandırma 
için paralar veriliyor, tilerde ve ilçelerde işletme mü
dürlükleri eliyle mi, kimler eliyle yapılıyorsa, bilmiyo
rum; bazı illerde, hatta bazı ilçelerde, Muhasebe Ka
nununa uygun olarak yapılsa bile, yapılan ağaçlandır
malarda suiistimal olmaktadır. 

Sayın Bakanım, ben size bir şey arz edeceğim, 
bunu ihbar telakki ediniz : Hınıs'ta yapılan bir ağaç
landırma... Adam çağrılmış ve «700 bin liralık iş yap» 
denmiştir, onun yarısı yaptırılmıştır. Çağrılmıştır, 
700 bin lirası verilmiş, «Hadi sen git» denmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayınız 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Toparlı
yorum efendim; hemen bitiyor. 

Ondan sonra, 7 milyon liralık evrak konmuştur 
ve dendiğine göre, oradaki mühendis de hemen erte
si günü bir Anadol marka araba almıştır. Bunu da 
tetkik ettirirseniz memnun olurum. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ne 
güzel bir fon!.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Netice 
itibariyle bu fonun hem memleketimize, hem Erzu
rum'a, hem de Palandöken Dağının çıplaklığına ya
rarlı olmasını ve inşallah bu fon işletilir de ilk uygu
lamalarının, çıplaklaşmış olan, erozyona çok tabi 
olan, meraların • dahi elden gitmeye başladığı Doğu 
Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da kullanılmasını 
temenni ediyorum. Bu temennimi kuvvetlendirecek 
şekilde de bir şiir okuyacağım, Sayın Bakanım da 
dinlerse memnun olurum : 

/Palandöken Ormanı 
Palandöken Dağının süsüydün 
Yazgın başına ne dertler saldı 
Kesti baltalar gün gün küçüldün 
Senden artık bir çıplak kır kaldı 

Resmin bile kalmadı duvarda 
Kalsa bile o resim sen misin? 
Kalmadın ne gezer anılarda 
Artık yok çam kesen ihtiyar da 

Büyük ormanken kayıp oldun sen 
Bizlere varlıkken yok oldun sen 
Ah! Ne kadar yanlış yaptık Tanrım 
Bizleri affet Palandöken sen. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
12 nci madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok, 

Verilmiş önergeler vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı Yasa Ta
sarısının madde 12 ile değiştirilen madde 64'te, «Ka
mu kurum ve kuruluşlarının» kelimelerinden sonra, 
«ve orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin» 
kelimelerinin de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Cahit Tutum 
Bailıkesir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı Yasa Ta

sarısının madde 12 ile değiştirilen madde 64'ün 
«B) Fonun kullanılması ve harcamalar» bölümü

nün birinci cümlesi olan; 
«Fondan yapılacak her çeşit harcamalar 1050 ve 

2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir» in me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Hüseyin Aydemir 
İzmiır 

Ruşan Işın 
Sivas 

Rıdvan Yıldırım 
Tuncelili 

Neriman Elgin 
Ankara 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı Yasa Ta

sarısının madde 12 ile değiştirilen madde 64'ün, 
«A) Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder» 

kısmının (b) fıkrasındaki «Yılda yüzde beşe (% 5)» 
miktarının, «Yılda yüzde ona (% 10) kadar» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Rıdvan Yıldırım 
Tuncel 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Fahrettin Uluç 
Samsun 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı 6831 sa

yılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısının 12 nci maddesi ile de
ğiştirilen 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü mad
desi birinci fıkrasında aşağıdaki değişikliğin yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Madde 64. — Bu Kanunun 57 ve 63 üncü mad
delerine göre Orman Genel Müdürlüğü, köy tüzelki
şiliği, belediye ve özel idareler ile kamu kurum ve ku
ruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işlet
mesi, etkin bir ağaçlandırma programı ile her yıl en 
az 300 bin hektar ağaçlandırma yapmasını söylemek 
üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrinde 
«Ağaçlandırma Fonu» kurulur. 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Yusuf Demir 
Uşak 

Hüseyin Aydemir 
îzmiır 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Ömer Necati Cengiz 
îstanbul 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Neriman Elgin 
Ankara 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Sayın Başkanlığa 

569 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci madde
sinin Komisyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

A. Necla Tekinel 
İstanbul 

Cemal özdemir 
Tokat 

Namık Kemal Şentürk 
istanbul 

Sabit Batumlu 
îstanbul 

Gerekçe : 
Maddede, fonun kullanım yerleri ve şartları ay

rıntılı ve açık bir şekilde belirtilmemiştir. Fonun de
netim şekli, Sayıştay Kanunu ile çelişmektedir. Fo
nun kullanım yerlerinin ve şartları ile denetiminin 
ciddî ve açık bir şekilde yeniden düzenlenmesi ge
rekir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarının önergesi : 

569 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci madde
sinin Komisyona iade edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (îstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçenin, yeni fon
larla biraz daha güdükleştirilmesine baştan karşı ol
duğumuzu belirtmiştik. Bütçeyi bu hale getirmemek 
gerekir. Aslında bu kaynakların bütçe disiplini için
de yürütülmesi gerekir. Bunu bir kez daha vurgula
mak istiyorum. 

ikinci olarak; bundan önce Orman Köylerini Kal
kındırma Fonu hakkındaki yönetmelik dört bakanlık 
tarafından hazırlanmış. Bakınız sizlere bu yönetme
liği okuyorum : «Hangi hallerde faiz alınacağına ve 
bu faizin hadlerine ilişkin şekil ve esaslar en geç üç 
ay içinde Maliye, Orman, Köyişleri Ve İçişleri bakan
lıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onay
lanacak yönetmelikle belli edilir» deniyor. Yani bu, 
bir tür yarı yarıya Bakanlar Kurulu kararı gibi olu
yor. Dört bakanlık bir araya geliyor, denetimini, iş
leyiş şeklini ve şartlarını birlikte tespit ediyorlar. Hal
buki burada getirilende, sadece bir bakanlığa, büyük 
tutarlarda meblağlar için yönetmelik hazırlama yet
kisi veriyoruz. 

Üstelik maddede hibe unsuru da var; gerçek ve 
tüzelkişilere orman ağaçlandırması ve fidanlık yapıl
ması nedeniyle hibe yapılabilecek. Bu, sübjektif ka
rarlara açık bir maddedir. Yarın veya öbür gün size 
de birtakım büyük sorumluluklar getirebilir. Ülke
nin kamu kaynaklarını böyle heba etmemek gerekir. 

Hatırlayacaksınız, belki de genç arkadaşlarımızdan 
birçoğu o dönemlerde doğmamışlardı; ama 1950 se
çimlerinde, ben hatırlıyorum, bir partinin sloganı şöy
leydi; «Yeter artık» diyordu. Fon konusunda sizin 
sayenizde biz de bu sloganı tekrarlamak zorunda ka
lıyoruz ve «Fonlara yeter artık» diyoruz. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Gaziantep Milletvekili Hayrı Osmanlıoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı 6831 Sa
yılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısının 12 nci maddesiyle değiş
tirilen 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü mad
desi birinci fıkrasında aşağıdaki değişikliğin yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Madde 64. — Bu Kanunun 57 ve 63 üncü mad
delerine göre, Orman Genel Müdürlüğü, Jcöy tüzel
kişiliği, belediye ve özel idareler ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve iş
letmesi, etkin bir ağaçlandırma programı ile her yıl 
en az 300 bin hektar ağaçlandırma yapmasını sağla
mak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı em
rinde «Ağaçlandırma Fonu» kurulur. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Katılmıyoruz 

JSayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı Yasa Tasa

rısının madde 12 ile değiştirilen madde 64'te «Kamu 
kurum ve kuruluşlarına» kelimelerinden sonra «ve or
man köylerini kalkındırma kooperatiflerinin» kelime
lerinin de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı Yasa Ta
sarısının madde 12 ile değiştirilen madde 64'ün, 

«A) Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder» 
kısmının (b) fıkrasındaki «Yılda yüzde beşe (% 5)» 
miktarının «Yılda yüzde ona (% 10) kadar» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN . (istanbul) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkahlığına 
Görüşmekte olduğumuz 569 sıra sayılı Yasa Ta

sarısının madde 12 ile değiştirilen madde 64'ün, 
«B) Fonun kullanılması ve harcamalar» bölümü

nün birinci cümlesi olan, 
«Fondan yapılacak her çeşit harcamalar 1050 ve 

2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir» in me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 101 
oyu arayın lütfen Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 101 
var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Madde 13'ü okutuyorum : 
MADDE 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

71 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Genel hükümlere göre tazminat talebi ile mahke
meye müracaat hakları mahfuz kalmak üzere, yangın 
söndürülürken sakatlananlara sakatlık derecelerine 
göre, Orman Genel Müdürlüğünce olay tarihindeki 
devlet memuru t inci derece son kademe brüt aylığı
nın üç misline kadar, ölenlerin kanunî mirasçılarına 
ise bu miktarın beş misli para tazminat olarak verilir. 

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

/. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hüküm
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/843) (S. Sayısı : 569) (Devam) 

BAŞKAN — 113 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — 101 oyu arıyor
sunuz değil mi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, o bizim takdirimiz
de; Başkanlığın vazifesine müdahale etme. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hatırlatmak gö
revimizdir. 

BAŞKAN — Efendim, herkes yerine otursun, say
ma imkânımız olmuyor. 

Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, lütfen 101 oy arayın. 

BAŞKAN — Efendim, 5 kişi ayağa kalkın, tek 
kişinin ifadesi ile olmaz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 5 kişinin ayağa kalk
masına gerek yok, yoklama istemiyoruz Sayın Baş
kan. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yı arıyorsanız 5 kişi de var; ama 101 oy için ona ge
rek yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur, birleşime 10 dakika ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.25 

tİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam, 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
84 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki hüküm 
eklenmiştir. 

Ancak, sahiplerinin talepleri üzerine suç aletleri 
yukarıda belirtilen satış kohisyonlarınca takdir ve tes
pit edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunen mu
teber teminat veya muteber müteselsil kefil gösterme
leri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği 
takdirde aynen iade şartıyla sahiplerine teslim edilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — 110 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO] 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

116 ncı maddesinin (A) bendine bir fıkra eklenmiş, 
(B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kesilen ağaçların Devlet ormanlarında bulunan 
ağaç nevilerinden olması halinde bu ağaçlar için bir 
tutanak düzenlenir, ayrıca damga ve nakliye tezke
resi aranmaz. 

B) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) 
bendinde belirtilen kasaba ve köy hudutları içerisin
deki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlık
ları, palamut meşeliklerinden sahiplerinin her türlü 
yapacak ve yakacak ihtiyaçtan mahallî orman ida
resine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek 
suretiyle karşılanabilir. Bu durumda damga ve nak
liye tezkeresi aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pa
zar satışları için yapacakları her türlü kesimler, ke
şif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir. Orman ida
resinin yapacağı masraflar arazi sahiplerinden peşin 
olarak tahsil edilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiş
tir 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — Bu Kanunun 8, 9 ve 10 uncu 

maddeleri 1.1.1987 tarihinden itibaren, diğer madde
leri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Millet
vekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 2 noi sırada yer alan, İçtüzük tekli
finin müzakeresi, daha evvel alman karar gereğince 
ertelenmiştir, 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çılığı Kanunu teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan, İçel Millet
vekili Edip Özgenç'in, İpe'kböcekçiliği Kânunu teklifi 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul 
Milletvekili Bülent Akarcalı'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 komisyonları 
raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada yer alan, Muş Millet
vekili Alaattin Fırat ve İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta 
Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldı
rılması ve bu Kanuna (8) Ek ve (4) Geçici madde ek
lenmesi hakkında Kanun teklifi ve Adalet; Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporlarının gö
rüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek sıra sayılı basmayazı-
lar 14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim tutanağına ekli
dir. 
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5. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 
arkadaşının 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun bazı maddelerine 
fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile Adana Milletvekili Nuri 
Korkmaz ve 2 arkadaşının, 2954 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kanununun 20 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin Kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556) 

BAŞKAN — 5 inci sırada yer alan, İstanbul Mil
letvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 arkadaşının, 
11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kanununun bazı maddelerine fıkralar eklen
mesi ve bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi ile Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 
arkadaşının, 2954 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
Kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Bir siyasî partiden istifa ederek D.S.P. Ku

rucuları arasında yer alan dört milletvekili ile bir si
yasî partiden kesin ihraç edildikten sonra D.S.P.'ye 
giren bir milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü madde
si muvacehesinde hukukî durumlarına dair Başkanlık 
Divanı Kararı ile Başkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 

BAŞKAN — 6 nci sırada yer alan, bir siyasî par
tiden istifa ederek D.S.P. Kurucuları arasında yer 
alan^ dört milletvekili ile bir siyasî partiden kesin ih
raç edildikten sonra D.S.P.'ye giren bir milletvekilinin, 
Anayasanın 84 üncü maddesi muvacehesinde hukukî 
durumlarına dair Başkanlık Divanı Kararı ile Başkan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu üzerinde
ki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Bir siyasî partiden istifa ederek başka bir 
siyasî partiye giren; mensup olduğu siyasî parti fes
hedilen ve başka bir siyasî partiye giren milletvekille
rinin, Anayasanın 84 üncü maddesi muvacehesinde 
hukukî durumlarına dair Başkanlık Divanı Kararı ve 
Başkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları 
(3/1158) (S. Sayısı : 547) 

8. — Bir siyasî partiden istifa eden ve daha sonra 
yeni bir siyasî partinin kurucu üyeleri arasında yer 

alan; bir siyasî partiden istifa eden ve daha sonra baş
ka bir siyasî partiye giren; mensup oldukları siyasî 
parti kapatıldıktan sonra başka bir siyasî partiye gi
ren veya yeni bir siyasî partinin kurucu üyeleri arasın
da yer alan milletvekillerinin Anayasanın 84 üncü mad
desi muvacehesinde hukukî durumlarına dair Başkan
lık Divanı Kararı ile Başkanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/1073) (S. Sayısı : 548) 

BAŞKAN — 7 nci ve 8 inci sıradaki komisyon 
raporları da, aynı mahiyette bulunduğundan, ertelen-
rriiştir. 

9. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 un
cu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifleri 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan, Ordu Millet
vekili Hüseyin Avni Sağesen ve Tokat Milletvekili 
Metin Gürdere'nin, Ankara Milletvekili İsmail Saru
han'ın, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın, 1163 sa
yılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifleri ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
9 Haziran 1934 tarihli ve 2502 sayılı Kanuna bir ek 
madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve İçişleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/245) (S. Sayısı : 566) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada yer alan, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 9 Haziran 1934 
tarihli ve 2502 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçişleri; Tarım Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

U. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 ar
dasının, 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi, Geçici 4 üncü maddenin yürür
lükten kaldırılması ve bu Kanuna bir geçici madde 
eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/446) (S. Sa
yısı : 572) 
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BAŞKAN — 11 inci sırada yer alan, Kütahya Mil
letvekili Ahmet Ekici ve 3 arkadaşınin, 3213 sayılı 
Maden Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Geçici 4 üncü maddenin yürürlükten kaldırılması ve 
bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında Ka
nun teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 218 
arkadaşının; eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve 
eski Bakanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü 
Zorlu'nun İmralı'da bulunan mezarlarının nakli ve isim
lerinin bazı tesislere verilmesi hakkında Kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/447) (S. Sayısı : 573) 

BAŞKAN — 12 nci sırada yer alan, 'İstanbul Mil
letvekili Turgut Özal ve 218 arkadaşının; eski Başba
kanlardan Adnan Menderes ve eski Bakanlardan Ha
san Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun İmralı'da bu
lunan mezarlarının nakli ve isimlerinin bazı tesislere 
verilmesi hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 

Necla Tekinel'in; buyurun Sayın Tekinel. 

DYP GRUBU ADINA A. NECLA TEKİNEL 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
27 Mayıs 1960 askerî darbesinden sonra Türk Parla
mentosuna reva görülen muameleye tabi tutulmuş bu
lunan ve Yassıadadaki cehennem hayatını safha saf
ha yaşayan bir arkadaşınız olarak, siyasî hayatımızın 
bu' büyük faciası üzerinde soğukkanlılıkla fikir beyan 
etmenin güçlüğünü takdir edersiniz. 

Gerçekten, merhum Adnan Menderes ve kader ar
kadaşları merhum Fatin Küstü Zorlu ve merhum Ha
san Polatkan hakkında bir ihtilal mahkemesinin ver
diği geri dönülmez kararların infazı Türk Devletine 
hiçbir şey kazandırmamıştır. Sadece Türk Devleti, 140 
yıl aradan sonra ilk defa, devletin en yüksek makam
larından birini işgal eden bir evladını feci bir cezaya 
mahkûm etmiş; kendi milletini de büyük ıstıraplar 
içinde bırakmıştır. Zira, Osmanlı İmparatorluğunun 
son idam edilmiş sadrazamı, 1821 yılında Sultan İkin
ci Mahmud'un idam ettirdiği Benli Ali Paşa olmuştur. 

0 tarihten 17 Eylül 1961'e kadar devlet bünyesinde 
bu 'kademede ceza verilmemiş ve infaz yapılmamıştır. 

Yassıada'da milletin iradesi ve demokrasi mah
kûm edilmiştir. Yassıada'da, milletin siyasî ümidi 
mahkûm edilmiştir. İmralı'da bir hüküm infazı değil, 
bir cinayet söz konusudur. Devletin gücü ve imkân
ları ile işlenen bu cinayet, milletimizin bağrını yak
mış, nice ağıtların, nice destanların hüzünlü konusu
nu teşkil etmiştir. 

Milletimiz, merhum Adnan Menderes ile kader 
arkadaşlarının hatıralarına büyük bir kadirşinaslıkla 
sahip çıkmıştır. Bunları sıralamaktaki maksadım, bu
gün münakaşaların yeniden alevlenebileceği konuları 
dile getirmek değil; fakat, Türk demokrasisinin aziz 
şehitlerinin naaşlarmın nakli meselesinde mutabakat 
tesisi gerektiğini ifade etmek içindir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin huzuruna getirilen bu teklif, ilk bakişta, geçmiş
teki demokrasi ayıbını çözmek arzusu ile getirilmiş 
gibi gözükmektedir. Ne yazık ki, bu teşebbüsün pek 
çok eksiklikleri vardır. Millete mal olmuş böyle nazik 
bir konuda, acıları dindirmesi bile bir teselli olabile
cek bir çareyi, hefkesin mutabık olacağı bir çerçeve 
içinde halletmesi gerekirdi. Bu beraberlik aranmamış
tır.. 

Bu teklifi, hususî hukuk prensipleri açısından da 
kabul etmek mümkün değildir. Bilindiği gibi, naaş 
naklî konusunda ailelerin isteklerinin göz önüne alın
ması vazgeçilmez bir hukulk prensibidir. Bugüne kadar 
edindiğimiz kanaat, ailelerinin istekleri ve düşünce
leri ile, kanun teklifinin nakil prensipleri birbirine uy-
mamak'tadır. Kaldı ki, iktidar bu istekler için bir ta
vır koymamıştır. Bilindiği gibi, naaşların devlet tö
reni ile nakledilmesi ve kanun metnine 27 Mayıs 1960 
ile 17 Eylül 1961 arasında cereyan eden olaylar hak-

1 'kında devletin üzüntüsünü ifade eden bir karar ilave 
edilmesi, sözkonusu isteklerin esasını teşkil etmekte
dir ve bu hususlar defaatle kamuoyuna açıklanmıştır. 
Bu istekler karşısında tasvipkâr olunduğu takdirde, 
iktidara düşen, bunun icabını yapmasıdır. Böyle bir 
davranışın, yadırgatıcı hiçbir yönü yoktur. Devletin, 
milletin acısını paylaşması ve sevgisine ortak olmasın
dan daha tabiî bir şey olamaz; tıpkı, 27 Mayıs'ın bay
ram olmaktan çıkarılması gibi. 

Bu istekler, şayet iktidar tarafından kabul edile
meyecek ölçüde aşırı bulunuyorsa, zaten bunun tek
lifine lüzum yoktur. Şüphesiz, mevcut teklifin, naaş
ları ailelerin isteklerine rağmen nakletmek gibi bir 
amacı olduğunu düşünmek bile istemeyiz. Böyle bir 
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amacı ne insaf, ne vicdan, ne örf ve âdetlerimiz, ne I 
de mevcut hukukî sistemimiz ile bağdaştırmak müm
kün değildir. I 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, ailelerinin I 
isteklerinin bilinmesine rağmen, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi huzuruna getirine bu kanun teklifinin ama- I 
cı açık da değildir. Bu teklifle bu hukukî engel kaldı- I 
rılmadığı gibi, yeni bir usul de ihdas edilmemekte- I 
dir. Esasen, bu kanuna mevzu teşkil eden işlemler, 
belediye meclislerince de yapılabilecek ve Türkiye I 
Büyük Millet Meclisinin seviyesine getirilmesine lü- I 
zum olmayan işlemlerdendir. I 

Öte yandan bu teklif, getirilen şekliyle devletin I 
tavrını belirtmek için yetersizdir. Devlet, yakın siyasî I 
tarihimizin bu en büyük faciası hakkında suskunlu- I 
ğunu daha ne kadar devam ettirecek, ne zaman tavır I 
alacaktır?.. I 

Nihayet bu teklif, zamanlaması itibariyle de zihin- I 
lerde pekçok tereddüte yer verebilecek niteliktedir. I 
Böyle bir teklifin getirilmesi için niye bu kadar geç I 
kalınmıştır. Yoksa, teki f gerekçesinde son derece yer- I 
siz olarak kullanılmış olan ve rahmetli demokrasi şe- I 
hitleri için sözkonusu olmayan iadei itibar arayışının I 
son günlerde zarurî hale gelmiş olmasını mı bu tekli- I 
fin zamanlamasında rol oynadığını kabul edelim?.. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geliniz, bu I 
güzel vesileyle devlet ile milletin kucaklaşmasını sağ- I 
layacak bir çözümü burada beraberce bulalım. Sonuç I 
itibariyle, konusu bakımından hayli geç kalmış bu tek- I 
lifin, ifade etmeye çalıştığımız hususlardaki eksiklik- I 
lerini tamamlayalım ve herhalükârda demokrasi şehidi I 
aziz devlet adamlarımızın naaşlarıafı, ailelerinin ar- I 
zulanna uyulması suretiyle nalkledilmesi ve devlet I 
merasimi yapılması için vereceğimiz önerge doğrul- I 
tuşunda karar verelim. Böylece sağlanacak mutaba- I 
kat, siyasî tarihimizin önemli bir yarasını kapatacak I 
ve bunun şerefi de bugünkü Türkiye Büyük Millet I 
Meclisine ait olacaktır. I 

Bu vesileyle şahsım ve grubum adına saygılarımı I 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) t 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın I 

Turan Bayezit; buyurun efendim. I 
SOP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve- I 
killeri; Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Es- I 
ki Bakanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zor- I 
lu'nun tmralı'da Bulunan Mezarlarının Naklî ve İsim- I 
lerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun Tek- I 
lifi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun | 
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görüşlerini arz edeceğim. Yüce heyetinize grubum adı
na ve şahsen saygılarımı sunuyorum. 

Teklifin dağıtılan raporuna baktığınızda, 218 tane 
imzayı bir arada görüyoruz ve sanki bir Anayasa de
ğişikliği teklifiymiş gibi, Anavatan Grubunun bugün 
bu olaya niçin bu kadar ehemmiyet verdiğini sezinle
miş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, konu çok basit bir ko
nudur; hukukî ve fiilî nitelikleriyle cenaze naklidir. 
Bir cenaze naklini, bu üç kişinin tmralı'da bulunan ce
nazelerinin naklini, bugün bir başka yere götürülme
sini, cenazelerinin nakledilmesini önleyen yürürlükte 
olan herhangi bir yasa, yürürlükte olan herhangi bir 
karar mevcut bulunmadığına göre, bunun kanunla 
yapılmasının mantığını anlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Umumî Hıfzıssrha Kanu
nu, taşıdığı hükümleriyle Bakanlar Kuruluna bazı 
yetkiler tanımakta ve cenaze naklinin de hangi şart
larla yapılacağını göstermektedir. Bu itibarla, mev
cut bir hükümden yararlanma yerine, gerekçede yer 
alan iadei itibar düşüncesi altında özel bir kanun çı
karılmasını, bu iadei itibarı sağlamaya yeter ölüp 
olmadığını da düşünmek gerektiğine göre, doğru bul
madığımızı beyan etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, mezarlar nakledilmelidir ve 
geç kalınmıştır; grubumuz aynı fikirdedir, bunda itti
fak etmektedir. Ancak bu olay, iki konuyu gündeme 
getirmesi gereken bir olaydır, o nitelikte bir olaydır. 
Yaraların sarılması bahis konusu olduğuna göre, her 
askerî ihtilâl, her askerî harekât toplumda yaralar aç
tığı ve yaralar açması doğal olduğu cihetle, 12 Eylülün 
de açtığı yaraların sarılması gerekir. 12 Eylül Harekâtı 
üzerine, işinden olan kamu görevlilerinin, 12 Eylül 
Harekâtı üzerine, mahkeme kararı olmadan haksızlığa 
uğrayan kişilerin haklarının geri verilmesi ve bu ka
nun teklifinin bir başlangıç olması temennisini arz edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçede iki konu yer 
alıyor. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Onu da siz getirin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin; tahammül 
edemiyorsanız dışarıya çıkın. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Birincisi, 
iadei itibar konusu; ikincisi, yaraların sarılması ko
nusu. Yaraların sarılmasını arz ettik; bir aradayız, ay
nı şekilde düşünüyoruz. Ancak, iadei itibar, siyasî bir 
tasarrufun konusu olamaz. İadei itibar, tarihin yargı
sının konusudur ve nakledilecek bu cenazelerin iti
barlarının iadesi gündeme gelecekse, bunun kararını 
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tarih verecektir. Bunun kararını, siyasî bir kurul olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi veremez kanısındayız 
arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, teklife baktığımızda, «Başba
kanın uygun göreceği bir yer» deniliyor. Bunun da 
mantığını anlamak zor. Niçin Başbakanın uygun gö
receği bir yer?... «Bakanlar Kurulunun veya bü kanun
da tayin edilecek herhangi bir yer» diye tasrih edil
memiş de, Başbakanın kişisel takdirine bırakılmış. Ta
biî, bunu, bizim hukuk mantığımızla, bizim Başba
kanlık müessesesinin fonksiyonuna yaklaşımımızla an
lamak mümkün değil. 

Yine 2 nci maddesinde, bazı tesislere bu kişilerin 
isimlerinin verilmesi var. Bir caddeye isim veriliyor; 
İstanbul'da Vatan Caddesine «Adnan Menderes» ismi 
veriliyor; basına da yansıdığı gibi. Biliyorsunuz, yü
rürlükte olan bir kanun var; Şehir ve Kasabalarda So
kaklara Mm Verilmesi Hakkında Kanun. Bu, belediye 
meclislerinin görevi. Yüce Meclis, İstanbul Belediye 
Meclisinin görevini üstlenerek, onu, kanun çıkarması 
nedeniyle zorla alarak - belki İstanbul Belediye Mecli
si daha başka bir yere bu ismi vermeyi uygun göre
bilirdi - bir ölçüde zorla alarak, oradaki Vatan Cad
desine «Adnan Menderes Bulvarı» isminin verilme
sini kararlaştıracak... Tabiî yine siyasî bir takdir olu
yor; ama, iki ismi anlamak mümkün değil, daha doğ
rusu niçin verildiğini, bazı çağrışımları kafadan atarak 
değerlendirmek mümkün değil. Hızlı Tramvay Tesisi, 
küçümsemiyorum yatırımı, büyük bir yatırım da, 
isminde biraz «Hızlı tramvay» diye bir acayiplik var, 
onun isim olarak verilmesi; bir de, Ereğli Demir Çe
lik Fabrikası tesislerine Fatin Rüştü Zorlu isminin ve
rilmesi... Bazı çağrışımları getirecek ve bazı siyasî 
karikatürize edilebilecek yaklaşımları getirebileeek 
bazı takdirler diye değerlendiriyoruz bu 2 nci mad
deyi de. 

Sayın milletvekilleri, kanunun Başbakan tarafın
dan yürütleceği de çok garip bir hüküm; Başbakanın 
cenazelerin nakledileceği yeri tayin etmesi kadar garip 
bir hüküm. Zannetmiyorum ki, Türkiye Cuımhuriye-
tinin şimdiye kadar çıkardığı kanunların hiçbirinde 
Başbakan veya Başbakanlık yürütme organı olarak 
gösteril'sin... Zannetmiyorum, böyle bir yürütme orga
nı bu Yüce Meclis tarafından tayin edilmiş olsun. 

Demokrasilerde müesseseler vardır; bakanlar ku
rulu vardır ve bakanlar vardır. Anayasayı açarsanız, 
kanunların yürütülmesiyle görevli olanlar bakanlardır 
veya Bakanlar Kuruludur; Başbakan değildir. Cumhu
riyet idarelerinde, demokrasi yönetimlerinde bu şe-
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J kilde bir yürütme bahis mevzu olamaz. Bu, ancak pa-
I dişahlıklarda vardır; bu ancak, cumhuriyetle, demok-
I rasiyle idare edilmeyen yönetimlerde vardır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESBN (Ordu) — İmpara-
I torluğa doğru ilk adım! 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Bu neden-
I le, niçin Başbakanın, yürütme organı, yürütme gö-
I revlisi olarak maddede yer aldığının komisyon tara-
I fından, hükümet tarafından açıklanmasını istiyoruz. 
I Muhterem arkadaşlarım, konu gayet açıktır. Mev-
I zua yaklaşım, bir siyasî istismardır; hiçbir zaman bu 
I cenazelerin naklî amacı ön planda değildir. Eğer bu 
I ön planda düşünülmüş olsaydı, 3,5 yıldır bunun ya

pılması gerekirdi. Çünkü, Anavatan İktidarı işbaşına 
I geldiği tarihte 1961 Anayasası yürürlükten kalkmıştı; 
I 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyetinin siyasî tarihinde bir 

nokta olarak kalmıştı ve Anavatan İktidarının, ce-
I nazelerin naklini o zaman kararlaştırmasına mani hu-
I kukî hiçbir husus yoktu. Hukukî olmayan, fiilî bir 

durum var mıydı, onu bilmiyoruz; olmadığı kanısın-
I dayız; varsa açıklanması gerekir. O halde, mevcut de-
I ğilse, 3,5 yıldır niçin yapılmamıştır da, 1987 yılının 

sıcak yaz ayları arefesinde, hem de Meclisin çalışma-
I sının son günlerinde, bir de müstaceliyet istemiyle 
I karşımıza getirilerek, 1987'nin sıcak yaz aylarının are-
I fesinde yapılmaktadır? 

I 1987 yazı, tekin yaz değildir arkadaşlar. 1987 yazı, 
I 80 küsur belediye seçiminin yapılacağı, 1987 yazı, 
I Anayasa oylamasının yapılacağı, bir yazdır. Bu ara-
I da parantez açarak arz edeyim, Sayın Başbakan ce-
I nazelerin naklini, Ölülere ait bir işlemi, Meclisten si-
I yasî tasarruf olarak kendisi çıkarıyor da, yaşayanların 
I yasaklarını Meclisten çıkarmaya yanaşmıyor; bu bir 
I tezat ve bu tezadı da vurgulamak istiyorum. (SHP ve 
I DYP sıralarından alkışlar) 

I Yine - parantezi kapatıyorum - 1987 yazı, Anaya-
I sa değişikliği nedeniyle, geçici 4 üncü maddenin, si

yasî yasakların halkoylamasına sunulacağı bir tarihin 
I arif esidir ve yine, bir muhtemel; her ne kadar Sayın 
I • Başbakan İngilizceisiyle, «fifti fifti» (yani, ben bunu an-
I lamayarilara tercüme etmek istiyorum, vatandaşlarıma 
I tercüme etmek istiyorum; birbirine eşit anlamındadır 
I fifti fifti; beş beş) birbirine eşit görse de erken seçi

mi; 1988 seçimiyle 1987 erken seçimini birbirine eşit 
ihtimalde görse de... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ne kadar İn
gilizce bildiğin ortaya çıktı. 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — ... 1987 yazı, 
[ bir genel seçimin arifesidir. İşte bü tasarı, açıkça ve 
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altını çizerek vurguluyorum, bir duygu sömürüşüdür. 
İşte bu tasarı,-bundan bir süre önce yine bir merhum 
siyasînin cenazesinin naklinde yapıldığı gibi, bir si
yasî parsel kapma mücadelesinin, siyasî parsel kapma 
girişiminin bir ifadesidir. îşte bu tasarı, ikibuçuk met
re kefenden siyasî bir kurtuluş ümit etmenin tasarısı
dır. Bu nedenlerle, teklifin altındaki siyasî maksadı, 
Özellikle vurgulamak istiyoruz. (ANAP sıralarından 
«Ayıp ayıp» sesleri, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu, bir hususu yine 
gündeme getirmelidir; bu da, siyasî suçlara idam 
cezası verilip verilmemesinin tartışılması keyfiyetidir. 
Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, idam ceza
sının karşısındayız. Kaldı ki, siyasî suçlara idam ce
zası verilmesinin ne kadar haksızlık olduğu, bugün önü
müze getirilen bu teklifle bir kere daha teyit edilmiş 
olmaktadır. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

Ben, kanunlaşacağı kati olan bu teklifin siyasî ya
raları gerçekten sarmasını temenni ediyorum ve Ata
türk'ün «İçte barış» sözünün, «Yurtta barış» sözü
nün sadece şekilde kalmamasını, yurtta barışın, önü
müzdeki referandumda, yurtta barışın önümüzdeki 
seçimlerde tam anlamıyla gerçekleşmesini ve iktidar 
partisinin, bunun gerçekleşmesi için payına düşeni 
yapmasını temenni ediyorum ve saygılar sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık, 
'buyurun. 

AlNAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün, bu 
yüce çatı altında iki maddelik, ama son derece önem
li bir kanunu görüşeceğiz. Şahsım ve grubum aldına 
saygılar sunuyorum. 

Siyaset yoluyla millete hizmet etmek, zor ve me
şakkatli bir iştir. Tarihimiz, gadre uğramış, mağdur 
olmuş devlet adamlarımızın acıklı hayat hikayeleriy
le doludur. Burada sözlerime, iki padişah annesi ve 
bir padişah hanımı olan Pertevniyal Sultan'ın, Sultan 
İkinci MaJhmud'a yazdığı bir kısa mektupla başlamak 
istiyorum. 

«Sultan Murad'ın kemâlî lütfü kereminden olarak 
fermanı şahaneleriyle beni Topkapı'ya sürdükleri va
kit, mürüvvetlerinden üzerimde bulunan ve yanımda 
olan eşya ne ise, siz aslanıma gönderiyorum. Bir pa
dişah validesinin ne hale düştüğünü ileriki nesillerin 
görmesi için bu eşyanın müzede hatıra olarak sak
lanmasını istiyorum. Üç padişah sayesinde nail oldu
ğum büyük servetimin mühim kısmım, cami, mektep, 

— 255 

22 . 5 . 1987 0 : 2 

kütüphane, çeşme, türbe gibi hayır eserlerine, yardım 
İsteyen muhtaçlara harcadım. Gerisi, Sultan Abdü-
laziz aslanımın tahttan indirildiği gün, Dolmabahçe 
Sarayı yağma edilirken alındı. Birkaç parça, oğlu
mun şehit edildiği gün, kulaklarımdan ve parmakla
rımdan koparılıp, odamdan çalındı. Şimdi, 300 cari
yemden yanımda 3 kişi kalmıştır. Bütün eşyamı da 
göndermiyorum; 13 parçadır; ancak incili teşbihin bir 
değeri vardır. Dünya malından arınarak Cenab-ı Hak
kın huzuruna çıkacağım için bahtiyarım. Yolladığım 
beyaz hint keteninden entari, göreceğiniz gibi, kızı
la boyanmıştır; bu boya, amcanız Sultan Abdülaziz'in 
mübarek ve mukaddes kanıdır. Bu entari üzerimde ol
duğu halde Topkapı Sarayına gönderildim ve 33 gün 
bu entariyi sırtımdan çıkarıp değiştirme imkânım ol
madı. 

Hayatımda, kimse hakkında kötü niyet gösterme
dim. Bu eşyamı görenler, Allahaşkına, benden ibret 
alıp Fatiha okumak mürüvvet ve merhametinde bu
lunsunlar. Başıma gelenleri bilmeyen kalmamıştır, ka
nımı deryalara akıttılar; hüküm Allah'ındır. 

Pertevniyal» 

Sayın milletvekilleri, burada, sizlere Merhum Ad
nan Menderes'in eserlerini, partisini, vatan ve millet 
sevgisini, uğradığı haksızlıkları anlatmakla, cümleni
zin malumları olan mevzuları tekrar etmek istemi
yorum. Türk Milletine çok partili demokrasinin yo
lunu açan, parlamenter sistemi sevdiren, millî irade
nin üstünlüğünü benimseten ve eserleriyle gönüllerde 
taht kuran 3 demokrasi şehidi ve arkadaşlarının ikti
dardan nasıl uzaklaştırıldığı, nasıl yargılanıp, nasıl 
cezalandırıldığı; isimlerinin, haklarının ve hatta mezar
larının yıllarca nasıl istismar edildiği de, artık hatır
lamak istemediğiniz hususlardır. Bugün, o büyük hiz
metlerden, o alkışlardan, o mücadelelerden, sevgiden 
ve coşkudan, İmralı Hapishane Adasında taşsız 3 me
zar kalmıştır. 

Büyük Türk 'Milleti kadirşinastır, vefalıdır, mem
lekete ve demokrasiye böylesine büyük hizmetleri olan 
bu insanları unutması mümkün değildir, isimleri ve 
mezarları üzerinde yıllar süren tartışmalar, hem mil
letimizi, hem de aziz ruhlarını rahatsız etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu dönem, şükranla ifa
de etmek isterim ki, yaraları sarma dönemi, barış 
dönemi olmuştur. 

HÜSEYİN AVNl S A Ğ E S E N (Ordu) — Estağ
furullah. 

MEHMET ABDURREZZAK CEYLAN (Siirt) — 
Nekahat devri. 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu dönemde, Avrupa 
insan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru sağlanmış; 
bu dönemde AET'ye müracaat edilmiş; bu dönemde, 
ilk defa Anayasa değişikliği Meclisin iradesiyle sağ
lanmış; bu dönemde, daha uzun yıllar için konmuş 
yasakların kaldırılması için Anayasa değişikliği kararı 
alınmıştır. Bu dönemde, bu işin de hallolması, bu Mec
lise şeref ve gurur verecek, yüce milletimizin takdiri
ne mazıhar olunacaktır. 

MEHMET ABDURREZZAK CEYLAN (Siirt) — 
O şeref millete ait olacaktır; sizin iktidara layık ol
madı. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — «Yüce Meclisimize» 
dedim, 

Teklifte, hiçbir şekilde siyasî maksat yoktur. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Hay

di canım sen de. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Tamamen insanî ve 

vicdanî düşüncelerle getirilmiştir. 
1 inci maddeyle, mezarların naklî için, bu konu

da gerek yer seçimi, gerekse tören düzenlenmesi için 
Başbakana yetki verilmektedir. Şüphesiz, bunun için 
gerekli temaslar yapılacaktır. 

2 nci maddeyle, sadece iadei itibar için, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından bazı tesislere isim 
verilmektedir. 

Şuna samimiyetle inanıyorum ki, sizler her biri
niz, bölgelerinizdeki en büyük, en güzel tesislere bu 
isimleri vermek istersiniz. Ancak, mahallî idarelerin 
de yetkili olduğu bu konuda, sembolik olmak üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince ve kendilerinin ha
yatta iken çok ilgilendikleri bazı tesislere, aziz hatı
ralarını anmak ve iadei itibar için, isimlerinin verilme
si arzu edilmektedir. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Kanunla mı? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu konuda, 27 Mayıs 
gününün bayram olmaktan çıkarılması ve geçen yıl 
vefat eden merhum dava arkadaşı ve o devrin Cum
hurbaşkanı Celal Bayar'a düzenlenen devlet töreniyle, 
yara kısmen sarılmış, gönüller raihatlatılmıştır. 

Atasına saygılı, geçmişine, töresine, geleneğine bağ
lı kadirşinas Türk Milletinin muhterem temsilcileri; 
siyaset yoluyla memlekete hizmet etmenin zor ve me
şakkatli bir iş olduğunu biliyor ve görüyorsunuz. Bu 
zorlukların en acımasızını yaşayan, geçirdiği badire
ler Türk Milletince şanssız anlar olarak hatırlanacak 
olan, merhum Eski Başbakan Adnan Menderes ve 
arkadaşlarının taşsız, türbesiz mezarlarının, sevgilisi, 
her şeyi yüce milletine teslim edilmesiyle ilgili bu ko-

I nuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getir
mekle, bu yüce kürsüden konuşulmasını sağlamakla, 
ben ve arkadaşlarım vazifemizi, az da olsa, geç de 
olsa, yapmanın huzuru içindeyiz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET ABDURREZZAK CEYLAN (Siirt) — 
I Seçim yatırımı. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Aynı duyguları pay
laştığınız inancı ile aziz ruhlarını saygı ve minnetle 
anıyorum; ruhları şâd olsun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Onları idam eden
leri yargılayalım bu kadar suç işlediklerine göre, ka-

I nun da çıkaralım. 
BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adına 

Sayın Fikret Ertan, buyurun. (DSP sıralarından al
kışlar) 

DSP GRUBU ADINA FİKRET ERTAN (îzmir) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aradan 26 yıl 
geçti, 26 yılda bir kaç kabine ve birkaç tane de ara 

I rejim geçirdik; şimdi, dönemimizin bitiminde bu ka-
I fan alabiliyoruz. Aslında, eğer uzlaşıcı olsaydık, eğer 
I bu Meclis, gerekli zamanlarda gerekli davranışları, 

uzlaşma açısından, yumuşama açısından alabilseydi, 
I inanıyorum ki, bu karar 26 yıl gecikmeyebilirdi; şunu 

da umuyorum ki, Sayın Menderes, Sayın Polatkan ve 
Sayın Zorlu aşılmazlardı. 

Sayın Milletvekilleri, demokrasiyi ya gelenekleşti-
receğiz veyahut da bir başka 26 yıl sonra, bir başka 

I cenaze naklî için, bu Mecliste bir başka kişiler konu-
I şacak. Daha hâlâ Meclisimizde, «geliyorlar, gidiyorlar» 
I şizöfrenik düşünceleri söylenir, ip lafları söylenir, cip 
I lafları söylenir. Demokrat olmak; asarak, keserek 
I olunmuyor. Osmanlı ülkesinde, Osmanlı devrinde kaç 
I sadrazam asılmış ve bunlarla Osmanlı tarihi zengin -
I leşmiş midir? Acaba, Menderes'in, Polatkan'ın, Zor-
I lu'nun cenazelerini tarihimizde nerelerde saklayaca-
I ğız? Demokrasi tarihimiz zenginleşmiş midir? 
I Sayın milletvekilleri, mutlak demokratsak, bir ta-
I rafta bu olayı, biraz evvel konuşan Anavatan Grup 
I Sözcüsü gibi dehşetle anarken, diğer taraftan da, de-
I mokrasi adına yasaklar istenmez. Bir tarafta, cena-
I zeleri taşıma onurunu bir Başbakan, kendi verdiği 
I önergeyle üzerine alırken, bir taraftan da, «yasaklar 
I kalkmasın» diyemez. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Dedi. dedi. 
FÎKRET ERTAN (Devamla) — Sayın milletvekil-

I lef i, öyle zannediyorum ki, ülkemiz giderek demok-
I rasiyi gelenekleştirecektir. Türk halkı demokrasiden 
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yanadır; yalnız, artık olaylara daha dikkatli ve daha 
homojen bakmak zorunluğumuz vardır..Menderes, Po-
latkan veya Zorlu'nun isimleri, tabiî ki bazı yerlere 
verilebilir; Talat Paşa'nın da verilmiştir, Cemal Paşa' 
nın da verilmiştir, İnönü'nün de verilmiştir. Sayın 
milletvekilleri, bundan sonra, olur ya, Ecevit'in de ve
rilir, Demirel'in de verilir; bunlar, Türk Ulusuna iyi 
niyetle ve içtenlikle hizmet etmeye çalışmış insanlar
dır. İşte hepimiz politikacıyız, işte hepimiz bir şeyler 
yapmanın içtenliğiyle çırpınıyoruz. Eğer politikacılar 
birbirini anlayamazsa, birbirlerini karalamaya, ya
saklamaya kalkarlarsa, Türk halkı bu olayları nasıl 
değerlendirebilsin? 

'Ben sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bu kanun 
çok gecikmiş bir kanundur. Sayın Menderes'in ailesi 
bazı dileklerde bulunmuştur. Ben, düz bir milletvekili 
olarak, eski Başbakanlardan Sayın Menderes'ten, eski 
Dışişleri Bakanlarından Sayın Zorlu'dan ve eski Ma
liye Bakanlarından Hasan Polatkan'dan özür diliyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP, DYP ve DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ertan. 
Oy pusulasını kullanmayan arkadaşımız kaldı mı 

efendim? Yok. 
Oy toplama işlemi tamamlanmıştır, kupalar kal

dırılsın. 
Şahsı adı Sayın Yılmaz Hocaoğlu, buyurunuz. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; başta Başbakan 
Sayın Özal olmak üzere, Anavatan Partili milletvekil
leri sıfatıyla imzalayıp yüce Meclise sunduğumuz bu 
kanun teklifi, 27 Mayıs - Yassıada - İmralı şeytan 
üçgeninde kaybettiğimiz aziz Menderes, Zorlu ve Po-
latkan hakkında verilmiş hükümleri reddettiğimizi; 
hizmetlerini şükranla, şahsiyetlerini hürmetle andığı
mızı açıkça gösteren tarihî bir vefa ve kadirşinaslık 
belgesi olacaktır. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

27 Mayıs, Türk Milletinin sevdiği ve seçtiği de
mokrat iktidara karşı, yıkıcı muhalefetle maceracı 
cuntanın elele vererek gece baskınıyla gerçekleştir
diği, sonraki yıllarda Türkiye'yi uçurumun eşiğine ge
tiren sol anarşiye yol açmış bir hükümet darbesidir. 

Yassıada ise, meşru seçimler sonucu teşekkül etmiş 
parlamento çoğunluğunun, parlamento güvenine da
yalı demokrat hükümetin bakanlarının hakaret ve 

işkencelerle ezildiği bir zindan; köpek, bebek davaları 
başkanı Başol'un, «Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle 
istiyor» sözlerinden de açıkça ne biçim bir mahkeme 
olduğu anlaşılan Yassıada ise, adalet ve siyaset tarihi
mizde bir kara lekedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ve imralı, hele imralı; Allahsız gardiyanla, kıptî cel-
latrn, millet sevgilerini katlettiği günden beri, tam 
26 yıldır beynimizde ur, yüreğimizde kordur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yolsuz, ışıksız, 
susuz köylerimize, «kasketli, çarıklı hassolar, memo-
lar» denilen köylülerimize, köylerden farkı olmayan 
şehirlerimize; yani milletimize, memleketimize hiz
meti ibadet bilen rahmetliler için, İslamî esaslara uy
gun bir defin merasimi, naaşlarının, şahsiyetlerine ya
kışır, sevenlerinin rahatlıkla ziyaret edebileceği yeni 
mezarlara nakledilmesi, milyonlarca demokratın ar
zusu olduğu halde, maalesef bugüne kadar gerçek
leşmemiştir. 

Ziyadesiyle gecikmiş olan bu görevin bir an önce 
ifası için Sayın Başbakan Özal'ın da bakanlarıyla bir
likte katılacağını ilan ettiği, ailelerinin istekleri çer
çevesinde düzenlenecek muhteşem bir millet töreni 
yerine, halihazır şartların imkân vermediği, gelecekte 
de zamanı ve şartlan kestirilemeyen bir devlet töreni 
beklentisi ise, milletimizin, şehitlerini kucaklamasını 
daha da geciktirecek, hatta belki imkânsız kılacaktır. 

Nitekim, Demokrat Partinin devamı kabul edilen 
Adalet Partisini yönetenler, hem koalisyonlar şeklin
de, hem de Mecliste ve Senatoda çoğunluğa sahip tek 
parti hükümetleri şeklinde, uzun yıllar iktidar olmuş
tur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sen neredeydin? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Ancak, ne 
hikmetse, bir türlü, yaşayan ve rahmete kavuşmuş de
mokratların itibarlarını iade edememişlerdir. 

ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Sen yok muy
dun? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Vardım, 
şerefle, iftiharla vardım; yazık ki, dört yıl boyunca 
bunu konuşamadılar, konuşturmadılar. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — O zaman istifa 
etseydin. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Millet 
Meclisinde çoğunluk var, Cumhuriyet Senatosunda 
çoğunluk var, halkoyunda çoğunluk var ve 10 Ekim 
1965'ien 12 Mart 1971'e kadar kesintisiz tek başına 
iktidar var. Her şey var; un var, yağ var, şeker var, 
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ama helva yok; yani, demokratlara iadei itibar yok; 
yani... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Kime ya
ranmaya çalışıyorsun, neye çalışıyorsun? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İstirmacılar. (DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı 
laf atmalar) 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu.l, Sayın Hocaoğlu, 
devam edin efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan hissiyatlarını çdk 'iyi anlıyorum; ediktirler, zor du
rumdadırlar, sevinmeleri gereken şeyi kıskanmaktadır
lar; onun için rahatlasınlar diye biraz mehil veriyo
rum. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sen zavallı 
durumdasın, yaranmaya çalışıyorsun. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Millet 
Meclisinde çoğunluk var, Cumhuriyet Senatosunda ço
ğunluk var, halk katında çoğunluk var... 

KOKSAL TOPTAN (Zongulak) — Demirel'in 
elini öpmeyi mazhariyet sayıyordun. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — ... Yedibu-
çük yıllık hükümet var, ama demokratların iadei itiba
rı yok. Yani, Yassıada kararlarının, -1965 - 1969 
veya 1969 - 1970 Meclisleri; ki, o zaman bu çığırt
kanlar Meclisıe daiha girmemişti - kaldırıldığına dair 
bir karar yok. (Gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Ömrün çı
ğırtkanlıkla geçti senin. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Çığırtkanları susturun Sayın Başkan. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Daha niye 
konuşturuyorsun Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, bu sözünüzü tavzih 
etmenizi rica ediyorum, lütfen efendim. (Gürültüler) 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Görevinizi niye 
yapmıyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Vazifemizi yapıyoruz efendim. (Gü
rültüler) 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — ANAP'lıların 
oyuyla geldin, utan Bıyıklı, utan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın özdemir... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yüce Meclise saygısı, idraki kadar mükemmel 
olan birisiyim. İfadesini, idrakinden daha itina ile 
kullanan bir parlamenterim, Mesela şu Meclise, «Dev
rim muhafızları» diyebilmiş, «Çankaya milletvekileri» 
diyebilmiş parlamenterlerden değilim. (ANAP sırala-
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rından «Bravo» sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gü
rültüler) 

Mesela, aldığı mazbatayı sallayarak «İşte temiz 
mazbata, gelin, temiz mebus görün» dedikten sonra, 
6 Kasım'da seçilen şu yüce heyeti ve beraber çalıştığı 
grup arkadaşlarının mazbatasının temiz mi, kirli mi 
olduğunu düşünemeyenlerden de değilim. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, lütfen sadede ge
liniz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ayrıca bugün konuşulan konu, erbabı için - Sa
yın Biayeziit «Anlamıyorum» buyurdular, talbiîdir, ku
sur değildir - bir konudur bu. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Senin için de 
kusur değil. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Erbabı için, 
biz, politikayı, partiler arası, şahıslar arası atışmaları, 
sataşmaları çirkin buluruz; ama, nefis müdafaası her 
yerde kutsaldır; mecbur kaldığım için bir iki şey söy
lemek durumuna girdim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Be
ni de karıştırdın Sayın Hocaoğlu. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Yani, tek 
başına iktidar var; ama demokrasi şehitlerinin şerefli 
göğüslerine yapıştırılmış ihanet yaftalarını yırtıp atan 
bir karar yok. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Aydın 
Menderes'i de geçtin Sayın Hocaoğlu. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Aydın 
Menderes, çok sevdiğim, saydığım bir kutsal emanet 
kardeşimdir; Aydın Menderes, Mutlu Menderes; ge
leceğim oraya, dinleyin. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Aydın Menderes, seni kardeşliğe kabul etmez. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Geçmiş 
Meclislerde ve hükümetlerde bulunanlar, istedikleri 
halde yapamadılar, aciz mi kaldılar; yoksa, yapabi
lecekleri halde istemediler mi? Niçin olmadı? Kim 
yapmadı, kimler yaptırmadı? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ayıp, 
ayıp. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Yıllardır 
bu soruların cevabı verilmemiş ve meseleye hiçbir 
çözüm getirilememiş iken, bugün Sayın Özal öncü
lüğünde Anavatan Partili milletvekiiilerinin kanun 
teklifiyle, yaraların sarılmak, dikenin battığı yerden 
çıkarılmak istenmesi - üzülerek görüyoruz ki - bazı 
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çevrelerin kıskançlık krizine tutulmalarına sebep ol
muştur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Tamamen, rahmetlilere karşı içimizde yaşattığımız 
sevgi, vefa, şükran duygularının eseri olan teklifimi
zin sevinçle karşılanması ve desteklenmesi gerekirken, 
sataşmalarla kösteklenmesi, kimseye bir fayda getir
meyeceği gibi, aziz şehitlerimizi ve sevenlerini de 
rahatsız edecektir. 

Çeyrek asırdır dilhun olan Menderes ailesinin iki 
değerli evladı, .Yüksel ve Mutlu Menderes, maruz 
kaldıkları haksızlıkların tashih ve telafi edildiğini gö
remeden Hakkın rahmetine kavuştular. İnsanoğlu 
fanidir; Menderes, Zorlu, Polatkan ailelerinin fert
lerini bilinmeyen vadelere kadar acılar içinde bek
letmeye, hiçbirimizin hakkı olamaz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1987'nin imkânlarıyla yapabildiklerimizin fazlası
nı arayanlar, gelecekte, hizmetimize hizmet katabilir, 
burca diktiğimiz bayrağı daha yükseltehilirlerse, an
cak bahtiyar oluruz. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim^ vaktiniz dol
du. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Yassıada, mahkeme de
ğil zindan; Başol, Egesel, hukukçu değil, zorba; Men
deres, Zorlu, Polatkan, suçlu, mahkûm değil, kur
bandırlar. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Anavatan Partisi, Demokrat Partinin devamı de
ğildir; ama elhamdülillah, demokratların hakkının, 
hukukunun, şerefinin »itibarının sahibi ve bekçisidir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, bu inançla, kanun teklifine «Ka
bul» oyu vereceğimi belirtir; rahmetlilere Allah'tan 
gani rahmet diler, mustarip ailelerine sabır, metanet 
niyaz eder; yüce Meclisi derin saygılarımla selamla
rım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Tombuş, buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; hepinizi, sözlerime başlamadan 
evvel hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, her ne kadar Sayın Necla 
Tekinel kadar bu hadisenin ıstıraplarına, meşakkat
lerine katlanmamışsam bile, eski bir Demokrat Par
tili olarak, ben de, bütün millet gibi, bu acıları pay
laştım; bu zamana kadar da bu acıların dinmesi 
için, bu yaraların sarılması için mücadele ettim. 

Muhterem arkadaşlar, 26 yıl önce bir darbeyle 
iktidardan düşürülen ve sonra da, sözde bir mahke

meyle idamlarına hüküm verilen ve idam edilen üç 
Ibüyük Türk devlet adamının mezarları, hâlâ bugün 
bir hapishane avlusunda beklemektedir. 

Şunu belirtmek isterim; İhtilallerin hukuku yok
tur; ihtilallerin haklılıkları, haksızlıkları münakaşa edi
lemez; bunlar fiilî birer vakıadır, bir zelzele gibi, bir 
tufan gibi, bir sel gibi gelir geçer. Bunu hukukla, hak
la, adaletle örtmek mümkün değildir. Ancak, bir ihti
lal idarecileri, kendilerinin tasarruflarını adaletle ört
meye, hukuka sığdırmaya, hukukla kamufle etmeye 
kalkarlarsa, o zaman mesele değişir. 

Kendilerinin meşru olmayan hareketlerini huku-
kiymiş gibi göstererek, millî hukuk sistemini alt üst 
ederek, beynelmilel hukuk prensiplerini ortadan kal
dırarak, hiçe sayarak, bu fullerini kamufle etmeye 
kalkarlarsa, en büyük cinayeti esas o zaman işlemiş 
olurlar ki, 27 Mayıs idarecileri, bence idamlardan da
ha çok, Türk adaletini, beynelmilel hukuk prensiple
rini ihlal etmiş, alt üst etmiş olmakla cinayet işlemiş
lerdir. Bu vaka, bütün dünyada Türk Milletinin bar
barlıkla itham edilmesine vesile teşkil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı kimseler diyor ki, 
bu sözde mahkemenin, Yassıada Mahkemesinin ka
rarları iptal edilsin. 

Muhterem arkadaşlar, ben bir hukukçu olarak bu
na imkân görmüyorum, bunun mümkün olacağını 
zannetmiyorum. Çükü, bir kararın iptal edilebilmesi 
için, hukukî bir değeri, hukukî bir varlığı olması la
zım. Hukukî varlığı olmayan bir kararın iptali mev
zubahis değildir, zaten keenlemyekûridur. Yassıada 
kararları hukukî bir varlık taşımamaktadır; fiilî bir 
tasarruftur. O bakımdan, Yassıada kararlarının iptal 
edilmesi diye ortaya çıkanların, hukukî olmayan bu 
gibi taleplerine katılmıyorum. 

Muhterem ark&daşlarım, haidise geçmiş, hepimizde, 
Türk Milletinin bağrında büyük yaralar açmış; ama 
zaman içinde bu yaraların sarılması için hepimiz; belki 
de bir kısmımız, çoğumuz bütün milletçe elimizden 
geleni yapmışızdır. Bu yaraların sarılmasında en çok 
faaliyet gösteren naçiz arkadaşlarınızdan birisi de be
nim. 1961'de Meclise geldikten sonra, 1970'e kadar bu 
yaraların sarılması için mücadele ettik. Kimlerle be
raber mücadele ettik, kime karşı mücadele ettik; 
bunu belirtmek istiyorum. Yanımda, bugün merhum 
olmuş Yüksel Menderes vardı, beraber mücadele 
ediyorduk; Aydın Menderes vardı, Sayın Hüsamettin 
Cindoruk vardı; bunlarla omuz omuza beraber mü
cadele ediyorduk. Kime karşı mücadele ediyorduk? 
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Bugün yasakları, demokrasinin ayıbı sayan eski bir 
'başvekile karşı mücadele ediyorduk arkadaşlar ve bu 
mücadelemiz, bizim partiden ihracımızla; Yüksel 
Menderes'le beraber partiden ihracımızla sonuçlandı. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, konumuza girelim 
efendim, lütfen. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Konumuz bu 
efendim; nereden geliyor, niçin?.. 

Muhterem arkadaşlar, bu arkadaşlarla beraber 
mücadele ettik, muayyen neticeler aldık. Demokrat 
Parti Grubuna mensup arkadaşların siyasî haklarının 
verilmesini sağlayabildik; ama bu 3 şehidimizin cena
zesinin milletin bağrına getirilmesine muvaffak ola
madık. İşte, kısmet bugünmüş; bu mutluluğu da ben 
bugün yaşıyorum. 

Sayın Necla Tekinel soruyor, «Bu, niçin bu kadar 
geç kaldı?» diyor. Ben de kendisine diyorum ki, bu
nun sebebini, kendisi benden çok çok daha iyi bilir. 
Niçin bu kadar geç kaldığının sebebi, onca da malum, 
bence de malum, bütün Türk Milletince de malum
dur. O halde, kendisinin bu soruyu sormaması icap 
ederdi. 

* A. NECLA TEKİNEL (İstanbul) — 3,5 sene için 
soruyorum, «Seçimler arifesinde niçin geldi?» diye 
soruyorum. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — 23 sene sormu
yorsunuz, 3 sene için soruyorsunuz! Evet. 

Muhterem arkadaşlar, ben yalnız, kanun tekli
findeki bir ibareye iştirak etmiyorum; o da, «İadei 
itibar, itibarın iadesi» ibaresi. 

İtibarı kaybolan bir kimseye itibarı iade edilir. 
Beni'm kanaatimce, bu 3 büyük şehidÜn ilbarı kay
bolmamıştır ki millet nezdinde, iadei itibar edelim... 
Millet nezdinde onların itibarı devam etmiştir. Huku
ken, fiilen şöyle olmuştur, böyle olmuştur; ama mil
letin nezdinde, milletin kalbinde onların itibarı de
vamlı var olup gelmiştir; ama bugün bunu resmileş-
tireceksek, ona diyeceğim yok. Mağdur olmuşlardır, 
gadre uğramışlardır; idam edilmişlerdir; ama itibar
larını hiç kimse onlardan alamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir evvelki hatibin 
heyecanlı konuşmasından sonra huzurunuza çıkmayı 
bir talihsizlik addederek, hepinizi hürmetle selamlar, 
bu teklifi getiren Sayın Başbakanım ve arkadaşlarıma 
sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hüküm
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/843) (S. Sayısı : 569) (Devam) 

BAŞKAN — Açık oylama neticesini arz ediyo
rum: 

569 sıra sayılı kanun tasarısına 274 milletvekili ar
kadaşımız katılmış, 243 milletvekili kabul, 5 ret, 24 
çekinser, 2 geçersiz oy çıkmıştır. 

Bu itibarla, tasarı kanunlaşmıştır; milletimize ha
yırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

12. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 218 
Arkadaşının; Eski Başbakanlardan Adnan Menderes 
ve Eski Bakanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü 
Zorlu'nun İmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ve 
İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/447) (S. 
Sayısı : 573) (Devam) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; eski başbakanlardan Adnan 
Menderes ve eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile 
Hasan Polatkan'ın, İmralı'da bulunan mezarlarının 
nakli ve isimlerinin bazı tesislere verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi üzerinde hükümet olarak görüşlerimizi 
arz etmek için huzurlarınızda bulunuyor ve yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizce, 
Türk milletince bilinmektedir ki, 1950 yılı, Türk de
mokrasisinin ülkede yerleşmiş olduğu bir yıldır. Esa
sında, 1950 yılında millet, iktidar olmuştur. Türk in
sanı haysiyetine kavuşmuş, Türk insanı, kendi irade
siyle memleket yönetiminde söz sahibi olacak temsil
cilerini seçebilmiştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ata
türk devrinde Türk Milleti haysiyetsiz mi yaşıyordu? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çok ayıp Sayın 
Bakan, yakışmıyor size. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Demokrasi, insana, insan haysiyetine 
önem veren, ehemmiyet veren bir rejimdir. Demokrasi 
olmayan bir ülkede, insan haysiyetinden elbette ki 
bahsetmek mümkün değildir. Demokrasiyi içine sin
diremeyenlerin ve vatandaş'iradesine saygı göstere
meyenlerin, bu türlü itirazlarını katiyen dikkate alma
dığımı yüce Meclis huzurunda beyan etmek isterim. 

Başta Menderes ve arkadaşları olmak üzere, rah
metliler, ıTürkiye'ye ve Türk insanına hizmet edebilme 

— 260 — 



T. B. M. M. B: 110 22 . 5 . 1987 O s 2 

yolunu açmışlardır. Demokrasiyle birlikte getirmiş 
oldukları şey, memlekete hizmet, Türk insanına hizmet 
ve Türkiye'yi yüceltme çabalarıdır, işte onun için
dir ki, milletin gönlünde bu kişiler ve bu ekip taht 
kurmuştur ve bu hizmetlerinden dolayı da, hâlâ Türk 
Milletinin kalbinde yerleri saklıdır. 

(Değerli milletvekilleri, şahıslar, gelip geçicMir; 
falkalt, bırakmış oldukları eserler bakidir, fikirler ba
kidir, düşünceler bakidir; açmış oldukları yollar de
vam eder. Samimî olarak bu fikirlere sahip olabilir, 
bu düşünceleri ayakta tutabilirsenıiz, onları daima 
yaşatmış ve onların yolunda olduğunuzu ispat etmiş 
olursunuz; ama eğer, bu fikirleri benimsemiıyorsanız, 
eğer bu inançları taşımıyorsanız, bu inançlar üzere 
hareket etlmiyorsanız, sadece, «Biz, onların çizdiği 
yoldan gidiyoruz» demeniz, herhangi bir mana ifa
de etmez; çünkü, bu mulhtereim kişilerin yapmış ol
dukları şey, hiçbir zaman geriye itilmıieyecek, her za
man bir meşale gibi elde tutulacak prensipleridir, 
fikirlerdir. Bunlara istinat ederek, bunlara dayandı
ğını söyleyerek, bir noktaya geldikten sonra, «Ben 
onlardan değilim, ben bu fikirlerin sahibi değilim» 
demenin bir anlamı yoktur, işte bugün, Anavatan 
Hükümetlinin, Anavatan Grubunun yapmış olduğu 
şey, sadece budur. 

Bu fikirlerin mulhafıazasını istiyoruz, demokrasi. 
fikrinin yaygınlaşmasını işitiyoruz; hizımet fikrinin 
geliişımesini işitiyoruz. Ülkede, birlik ve beraberlik 
fikrinin devamını istiyoruz ve onun için diyoruz ki, 
«Bu fikirleri bemimııseyeriler, bir çatı altında bir güç 
olarak, daima bu fikirleri savunmalı ve iteri götür
melidirler.» Onlara yapacağımız en büyük hizmet, 
fikirlerini ayakta tutabilmektir. Bu noktadan hare
ketle, kendilerini daima şükran ve minnetle yâd et
tiğimiz bu muhterem kişilerin naaşlarmın nakli hak
kındaki kamun teklifini hükümet olarak onaylıyoruz. 

Bu huisuista geç kalındığı ifade edildi. Artık her
kes biliyor ki, geç değildir, zamanındadır; hele, bu 
işin daha evvel yapılması lazım geldiği düşüncesin
den hareket edilirse, çok daha erken yapılmış, yerin
de bir harekettir. 

Balkınız, devlet töreni yapiması teklifleri de var; 
\biz, bir millet töreni yapılmasını uygun buluyoruz. 
Zamanında bu yola tevessül ediltmiş; o zamanın hü
kümetince, 1967 yılında, aynı şekilde bir millet tö
reninin yapılması kararlaştırılmış olmasına rağmen 
ve Menderes'in, Pölatkan'ın, Zorlu'nun yakınları bu
ma muvafakat etmiş olmalarına rağmen, ne olmuşsa, 
en son günde yine bundan cayılmış, yine vazgeçil

miş. Bunların değerlendirmelerini, elbet yüce Meclis 
yapacaktır, Türk Milleti yapacaktır. Balkınız, bunun 
üzerine de bir ortak bildiri neşredilmiş, «Menderes, 
Zorlu ve Polatkan ailelerini istismar teşebbüsleri va
kur sükûtumuzda mukabelesini bulacaktır» demek 
suretiyle, «3 Kasım 1967 tarihinde İmralı Hapishane 
Adasından Eyüp Sulıtan'a nakilleri hükümetçe kabul 
olunan, merhum Başvekil ve Demokrat Parti Genel 
Başkanı Adnan Menderes, merhum Hariciye Vekili 
Fatin Rüşttü Zorlu ve merhum Maliye Vekili Hasan 
Pölatkan'ın aziz naaşlarınm ebedî ve mütevazi isti-
raJhatgâhlarına intikalleri, muhterem efkârı umumi-
yenin yakinen takip ettiği ve vâkıf okluğu gelişmeler 
muvacehesinde, malesef şimdilik infaz imkânsız hale 
gelmiştir» şeklimde devam ediyor. Bu ortak bildiriyi, 
merhumların aileleri o tarihite yapıyorlar ve ilan edi
yorlar. 

Şiımdi, bizim yapmış olduğumuz bu teklife «Dev
let töreni yapilımasu» konusundaki itirazı pek yerin
de bulmuyoruz. Biraz evvel kürsüden sizlere hitap 
eden Sayın Hocaoğlu'nun da ifade ettiği gibi, biz, 
burca bayrağı dikiyoruz; eğer bunu daha yükseğe 
dikenler olunsa, onlara da minnet ve şükran duygu
larımızı, derhal ifadeden zevk duyacağımızı belirt
mek isterim. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Mani olan mı var? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
!(Devamla) — Değerli milletvekilleri, böylece, sene
lerdir kanayan bir yaranın sarılmasına kıymetli oy
larınızla vesile olacaksınız. Bu, bu Meclisteki siz sa
yın üyeler içim her halde unutulmaz günlerden biri
dir. Bizim de, aynı şekilde teklif desteklediğimizi be
yan eder, yüce Meclise saygılar sunarım efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayım Mustafa Rüştü Taşar, buyurunuz efendim. 

MUJSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkanım, sayın mil'letvekidleri; bugün, Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarihî günlerinden birini da
ha yaşamaktadır. 

Müsaade ederseniz, sözlerime «En kötü demok
rasi, en iyi ihtilal idaresinden iyidir» demekle başla
mak istiyorum. 

MlEMMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ne zamandan beri? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Her 
zaman... 
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Siyaset yoluyla memlekete ve millete hizmet et
mek, zor ve meşakkatli bir işitir. Karşılığı ise, millet
ten görülen itibardır. Rahmetli Adnan Menderes ve 
arkadaşları, memlekete ve demokrasiye büyük hiz
metler vermiş, mıilldtimizin gönlünde müstesna bir 
yer esmişlerdir. İsimleri etrafında ve hatta mezarları 
üzerinde yıllar süren tartışmalar, hem milletimizi, 
hem de onların aziz ruhlarını rahatsız etmektedir; 
ama esefle görüyoruz ki, ruhlarının rahatsız olma
sından rahatısız olmayan kimseler var aramızda. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kim 
onlar Sayın Taşar? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — On
lar kim olduklarını kendileri bilirler efendim. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 
Taşar, açıklayınız simidi buradan. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Üze
rimize almayın efendim, size söylemiyorum. 

iOSMAN BABADIR (Trabzon) — İstismar et
meyiniz, doğru konuşunuz. Biz de işitiyoruz; yani ne
dir bu?.. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Na-
ıstl istediğinizi ve geçmişte nasıl istenildiğini*, simidi 
(belgeleriyle yüce meclise sunacağım. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Geç
mişi fazla kurcalama. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Geç
mişi kurcalayacağız. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kur
calama, çek şey çıkar. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Geç
mişi çok kurcalayacağız, hiç merak etmeyin. Geç
mişteki her şeyin hesabını soracağız, hiç merak et
meyin. 

Biz, Türkiye Büyük M/illet Meclisindeki bu tek
lifin, yüce Meclisin değerli üyelerince kabul edilme
sinden sonra yüce Meclisin şu işlevi de yerine getir
miş olacağı kanaatindeyiz... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Madem öyle 
dört yıldan beni neredesiniz? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, bu kanunun çıkmasıyla, 
merhum Adnan Menderes'ten, merhum Zoriu'dan ve 
merhum Polatkan'ıdan devlet adına, millet adına ve 
demokrasi adına özür dilemiş olacaktır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Anavatan Partisi, çok şükür ki, 27 Mayıs'ı kut
lama gibi biır basiretlsizliğte düşmemiştir. 
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| MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaldınlmasaydı kutlamayacak mıydınız? -

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 27 
I Mayıs Bayramını kaldıranlara şükranlarımızı arz edi

yoruz. Biz yirmi sene, her 27 Mayısta çelenklerle o 
ihlti'laii kutlayanlardan değiliz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

I Uzun zaman iktidarda olmalarına rağmen, bu 
kürsüye meseleyi getiremeyenler, basın toplantıların
da Anavatan Partisinin ve onun lideri Başbakan Sa-

I ym Turgut özal'ın, geçmişteki kanayan bir yarayı 
tamamen kapatmak için, siyasî islttiismar vasıitası yap-

I madan, bu Meclisten bir özür dileme babında ve 
I ailelerinin de rızasıyla, senelerdir devam öden bir 

yarayı kapatmak için yaptığı girişime, maalesef, kar-
I şı çıkıldığını esefle görmüş oluyoruz. 

FEVZt NECDET ERDİNÇ (Van) — Fıstıktan 
I ıbateet, fıstıktan. 

OSMAN BAHADIR (Tralbzfon) — Ne konuştun 
yirmiyedi senedir, ne cılktı ağzından? O zaman sen 
daha hayatta yoikltun, nereden bileceksin? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Ben 
daha 36 yaşındayım, sizin giıbi 65 yaşımda değilim. 

(MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yaşın müsait değil, o günleri hatırlamıyorsun, o za
man çocuktun. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 1967 
yılında, Sayın Menderesle Sayın Zorlu ailesinin ve
kili Orhan Cemal Fersoy, naaşların ailelerine teslimi 

I için dilekçe veriyor. Bunun üzerine devrin Adalet 
İBakanı naaşların ailelerine Verileceğini ve «İdam hü-

I ikümlülerine ait yönetmeliğe göre Menderes, Zorlu ve 
J Pıolatkan'a ait naaşlar' aileleri tarafından tören ya

pılmadan istedikleri yere defnedilecekler» demiştir. 
Nakil tarihinin 6 ekim ve 13 ekim cuma günü oldu
ğu ilan edilmiştir. O tarihlerde naaşların Eyüp Sul-

I ıtan'a gömülmelerinin bir mahzuru olmadığı hükü
metçe söylenmiş olmasına rağmen, daha sonra Eyüp 
Sultan'a gömülmesinin bazı imar tadilatı mecburiyet-

I leri veya Anıtlar Kurulunun müsaadesi olmadığı gibi 
I sudan bahanelerle -alışıklar ya sudan bahanelere, 

ondört sene Demokrat Partililerin cezasını kaldırma-
I maya alışıklar ya -aynı şekilde burada da aynı yolu 

izlemişlerdir; sanki Anıtlar Kurulu kendilerinin em-
I oninde, hükümetin emrinde bir kurul değildir, sanki 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinde gelip kanun çıkar-
I malarına mani olan bir hal vardır! Bunların izahını 

Ibiç'bir şekilde yapamazsınız. (ANAP sıralarından al-
| kışlar) 
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ALI İHSAN ELGİN (tçel) — Sen biraderlerime 
sahte belgeyle kredi aldın. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Baş-
ıka tarafa geç, başikla tarafa geç Elgin. B'en senin gibi 
Mersin'deki otellerde işler yapmıyorum, işine bak. ba
kayım. 

ALÎ KUSAN ELGİN (İçel) — Madem bunu ko
nuştun, belgeleri bir da!ha getireceğim. Ben erkek ada
mım, yapanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — İle-1 

rilki tarihi incelediğimizde, aileler naaşları almaktan 
vazgeçiyorlar. 1 Kasım tarihinde devrin başbakanı
nın bu konudaki ifadelerini okumak istiyorum. 

Başbakan Demirel, naaşlarla ilgili konuşmasında, 
«Defin için gerekli muamelenin yapılmasını çeşitli 
yönlerden münakaşa ve istismar konusu yapmak, 
memlekette kurup muhafazaya çalıştığımız huzur ve 
sükûnda menfaati bulunan her vatandaşımızı üze-1 

çektir» demiş, olay hakkında şu açıklamayı yapmış
tır: «Münakaşanın sadece naaşların naklime inhisar 
ettirilmesi lazıımdır. Ne kimse ölüleri diriltmek im
kânına sahipltiir, ne de ölülerden rahatsızlık duymaya 
mahal vardır. Naaşların nakli meselesiyle 1960 Ihlti-
lalimi ve onun neticelerini şu veya bu şekilde bir
birine karış/tıırmamalk lazımdır.» Bunu huzurlarınız-. 
dıa zabıtlara geçmesi için ifade ediyorum. (ANAP 
sira'larından «Tarihi kaç?» sesleri) 

Tarihi 1 Kasım 1967. 

HÜSAMETTİN GİNDORUK (Samsun) — Senin 
söylediklerini biz yaşadık geliyoruz, yeni bir şey söy
le. 

İMUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 9 
Ocak 19681de, Manisa Milletvekili Sayın Neriman 
Ağaoğlu, AP Grubunda yaptığı konuşmada parti içi 
hizipçilik hareketlerine muhtelif vesilelerle eslki De
mokrat Partinin alet edildiğinden yakınarak şunları 
ısöylem'iştir: «üemdkrat Partiyi hizip mücadelelerine 
karıştırıyorsunuz. Halbuki, halledilecek birçok me
sele var. Mesela, Tedbirler Kanununu hâlâ kaldır
madınız. Celal Bayar'ın emekli maaşını bile vereme
dik. Rahmetli Başbakan Adnan Menderes'e bir avuç 
toprağı çok gördük. Bir Anıtlar Kurulu çıktı, hükü
mettin kararını bile durdurdu. Bü'tün bunların halle
dilmesi gerekirken, onları bir yana bırakıp hizip'mü
cadeleleriyle uğraşıyorsunuz.» 

Neriman Ağaoğlu'nun bu konuşmasına devrin Sa
yın Başbakanı şu cevabı veriyor : «Sade bir vatan
daş gibi konuşacağını, kimseden çekinmeden, mesu

liyetimi müdrik olarak konuşacağım. Anıttlar Yük
sek Kurulu tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi, Yüksek 
Hâkimler Kurulu gibi öızerk bir müessesedir. Kanun
lara saygılı bir iktidar olarak, kanunun emiretitiğini 
yapmak zorundayız. 

Menderes, milletin yetiştirdiği en büyük evlat
larımdan biridir, onun mak'beri milletin kalbindedir, 
ileride millet herhalde ona güzel bir makber yaptı
racaktır.» 

İşte, bu makberi yaptırmak Anavatan Partililere 
nasip olmuştur; bunun, siyasî istisımar vasıtası ya
pılmasıyla bir ilgisi yoktur; kanayan bir yarayı ka-
paitmak için yapılan bir icraattır; bu icraatın şu par
ti veya bu parti ayrımı yapılmadan olgunluk ve mü
samaha ile karşılanması gerekmektedir. 

Onun için ben rahmetli Adnan Menderesin, rah-
meitli Zorlu'nun ve rahmetli Folatlkan'm naaşlarının 
ımillet töreni ile şanlarına layık bir şekilde, Sayın 
Başbakanımızın da ifade ettikleri gibi... 

MEHMET ABDURRIEZAK CEYLAN (Siirt) — 
Seviımli ol, isitisımaroı Taşlar. 

'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — ... Sa
yın Başbakanımızın da ifade ektilikleri gibi, hüküme
tin de katılacağı bir törenle yapılacaktır. Elbette ki, 
aileleri islterse yaparız, aileleri istemezse herhalde 
yapılümaz, ona da bir şey demiyorum. 

IBAŞKIAN — Sayın Taşar toparlayınız. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Devlet töreni için engel olan nedir? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Sizin 
kanun çıkarmanıza engel olan neyse geçmişjte, o en
geller vardır. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

IBübün bunlar olurken, Aralık 1968'de eski Cum
hurbaşkanlarından ve Yasisıada hükümlülerinden olan 
rahmetli Celal Bayar, «Siyasî halklarımız verilmeden 
ölmeye razı değilim» diyor. «Siyasî haklarımızın ia
desi için yapılacak referandumla, milletin bunu is
tediği ontaya çıkacaktır» şeklinde konuşması siyasî 
çevreleri harekete geçirmiş, «Referanduma lüzum 
yoktur, siyasî hakları MecÖlıste bte veririz» diyerek, 
(birçok mille'tveklili tarafından Anayasa ve kanun
larda değişiklik teklifleri hazırlanmaya başlanmıştır. 
Ne yazık ki, tavşana kaç tazıya tut misali, bu tek
lifler de sonunda geri çevriimişltir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Ediırne) — Ha
mi millî örf ve âdetlere saygılıydınız, nerede kaldı 
saygınız. 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Bir 
taraftan yaraların sarılması gündemde ilken, diğer 
taraftan 1970Un Temmıuız ayında garip bir icraat ör
neği verilerek, vergi dairesinin 18387/18370 sayılı teb
ligatı ile Yasısıada Mahkemelerinin ilam ve idam har
cının takıdMinin ödenmesi için rahmetli Ylüikısel Men
deres'e teibtiğlde bulunuluyordu. Bu ayıp yeter size, 
Ibaşlka kâmlseye yetmezse. (ANAP sıralarından alkış
lar, DYIP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Taşar, süreniz dolmuştur, ton 
parlayınız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Biti
riyorum Başkanım. 

Efendim ben, ayıpları Türkiye Büiyülk Millet 
Meclisi gündeminde, büliün milletvekilleriinin huzu-
ırunlda söylüyorum, üzerine alınan bağırıyordur, üze
rine alınımayanlardan ses çılkmıyor. 

'MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Demek k'i, ayıp denen nesne kalmamış. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — 1974 
yılında kabirleri şartlı bir 'törenle nakle'tmlök için te
şebbüsler oknuiş, bu sırada hüküim'etçıe konulan bazı 
(kayıtlar, onların yanyana bile getirilmesini engelle-
mfekteydi, Sayın Ecevit döneminde. 

ıR'aihJmdtli Celal Bayar'ın torumu bu sırada AP Ge
nel Başlkanına açılk bir mektup yayınlayarak, kendi
sini ağır bir dille eleştirmiş ve bu konuda diğerleri 
Ihakkında ne kadar samimiyetsiz olduğunu açıklamak 
babında, kendisine cevaplamak için sekiz soru sor
muştur. 

MUSTAFA MURAT SÖKMıBNOĞLU (Hatay) 
— Ne alakası var şimdi bunun? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Efen
dim, okuyayım, alakasını anlarısınız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Hiçlbir alakası yojk, istismar ediyorsunuz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Ada
let Partisi, Demolkralt Partinin devamı dediğinize gö
re, Adnan Menderes'in memekete ve millete miras 
bıraktığı oğlu... 

BAŞKAN — Sayın Taşer, süreniz dolmuştur efen
dim, toparlayınız efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Bağ
lıyorum Başkanımı. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Biraz daha şov yapsın Sayın Başkanım. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Mer-
Ihuim Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan 
Pölatlkan'ın naaşlarının ailesine verilmesi için ne gibi 
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gayretilerde bulundunuz» diyor, Rahmetli Celal Ba
yar'ın torunu. Ben de aynı şeyi üzerine alınan her-
ikese soruyorum, Sayın Aydın Menderes'in bir sö
züyle bütirmdk istiyorum. 24 Eylül 1986 tarihli Ter
cüman Gazetesinlde şöyle bir soru var; kütüphaneden 
alır okurlar arkadaşlar: «Bu naaşların nalkli konu-
ısunıda Anavatan Partisinin aksine bir tavrını tespit 
etiliniz mi?» «Hayır, kesinlikle etmedim. Ben, bugün 
herkesi, Menderes'in, Zorlu'nun, Polatfcan'ın nakil
leri meselesinde iyi niyetli olarak kabul ediyorum; 
yani arftılk devleti, üsitıüne düşeni yapıp bu acı sayfa
nın mümkün mertebe kapatılması yolunda iyi ni
yetli görüyorum» diyorlar. 

Biz, Anavatan Partisi milletvekilleri olarak, başta 
Sayın Barbakanımız olmak üzere, milletin bir ferdi 
ve devletin üzerimde yaşayan bir kimıs'e olarak ve 
Ikimiseler olarak bu iyi niyetimizin... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Devletin üzerinde mi yaşıyorsunuz süz? 

IMUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Özür 
dilerim, düzelti;yoruım, bu devlette yaşayan bir kim
se olarak... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Doğru 
söylediniz, düzeltmeyiniz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) — Dü
zeltiyorum efendim. 

'Bu devleHte yaşayan bir kimse olarak, Sayın Ay
dın Menderes'in bu filktir ve düşüncelerine aynen ka
tılıyor, merhumlara Allah'tan gani gani rahmetler 
diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşjelklkür ederim. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Ka'bul edenler... FJtımeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 indi maddeyi okutuyorum : 
Eski Başbakanlardan lAdnan (Menderes ve (Eski Ba
kanlardan (Fatin {Rüştü 'Zorlu jile IHasajn İPoIatkan'ın 
İmralı'da Bulunan (Mezarlarının |Najkli [ve İsimlerinin 
Bazı /Tesislere Verilmesi (Hakkında İKanun Teklifi 

MADDE 1. — Eslki Barbakanlardan Adnan Men-
ıderes ve eslki bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Ha
san Polatkan'ın İmralı'da bulunan mezarları Başba 
İkanın uygun göreceği, hizmetleriyle mütenasip bir 
yere törenle nakledilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Vural Arı-
Ikan söz istemişlerdir. 
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Buyurun Sayın Arıkan. (ANAP sıralarından 
«ANAPitan, nasıl milletvekili seçildiğini anlat» sesi) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen söz atmayınız, lüt
fen... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Onun cevabı
nı kendi idinizde arayın. 

VURAL ARIKAN (famir) — Sizi de bekliyo
ruz. 

İBAŞKAN — Lütfen efendim, müzakerelerin sey
rinde devamı için sükûneti rica ediyorum. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Kişileri doğru 
yola sevk dtmıelk için gayrelt göstermek de Mamî 
biir kaidedir biliyorsunuz. (DYIP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bir haftadır Mecliste çok enteresan olaylar sergi
lendi. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Evet, çok 
enteresan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sabırla dinleyecek
siniz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Geçen hafta 
'yasaklıların meselesi görüşülürken, halkoydamasına 
ıgitimeyi istediğiniz o yasaklılar arasında unutmayınız 
ki, bugün ağıt yaktığınız Menderes'in oğlu Aydın 
Menderes de vardı! Bu ne çelişkiidir? (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Bu 
çelişki değildir, halkoyuna gidiyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Yani bir nevi, 
ölülerden medet umma hikâyesidir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Yük-
ısei Menderes'i de ihraç eden onlar. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Ben, sizlere ce
vap vermeyeceğim. 

Sayın balkanımız, Sayın sevgili Tatar'ımız, Sayın 
Hocaoğlu -ki, Hoeaoğlu'nun nikâhı Sayın Demirel' 
in evinde ilk defa kıyılmıştır, başka bir kıyılma da 
olmamıştır- birbirini çeldiler, çeldiler; dediler ki : 
«Devlet töreni istediğimiz zaman yapamayız, şartlar 
müsait değil bulgun içlin; ama bir başkası gelir, bu 
bayrağı bir üst kata çıkarırsa, buna da hüsnü te
menni ederiz, gösteririz.» 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hüsnü te
mennidir bu. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Binaenaleyh, 
politikacı sosyal olayları göz ardı etmemelidir. 

1961-1969 yılları arasında Türkiye'nin sosyal şart
ları da, tıpkı, bakanın ifade etltiğıi gibi, bugünkü du

ruma uygun bir şart haline gelmiştir. Binaenaleyh, 
isoısyal durumu göz önümde bulunmadan polemik ya
parsanız üç arkadaş, açık verirsiniz. 

MEHMET ÖZDEMtR (Elazığ) — Sen de inan
mıyorsun bunlara. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyu
run, ben inanıyorum. Bu arkadaşınız, eğer cerideleri 
karıştırırsanız... 

Bana bak arkadaşım, bana bak, yiğitlik yapmaya 
kallkmıa. 

BAŞKAN — Sayın özdamir, Sayın özdemir, si
zle ceza vereceğim; bu ikinci defa oluyor. 

ıMEHMET ABDUiRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
At dışarı Başkan. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Yiğitlik yap
maya kalkma, Menderes'in herhangi bir nutkunu oku
dun mu sen? Haıyır. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Ben dua et
tim; sen ne yaptım? 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, Sayın Arıkan... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Ben, 1963 yı
lından beri her sene ölüm yıldönümünde ya Ter
cüman ya da Son Havadis gazetelerinde yazı yazan 
adamım. 

MEHMET ÖZDEMtR (Elazığ) — Yazı yazdın 
öyle imi? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Evet. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Ben dua et

tim, sen de efltiin mi? 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Evet, öyle, ettim 

tabiî. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, bir dakikanızı rica 

edeceğim. 
Sayın Özdemir, zatı âlinize tekrar ihtar ediyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
At dışarı Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ISayın milletvekillerii, bir kanun ne için getirilir? 
Mesela bu kanunıdan sonra gelecek olan bir gümrük 
kanunu var. Gümrük kanununda bu örneği verece
ğim size. Gümrük Kanununda bir yasak var; satı
lamaz... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Gümrük 
kanunu görüşmüyoruz Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade bu
yur kardeşim, müsaade buyur. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Söz hakkı benim; misal vereceğim size. 
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(ANAP ^ıralarından gürültüler) Misal vermeden an-
lamııyorsunuz efendim. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Neden sabırsızısınız?... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Gümrük mad

desi 10 yıllık yasak 'getiriyor, 10 yıllık. Simidi diyor
sunuz ki, «IBunu 5 yıla indirelim.» Bunu kanunla 
yapıyorsunuz. Niçin? önde biır yasak olduğu jçin; 
yani bir değişltirıme zorunluğu mevcut bulunduğu içlin. 

iŞimdi >bu üç cenazenin nakli için böyle bir yasalk 
mı vardır ki, hukukî yasak mı vardır ki, böyle bir 
düzenleme getiriyorsunuz? Hukukî yasak mı var? 
Hayır, yok. O halde bunda başka bir maksat var. 
ve maksada... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyur kardeşim, müsaade buyur. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Başkan bağırmazsa ben sus
tururum senli; (ANAP sıralarından gürültüler) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) — Ne ala
kası var? (ANAP sıralarından gürültüler) 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Sus. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, Sayın Arıkan... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, muhterem arkadaşlar; siz 
müzakerelerin normal seyrinde cereyanını mı istiyor
sunuz, yoikisa bu kanunun çıkmamasını mı Miıyor-
ısunuz? Lütfen süsün; lüUfen efendim... (ANAP sıra
larımdan gürültüler) Dinleyecelklsiniz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

(MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
At dışarı Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinlieyeceks'iniz efendim. (ANAP 
sıratlarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Baş
kan, yalnız siz «susun» diyebilirsiniz, ama hatip «ısus» 
diye, bağıramaz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Siz 
ibize bağırın, saygımız var; ama hatip bağıramaz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bizim hukuku
muza göre, naaşın «sıahiıpleri kümlerdir? (ANAP sıra
larından «Millet, millet» sesleri) O ayrı; hakikî sa
hipleri.?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Müısaadfe buyurun (ANAP sıralarından «Millet» 
sesleri) hayır efenldiim, müsaade buyurun... (ANAP 
sıralarından gürültüler) Naaşın sahipleri, hukuk dü
zeni içerisinde onların mirasçılarıdır; maddî ve ma

nevî eserlerine sahip olan kişilerdir. Şimdi bakınız, 
ne diyor; müsaade buyurun... 

(Başlbakan Turgut Özal Genel Kurul salonuna 
girdi) 

Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. (SHP ve DYP 
sıralarından gülüşmeler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Aydın Menderes'le 
görüştün mü? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Şimdi: diyor 
ki, «Mezarları, başbakanın uygun göreceği münasip 
bir yare törenle nakledilir.» 

IİLHAN AKÜZÜM (Kars) —Hayır, aileleriyle 
görüşülecek. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Yasa teklifin
den söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, Sayın Aküzüm; ta
hammül edemiyorsanız dışarı çıkın. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bakınız, «Me
zarları, Başlbafcanın uygun göreceği, hizmfötleriyle 
mütenasip bir yere törenle nakledilir» diyor. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Aileleriyle görüş
mek kaydıyla. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Yok efendim. 
«tmralılda bulunan mezarları, Başbakanın uygun 

göreceği hizmieitler'iyle mütenasip bir yere törenle 
nakledilir» diyor. 

ıDemek ki burada bir tesahup var. Siz kanunla 
kimin manevî varlığını birinden alıyorsunuz, diğeri
ne veriyorsunuz? Bu kamulaştırma değil, bu devlet
leştirme değil! Bu, olsa olîsa, düpedüz istismar olur. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÎBAŞKAN — Sayım Arıkan bir dakika sözünüzü 
keseceğim, özür dilerim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmek du
rumunda değilseniz. Bu yaptığınız tamamen Başkan
lığa saygısızlıktır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Lütfen... 

Sayın Aküzülm, yaptığın, Meclis Başkanlığına say
gısızlıktır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IDevam edin efendim. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Binaenaleyh, 

böyle biır kanunun çıkarılması mümkün değildir. Eğer 
devlet töreni meselesini getirebMseydiniz, bir yasa en
gelini aşim'alk gerekirdi ve o zaman böyle bir kanuna 
ihltiyaç bulunabilirdi; ama bunun dışında böyle bir 
kanuna ihtiyaç duyulması mümkün değildir. 

Kaldı ki, gerekçede de rencide edici sözler var
ıdır. «iadei itibar edilmesi» diyor, ladei itibar, iflasta 
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kurtlanılan bir terimdir. Bunların itibarlı oldukları 
bugün zaten sizlerin davranışınızdan belli; sarıklınız. 
$SHP ve DYİP sıralarından gülüşmeler) Davranışınız
dan belli, sarıldınız; dört elle sarıldınız. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Siz 
sarılmadınız mı? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bakınız ben 
size bir şey söyleyeyim : KısakÜrek'in Adnan Men
deres hakkında bir kitabı vardır; kitabın sonunda, 
yaşlı bir kadının hikâyesi anlatılır; ama millet ta
rafından benimsenmesi bakımlından çok enteresan
dır. Bir kadın rüyasında Hazreti Peygamberi görür. 
Peygamber efendimiz kadına elini uzatır; kadın da 
almak ister; fakat sol el dir. Der ki, Peygamber efen
dimiz, bana sağ elinizi veriniz. Hayır, sağ elimde 
Menderes vardır der. 1963 yıllarında, Türk toplumu, 
ıhunu böyle gönlüne yerleştirmiştir. Binaenaleyh, si
zin alabilmeniz de mümkün değildir; ama bir hu
kukî yanlışlığı ortadan kaldıralım ve yapmayalım 
ıdüyorum; olay bu. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayınız efendim; 
vaktiniz doldu. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Her şeyi ile tetkik ediniz. Bende, Millet Meclisi -
ıgrulbunda yaptıkları konuşmalar hariç, Türkiye'de 
yazılı basında çıkan bütün yayınları vardır. Grup
taki tutanakları Anayasa Mahkemesi almış; şimdi 
bulamıyoruz onları. Size bir sözümü hatırlatacağım... 

(BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz 5 dakika idi; 
hayli geçti. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Ama konuş
turmadılar efendim. 

BAŞKAN — Onları nazarı itibara aldım efen
dim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Şevket Sürey
ya Aydemir gazetecilerle Mart 19531te yaptığı konuş
mada şunları söylüyor: «"Menderes, iktidara laik, ya
hut, herkesin kendi dinine, imanına bağlanıp, dinfaı 
siyasete alet edilmemesini savunan bir zihniyetle gel
di. Mendereslten zaUen başka türlüsü beklenemezdi. 
Hür bir devlet nizamında, hür bir terbiye almıştır; 
yalbancı mekteplerde okumuştur; neslinin aydın bir 
imerasuibüyjdu. Nitekim, sol ve sağ saydığı insanlara 
ve yayınlara karşı, iktidara gelince mücadele açmış
tı. Mesela, aşağıdaki sözler onundur. Bu sözleri söy
lerken, hükümet, sol saydığı bazı yayınları kapattığı 
ıgibi sağ saydığı yayınları da kapatmıştır. Son say
dığımız bu gazete ve diergileri kapattıktan maada, di- | 

ğer taraftan, Sebilür Reşat, Ehli Sünnet, İslam Yo
lu, Allah Yolu, gazetelerde sağcılık neşriyatı yapmak
taydılar. Bu gazeteleri de kapaittık; onların da me
sullerini mahkemeye verdik. Memleketimizde her tür
lü dinî itikat ve imanlarda hiçbir tereddüte meydan 
kalmamalıdır ve siyasette din istismarı yapılmamalı
dır» 

Zannediyorum ki, ANAP, bu kadar sarıldığına gö
re, Menderes'in fikirlerinden de bumdan sonra istifa
de ©der. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
IBAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz iste

yen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan sıra sayısı 573 olan Kanun 

Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

A. Necla Tekimel 
İstanbul 

Memduh Yaşa 
'İstanbul 

(Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ahmet Süter 
İzmir 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Turgut Gülez 
Bolu 

Vural Arıkan 
İzmir 

Madde 1. — Eski Başbakanlardan Adnan Men
deres ve eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Ha
san Polatkan'ın tmralı'da bulunan mezarları, ailele
rinin de muvafakati ile Başbakan tarafından hizmet
leri iıle mütenasip bir yere devlet töreni ile nakledilir. 

Gerekçe : Maddede isimleri geçen merhum Men
deres, Zorlu ve Polatfcan ülkemize ve demokrasimi
ze büyük hizmetler vermiş ve bu sebeple milletimiz
ce şükran ve minnetle anılmaya devam olunan isim
lerdir. 'Maruz kaldıkları haksız ve adaletsiz son için 
devletin bu durumu bir nebze de olsa giderici olarak 
yapabileceği tek şey mezarların her halükârda aile
lerin muvafakati istihsal edilmek şartıyla uygun bir 
yere devlet töreni ile raakledimesidir. 

'BAŞKIAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
DOĞAN Şanlıurfa) — Katılmıyoruz efendim. 

— 267 — 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — 'Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir., 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum ':' 
'MADDE 2. — İstanbul Vatan Caddesine «Ad

nan Menderes Bulvarı», İstanbul'da kurulmakta olan 
hızlı tramvay tesisine «Adnan Menderes Hızlı Tram
vay Tesıisiı», İzmir Cumaovaısı'nda yapılmakta olan 
Ihavaalanıına «Adnan Menderes Haivaalam»ı Ereğli 
Demir Çelik Tesislerime «Ereğli Faitin Rüştü Zorlu 
Demir Çelik Tesisleri», Sarıyer Barajına da «Sarıyer 
Hasan Polaıtkan Barajı» adı verilmiştir. 

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

Etmeyenler... Kabul' edilmiştir,' 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAİŞİKANI OSMAN 

DOĞAN ı(:Şanl turfa) — ISaiyım IBaşkanım, bir hususu 
arz etmek istiyorum; maddede geçen «Sarıyer» keli
mesi, «ISarıyar» olacak efendim. 

İBAŞKAN — 2 nci maddedeki bu maddî ha
tayı «ISarıyar» olarak düzeltiyoruz. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Başbakan yürütür. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayım Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yım Başkan, sorum var. 
Konuşmam sırasında da bu soruyu yöneltmiştim; 

ancak, sayın bakan cevap vermediler. Türkiye Cum
huriyet i Devletinin, cumhuriyetin kurulduğundan bu 
yana çıkan kanunlarında, Başbakanım yürüttüğü baş
ka bk kamun var mıdır? «Başbakan yürütür» şek
liyle bir yürütme yetkisi Anayasaya uygun mudur? 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen olmadığına gö
re, Sayın (Balkandan, bu soruya cevap verilmesini rica 
ediyorum; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; oy
larınızla kabul edilmiş olan '1 inci maddede yer alan 

«tmralı'da bulunan mezarları Başbakanın uygum gö
receği, hizmetleriyle mütenasip bir yere törenle nak
ledilir» 'şeklindeki hükümden de anlaşılacağı üzere, 
bu ameliyenin gerçekleştirilebilmesi için; Sayın Baş
bakanımızın, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu 
ve Hasam Polatkam'ın aileleriyle yapacakları görüş
meden sonra, uygun bulunacak bir mahalle, millet 
töreniyle defnedileceği açıktır. 

'İşte bu işleri yapabilmek ve bunu yürütebilmek 
görevi, 4 üncü maddeyle Başbakana verilmiştir. 

Teşekkür âderim efendim. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) _ 
«Anayasaya uygun mudur?» dedim Sayın Başkan. 
Ciddî cevap istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti kanun
larında var mıdır? Buna cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bem suali aynen tevcih 
ettim; bu kadar cevaplandırabildiler. Tabiatıyla daha 
'ilerisini istemek benim hakkım değil. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bu 
noktalara, «vemiyorum» desinler, Sayın Başkan. Bu 
ikisini soruyorum. 

BAŞKAN — Zapta öyle geçiyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkanım, müsaadenizle bir hu
susu belirtmek ıisfiiyoruım.J Sorulara en ciddî şekilde 
cevap verdiğimin, yüce Meclisçe ve Başkanlığınızca 
bilinmesini isterim. Kanunun maddeleri açıktır, ifa
deler açıktır; bu (ifadelere rağmen neyi araştırmak, 
meyi bulmak istiyorsunuz? O şahsî fikrinizdir. Eğer 
benim cevabım, sizin fikrinize uygun düşmüyorsa; 
ilik sizi tatmin edecek şekilde bir cevap verme 'mec
buriyetinde' olduğumu Mç zannetmiyorum. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Uy
gulamada var mıdır; onu soruyorum. Tatmin bekle
miyorum; Anayasaya uygun mudur diye soruyo
rum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

Oyunun rengini belli etmek üzere, lehte Sayın Ali 
Topçuoğlu buyurun. 

Sayın Topçuoğlu, İçtüzük, çok kısa ve özlü ola
rak beyan edilmesini emrediyor. Bu itibarla ıkısa 
bir beyanda bulunmanızı rtica ediyorum. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanım ar aş) — Sayın 
Blaşjkam, sayım millötjvıekil'l'eri; bugün parlamentomuz
da, içimde bulunduğumuz dört yıla yakın zaman içe-

— 2*8 — 



T. B. M. M. B : 110 22 . 5 . 1987 O : 2 

risklide en mutlu, en güzel bir kanunu çıkardığımız 
kanaatindeyim. 

ÇüSnlkü, biz kendii milletinin reyi ile iktidara geî-
ımiş olan bir partinin, milletim görilümde sevgi to-
Ih/umları ekerek, milleti yüoeüten bir parti liderinin, 
devletin başının, Yassıada'da Tarık Yarbay, Egesel 
ve Başöl tarafından katledillmesiyle .meydana geîen 
tacı ve yarayı, hlep bler'aiber millet alarak burada sar
mak üzere . tapDaridılk. Blu kararı bunun üzerine ala
cağız. Sevgiler, playlaşıldılkiça çıoğalırmtş; acılar da, 
payjaşıldıkçla azahrımıış. İşte biz bugün milletin sev-
ıgîsimi kazanmış olan, milletin gönlünde taht kuran 
(b̂u İnsanlarım, gücümüzün yettiği nispette, yaraları
nı slarmalk iısltemeJklleyiz. 

îMilleıfter, büyük insanları, devlet adamlarını, zar 
yetiştirir. Millet adjaımı, devîet a'd'amı çoik zor yetişir. 
Ama, devlet adamı kilindir? Mîlletine hizmet eden, 
ımilfefiinlJa sevgilisi hlalline gelen insanlardır. Biz, mil
let adlaımtarına sahip olımazaak, büyük djeVlet adam-
lamna .sahip oknazsalk, bu miîletie hizmet eden bü
yük insanları yetiştirmekte güçlük çekeriz. 

\SimdJ, Yastfuadalda yara alan insanlara, Demok-
ınaıt Partinin deviamı olan partiler gerekli ilgiyi gös-
ıfiermemiş ve yaralarımı sarimamiışjtiır. 

ÜMİT CANUYAR OManîsa) — YeDer, ayıp be. 

lALt TOPÇÖOĞLU (Devamla) — Biraz önce Sa
ysın Hocaoğlu Millet Meclisinde, Senatoda... 

BAŞKAN — Sayın Topçıuiöğlu, kanuna lehte oy 
vereceğiniz hususu rica edeceğim, lütfen. 

AL't TOPÇÖOĞLU (Devamla) — Millet Mecli
sinde, Sertafiojda ve millet içilndle ekseriyeitjfce olduğu 
halde bu kanunu »elden çıkarmadığını sordular. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Biraz evvel neden çıkSarrnadiığumızı Taşar söyledi. 

AUt TOPÇÖOĞLU (Devamla) — Ben de, «Ne
den blu yara sarılmadı, acaba Mililî Birlikçilerden mi 
Iktarktular da onun için mi sarmadiltar?» diye çok dü
şümdüm. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Siz kimden korfcuyorisamıız, o zaman da o engel vardı. 
iSiz blu engeli akabiliyor musunuz? 

ALİ TOPÇÖOĞLU (Devamla) — Sayın arkad'aş-
Tarım, millet adına mîlletin kürsüsünden, en çolk bu 
kürsüden bugün kfolnuşjrnaya hepimiz mecburuz. Çün
kü, demokrasi şehitlerini bfc Saracağız ve burada en 
igfüzeıl kararı biz alıyoruz; \fiatan Caddesinin adı, 
Menderes Caddesi oluyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Mezar istismarcıları,.. 

TÜRKÂN TURGUT AR1KAN (Edirne) — 
Dört senedir neredeydimiz? 

Alil TOPÇÖOĞLU (Devamlüa) — B'iz gençl'iği-
mılzfde, talebeliğimizde vaıtan caddesinde bulunurduk; 
gece saat 24.00'lerde 02.00'lerde orada Menderes'i 
görürdük. 

§imıd!i, biz bunun yarasını sarımaklla mutluyuz. 
IBu bakımdan, reyimi beyaz vereceğimi arz eder, hür
metlerimi sunarımı. (ANAP suralarındlain alkışlar) 

(BAŞKAN — Klanım teklifi üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıışıtıır. 

(MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sa
yım Başkan, Bir sual sormak işitiyorum. 

(BAŞKAN — Teklflfin tümümü oylarınıza sumuyo-
rum : 

(MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sual var Sayın Baş'kjan. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Efen
dim sual sormak istiyorum. 

(BAŞKAN — Ne suali .soracaksınız? 
(MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Ka

nunun tümü üzerinde sual sormak isifciyorum. \ 
iBAŞKAN — Efendim, sual sorma zamanı geç-

mişjtir, Slaldece leihinde Ve aleyhinıde konuşacaklara 
söz verdim. 

/MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Ateyihinlde söz isteyen var Sayın Başkan. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Aleyhinde söz istiyo
rum Sayın Başkam. 

İBAŞKAN — Buyurun, niçÜn söz vermeyeyim 
efendim; buyurun. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Tü
mü oylanmadan evvel benim sulaT hakkım baki Sayın 
IBaşIkan. 

İBAŞKAN — Mümkün dıeğM Sayın Atlalay. Su'alin 
nerede sorulacağı Içitiüzükite bellidir; açın tekrar oku
yun. Tüimü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, 
ifehte ve aleyıhıtie oyunum rengini belli edecek arka
daşlara söz verirde sırasına geJinmişıtir. 

IBuyurun Sayım özgenç. 
EDİP ÖZOENÇ (İçel) — Sayım Başkan, saygı

değer mülletlvekilleri; Istamlbul MiLlettvekili Turgut 
özal ve arkadaşları tarafımdan hazırlianımıış, eski Baş-
bıak'anllaırıımızıdlan Adnan Merıidieres ve bakanlardan 
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polıatkan'ın mezarlarının 
BaşbakanMeça uygun (bir yere nakline ilişkin kanun 
'teklifi görüşülürken üzerinde, kanaatime göre, has
sasiyetle durulması ve demokrasimin yaşaması, de
mokrasinin sürdürülmesi ve demokrasi olgusunun en 
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yüce değer oPJarak kabul edilirmesi düşüncesini burada 
:bir defa daha vurgulaıma ihtiyacımı hissettim. 

Şiımdi, Demfokmat Partimin bıu likferisrıiniitt mirasını 
almaya çalışan iki tane ısîyasî plaırti var. Birisi Ana
vatan Pîartisi diğeri! de Doğru Yol Partisidir. 

Muhterem arkadaşlar, şunu vurgulamaya çalışı
yorum : Mezarlarım uygun görülecek 'bir yere nakle-
ıditoesi kanununda bir diyeceğimiz yolk, ama az ev-
ve,1, izam ettiğim gibi, eğer askerî İh'tiiallbr demokra
silerim yanıinlda dalma tenkit ed&b'ilecek b'ir düşün
ce tarzı içerisinde olunursa, böylece demokrasinin yü
celiğinin vurgulanması ve demokrasiye olan devamlı-
lığ'in bu toplumca banitosenmesi düşüncesi çok önem
lidir. Eğar, bu insanlar sağ katmış olsalardı belki de 
bugün affedilecek, belikl de, siyaset siaihneısine tekrar 
intikal edecek ve buraya idareci olarak gelme duru
munda olacaktı. Ama, idam cezası dediğimiz o kah
rolası düşünce, idam cezası dediğimiz, insanlıkla hiç 
ilgisi ve alakası olmayan bu cezanın kötülüğünü bu-
'gün burada şu olayları müzakere, ederken bir defa 
daha kenedi kendimize tespit ve teyit etmiş oluyoruz. 

Mıühlterıem arkadaşlar, o itibarla konulmalarımız 
sıraaımıdia, -öızellilkle birkaç arkadaşijmız- taraflından, 
Yassıada Mahkemesi kararl'annın mahkeme kararı 
lo'ımadığı torzıınldaki beyanlarına ve doğrudan doğru
ya bir başka tavsif ve bir başka ifade tarzıyla nite-
lenldîriMiğiıne şahit oldum. Mahkeme kararları de
di ğiımiz ol'lguiya topüıüm olarak, Meclils olarak siaygı 
ld,uyımak mıedbıuriyetimlde olduğumuzu da ifade eKmek 
iısjtiyıoıruim. Burada yapılması icap eden konu şu idi : 
(Millleitiın gtöınlüne görnü'müş offlarak ifade eitftiğ,i<niz bu 
'insanların gerçekten suçlu olup olmadıklarının ve 
Ibu mahlkıeme kararınım uygun ve yerinde olup olıma-
diığımım müzakere edilmesi, yerme, hukuk bakıtmım-
dan cezalandırılmış bir şahsın millet önünde cezasız 
ollmuş olduğunu tespit etimeye eğer en azımdan ni
yet'.! ve kararlı olsa idik, o zaman Yasjsdada Mahıke-
ımeısimin kararlarının geçerli olup olmadığını bunakla 
(müzaikere etmez ye bu nezih insanları hukuk önüm
de suçlu, fakat mîllet önünde suçsiuz gösterme gibi 
Ibir ikilem içer kümde kalmadan bu meseleyi daha uy
gum bir şakide çözümler ve belki de hep birlikte bu 
insanlarım millet töremiylıe değil devlet töreniyle def-
nbdilımesi ve cenaze merasimlerinin o şekilde icra 
'eldJJme&i durumu söz konusu olurdu. 

IMOSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Sen 
•onu Ecev'it'e sior. 

İHSAN TOMB'UŞ (Çorum) — Hukuk var mı idi 
o zaman? 

!BA;ŞKAN — Uültfon efendim, lütfen Sayım Tom-
ıb'uş... 

'ÎHSAN TÖMBUŞ (Çorum) — O zaman hukuk 
var mı. idi? 

EDİP ÖZGEİNÇ (Devamla) — Arkadaşlarımızın da 
ifade- ettiği gib'i, huikuk var mı idi, ydk mu idi ko
nusunun münakaşası yîlme buradia tezekkür edilir; 
Ihulkulk var mı ildi, yolk mu idi*, Yüce Divan hukuka 
uygum olarak mı teşekkül ötmişlti; bu divıam, çalışma
ları sırasında eitiki alıüınlda mı kalmıştı; yüce divan 
alarak görev yapan bu şahuıslara -ımahkeme kararı 
olarak üç değerf'i inisjamm idam edilmaslini gerektire
cek cezamıın- mahkeme kararımın kimler tarafından 
yazdırılmış olduğumu, kimlere dikte eıtltirfimiş oldu
ğunu hep bJrlİkte görür ve olması icap edıen, gerekli 
ıdüan kararı hep beraber verirdik. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Ecevit de kaldırmadı... 

BAŞKAN — Sayın Özgenç, toplarlayım lütfen 
efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

iDeğerli arkadaşlarım, kanaatime göre, siizlerin de 
zaiman Zaman sözcüleriniz tarafımdan itiraf edildiği 
gibi, «Hukuk var mıydı, yok muydu; mahkeme ka
narı mıydı, değil miyidii?» tartışmalarımım burada, mil
letin kürsüsünde yapılarak, Yassıadja kalanlarımın ge
çersiz kılımıması gilb'i b'ir kararı almak Suretiyle onları 
tem hıulkuk önünde suçsuz olarak ilan etme imkânı, 
Ihem de -toplum huzurunda- millet kalbimde ve mi'l-
latin gönlünde bu insanların yaşatıHajbilmesi imkânı 
söz konusu o!!a(b ilecekti. Ama, bu düşümce tarzı ile, 
az evvel Sayım Vural Arıkan'ıın da izah eifitHği gibi, ya
sakların sürdürülmesi içim elinizden gelen gayreti 
ıgÖstererek Aldnam Menderesin oğlu olan ve şu anfda 
yasaklı bu'ıunan kişinin yasağımın kaldırılmaması 
gibi bir sustam içarisimlde kalmak suretiyle kendi ge
tirmiş olduğunuz öneriye tam ters düşen b'ir tutum 
va davranııış içerisinde klal iyonsun uz. (ANAP sıralarım
dan gürültüler) 

IMOSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Halkoylamaısıma ğiıttik. Çıkardığımız kanunları .oku
mayı IbilîmiyorsiUnuz. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bu bir seçim pro-
(pfa,ganlda-Sı!idır, bir seçim yatırımıdır. 

IMOSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
IHlçibir saç fim yatiırımı değil. 

1EDİIP ÖZGENÇ (Devamla) — Bu İtibarla bu 
Idlüşümüş tarzınıza uymadığılm içim, bu tasaırının aley-
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hine oy vereceğimi ifade eder; beni dinlediğiniz için 
hjeprniza sayıgıkrımı sunanım. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

TeMi'f'iın tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyen ter... Tekliflin tümü kabul edilmiş
tir. 

Merhumlara Allah tan rahmet diliyorum. (ANAP 
şuralarımdan «Bravo» siasOeri, alkışlar) 

13. — Bolu Milletvekili Fuat Öztekin ye <10 Ar
kadaşının, 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi Hle Kayseri ^dilletvekili 
Mustafa Şahinin Aynı Mahiyette Kanun Teklifi ve 
Adalet; fPlan ve Bütçe \ Komisyonları {Raporları 
(21452, 2/82) (S. Sayısı : 574) (1) 

İBAŞKAN — Gündemim 13 üncü sırasında, Bolu 
Milletvekili Fuat özlteikin ve 10 Arkadaşımın, 1615 
Sayılı Güimrülk Kanununun Değiştirilmesi Hakkımda 
(Klanıuin Tsklifli ile Kayseri Milletvekili Musltaffla §b-
IhJnV.n Aıynı Mahiyette Kamum Teklifi ve Adtalet; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakaresıi-
«e geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alim ıslardır. 
Komisyon raporunun dkuınıup okunmamasını oy-

1 anınıza sumuyorum : Komisyon naporunun dkunma-
sıını klaıbul edenler... Etmeyenler... Komisıyon raporu
nun dkunımaimast ıkabull edilmiştir. 

Teklifim tlümü üzerinddki müzalkerelbre geçiyoruz. 
Teklifin tlümü üzerinde, Anavatan Partisi. Grubu 

adınla Sayım Fulat Özteki'n; büyürün efendim1. 

ANAP GRUBU ADINA FUAT ÖZTEKİN (Bo
lu) — Sayım Başkan, sayım miüetlveMtleri; yıüice he
yetinizi saygijyBa sielamlayanak sözllerime başlıyorum. 

1615 Sayılı Gümrük Kamununum 11 indi madde
sine bir dümle dklenımıesiylıe ilgili 'kanun teklifli hak-
(kunlda, grubum ve şahsım adına görüşlerimi açılkla-
mnaya başlıyorum. 

'Değerli milletvieki'lleri, 11 imci madde, tahsis ye
ri değiştirİllem eşyalarla ilgili hüküm olup, (c) bendin
de «Tahsiıs edildikleri iş ve yerlerde on yıl kulliamıl-
ıdiktan sonra muafiyeititen faydalanamayan yerlere ve 
(kişilere satılan veya devrotunanlar için gümrük ver-
ıgi'leri aranmaz» şeklimde hüküm vardır. Bu hüküm
den, gümrükten muaf ol)aria!k getirilen eşyanı/n on yıl 
ımülddejtite saitilarnayacağı anlaşılımalktadır'. Bu hükmün, 

(1) 574 S. Sayılı Basmayan tutanağa pklidir. 

ıbu katı kıuralm yumıuşatılması için bizimi getindiğimiz 
(teklifle Bakanlar Kuruluna bu müddeti beş yıla ka
ldır inldirmeye Veyahut da tekrar on yıla kadar yük
seltmeye yetki ver ilmektedir. Bu yetkinin eşya cinsi
me göre Hangi eşyalara kullanılacağı hususunda ko
misyonda epeyce konuşmalar oldu. Esas getirilme 
gayelerinden biri, teşvikte getiniten TIR anaçlarımın 
ıbbş aknede satılabilir hükmünün getirilmesidir. Bili
yorsunuz, nakil vasıtalarında kanunî amorti siman 
ımüjüdeti beş yıldır, yami beş yıl somumda bu vasatla -
larıın ekomıolmik ömrünü doldurdukları kabul edil-
ımdktiedir. Fakat Gümrük Kanunundaki bu madde
den dolayı Gümrülk Vergisi ödemeden Türkiye'ye ge-
itİRİen TIR filoları om sene müddette satılamarnakta 
ve dolaylısıyla uluslararası nakliyede memleketim/iize 
çolk bülyülk döviz kazandıran nakliye filomuzun eslk'i-
ımed/ne sıebep olmaktadır. 

İlk olarak kanunun Verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunum kullamadağı yetkinin bu oladağı 
kanaatimi taşıyoruz. Rekabet gücümüzü azaltan bu 
töaşıit filomuzun yenilenmesinin naıkliye sektörümüze 
'bir oanblajk getirteceğimi tahmin ediyoruz. 

ıMemlefcetiirrize ve. naklliye sektörümüz© bu kiamu-
ınıun hayırlı allmasını diliyor, hepinizi saygı ile selam-
lîyoruım. (ANAP sıralanmdan alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vural Arıkan, buyurum. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayım Balkan, de

ğerli milletvekilleri; arkadaşımızın da biraz önce izah 
düt'ıkleri gĵ bi, Gümrük Kanunundaki on yıllık satma 
yasağımın beş yıla indirilrrtesü öngörülüyor ve hangi 
eşyalarda, hangi matlar da indirileiceğî yetkisi de Ba
kanlar Kuruluna verilmek isteniyor. Tasarı bu. Ger
çekten, uygulamaya baktığnmız zaman, bu kanunda
ki on yılllıjk kayft çjdk ösküdir, 19ıl!8 sayılı Güimrülk K'a-
mununlda da vardır. Buma rağmen bunları uzun yıl
lar satmışlardır, devflet de tötlkilk etime İmkânını< bu-
'lamıam'işitır. Yakaladığı kişilere ancak müeyyideleri 
uygulayabilmiştir. 

• Şiırndi tetkik etitiık, eşya cinsini Bakanlar Kuru
luna bırakmasımida -muafiyetle alakalı olduğu içim-
73 üncü maddeye aykırı bir taraf yok. Yalnız bu
rada bir eksiklik Var, o eksiklik de şu : Arkadaşımı 
izah ettiler bumu, dediler ki; «Yenilemeı maksadıyla 

< İktisadî amaçla, araçları yenileme maksadıyla bunu 
getiriyoruz.» O zaman yapılacak şudur : Benzeri, 
vergi hukukunda vardır. Vergi hukukunun, Vergi 
Usul Kjanumunun 328 nci miaddesinıde şu müessese 
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getirilir : Eğer eskiyen bir malın satımı halinde 
(amortismanlar dolaylısıyla bir gelir d'ogjalbilir Veya 
fazla fiyatla satımı dolayısıyla bir gelir doğabilir; ye
nileme kararı >ali(p bir fonda-top ilar, üç yıl içinde ye-
müıerse, o kârdan 'doğan vergi ödenmez; amla yenile-
ıma karan alımımazisıa, yenilenmezse, o zaman vergii 
alınır. Binaenaleyh burada nonmal alım sa,tnma çe
virmemek için yapıkoalk işlem, tlayin edilecek eşya
larda öldenımes'i lazım gelen Gümrük Vergilsini'n bir 
fonda toplanması, yenilemediği takdirde o Gümrük 
Vergisini Ödemesiidir. 

Bensüm maruzatım bu kadar; saygılar sunanım. 
ıflDYP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Sayın Sarıoğlu, buyuran. 

Muhterem arkadaşlar, çalışıma süremizin dolma -
ısımla çdk az süre kalmıştır. Teklifiın bir maıdldelk olu
şu ve Sayın Faşla Sarıoğlulndan başka, da söz iste
yen bulunmaması karşısında, bu teklifin müzakere
si somuna kadar siürıen'iin uzatılmasını oyllaırınnz'a sunu
yorum : Kabul edenller... Etjmeyenler... Kalbul eidil-
ımlışıtir. 

(Buyurum Sayın Sajrıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de-

ğjerli arkadaşlarım; Sayın Aırıkam'ı diklklatle dinledim 
ive sayım Anavatan Partisi grubu adıma konuşan ar
kadaşımı da dfi'nliedim, 

(Ben vergici değilim; ama buradaki mantık açık. 
Belli maksatlarla iş yapmak için Devlet Plianİama 
TıeşJkJktına müracaatta, bulunup teşyi'k alan ve bıun-
(d)aın isıtiıflaıde edenfere, iıthjal etjtikleri mallarda bir mu
afiyet getirmiştir. Bunlardan en öneml'iısi TIR kamı-
yoınliar'ıdır, Devlet Planlama Teşkilatı bunun hesabı
mı yakmıştır, «Bunu on yıl satamazsınız» demiştir. 
Bulndan da maksat, tidarî satış için bir engel getir
mektir. Kişi gerçekten isitekliyse, tidarî maksat için 
ıbunları ithal edliyorısa, şilmıdi biz bu yolu açıyoruz, 
lom yıldan beş yıla düşürüyoruz. Filvaki Baklanlar 
Kuruluma tekrar om yılla, çıkarma yetkisi de verili
yor; ama antik onu düşünemiyorum'. 

Şimdi bu duruimda, elimde beş yılını doldurmuş 
TIR veya buna benzer anaçları olanlar bunları satı
şla çıfkarfııyorlar. Şiırndi başitaki maksat burada k'ay-
Ibioldu ve iş ticaretle döküldü. Bi<r iş yaplmafc için kişi
ye teşvik Veriyorsunuz, vergi muafiyeti gctıiriyorsıu-
muz, döviz veriyorsunuz; anıdan sonra da beş yıl gi
bi bir süre veriliyor. Beş yıl, çlojk kasa bii'r süredir. 
Biz bu Meclisse girdiğilmlzde önümüzde bulunan beş 

yıl bitodyleclek gibi geliyordu, beş yıl bitmek üzere, 
bitjti. 

İMUSTAFA BATGÜN (Kodaıeli) — Bir beş yıl 
daha gelirsiniz, merak etmeyin. 

'PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hayırlısı, o baş-
Ika mesele. 

IBurada bir hia'kjsızlılk olduğu görüşündeyim. Sa
yıp Arıkan muihalklkak ki biznm üjsitadıımız, Vergi ko
nuşlumu çıoJk iyi biliyor; ama benim düşünceme göre, 
Ihüjtfüln bjuınları verdikıten sonra, belli bir fonksiyonu 
yerine getirtmek istiyorsunuz. Anoak buma gönüllü 
olanlar, bu işten kâr bekleyenler, ticaret yapanlar 
ıva!k|tiy!'e bumla talip ollmuşDar ve ithal etjmişler. Şirnd'i, 
ne kladlar kulladdı; az veya çıoik kullandı, sıen bunları 
ısaüabilirfsîn... O zaman me oilacajk? ya, Sayın Arılkan'ın 
dediği gîbi, ortada bir kâr varsa, bunları bir fonda 
Ifapılayıp fi İdrarı tekrar yenileme fırsatımı verelim ve
ya, buna «Ibbş yıl» dediniz mi, bu blaşlkia şekle dö-
müyor; yani Devlet Pl'anlaıma Teşkilatımın, Türküye' 
inin TIR filoları içim öngördüğü güçlendirme maksada 
da orlüadan kayboluyor. 

Ben sadece bu ndktia üzerinde durmak istedim. 
IBurada maksat, bu bir maddenin deği'şltirillmesiyle or
tadan kalkimakta ve iş ticarete dökülmektedir. Sayın 
Ikömisyon böyle düşünmüş; ama zaınnediyoruım ki, 
yanlıştur. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzake

reler taımaımlanmışjtır. 
Teklifim maddelerine geçilmesini oylarımıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
'geçilmesi kalbul ejdilmıişjtir. 

1 imci maddeyi okutuyorum : 

1615 Sayılı |GUmjrük Kanununun DeğiÇtjiıfiJlınesi 
Hakkında (K ı̂ıun, JTekjflnli ( \ 

'MADDE 1. — 1615 sayılı Gülmrük Kanununun 
11 inici maddesinin l/c bendimin sonuna aşağıdaki 
dümle eklenmiştir : 

«Bu süreyi Bakanlar Kurulu eşya cinsini belirle-
im'ek suretiyle beş yıla kadar Pnjdinebilir veya tekrar 
ıom yıla kadar yükseltebilir.» 

IBAŞKAN — Madde üzierinjde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayım Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yım Başkan, değerli milletvekillileri; bem elimde bulu
nan bazı rakamları yüde Metlisin dikkatlerime sün-
ımak için söz almış bülumuyorum. 

İl980 yılından itibaren fiilî gümrük muafiyetlerine 
alilt rakamlar elilmde. 1980 yılındja fiilî gümrük mua-
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fiıytetii üikemizıde 15 milyar lira, sadece Gümrük Ver
gisi muafiyeti, 198İ1 yıilımda 48 milyar lira; 1982 yı
lımda 61 milyar lira; 1983 yılında 292 miyar lira; 
1984 yılında 392 milyar lira. 1985 - 1986 yılınım fiilî 
rakamları henüz elime geçmedi; ama yaptığım tah-
minteırıe göre, 1985 yılınım fiilî arkamı en az 500 mil
yar Kıla, 1986 yılımın fiilî rakamı da en az 700 mil
yar lina civarımda olacak. 

Bu kadar büyük fiilî Gümrük Vergisi muafiyeti 
«janıimi/şıız, oınıdıan sıoinra, da bunlarım sürelerimi om yıl
dan beş yıla indiriyoruz! 

IBem, Sayın Vural Ankan'ın söylediği gibi, bun
larım satışları hlailinide mıutHalka belirli bir fonda top-
lanıması glereiktiiğini vurgulamak islttiyoruım. 

iSaygılar sunanım. (DYP sıralarından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
,1 inci madde üzerimde bankaca söz isteyen?.. 

Yok. 
1 inci maddeyi oylarımızla sunuyorum : Kabulü 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişStir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 2. — Bu Kanun yayvmı, tarihinde yü

rürlüğe girer. 

A) YAZILI SORULİAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde Arapça derslerini veren 
öğretim elemanlarının maaşlarının Suudî Arabistan 
Yüksek Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluş tarafın
dan ödendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1852) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Neriman Elgin 
Ankara 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Arapça dersle
rini veren öğretim elemanlarının maaşlarının üç yıl-
danberi Suudî Arabistan Yüksek Eğitim Bakanlığına 

22 . 5 . 1987 O : 2 

BAŞKAN — 2 ndi madde üasınmde söz isiteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Klabul edenler... 
Eltimeyemler... Kabul edilmışitir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükmünü Batanlar 

Kurulu yürütür. 
IBAŞKIAN — 3 üncü madjdte üzerimde söz iısıtıeyem?.. 

Yok. 
(Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 

Gitmeyenler... Kalbulî edilmiştir. 
Tekliflim tümü üzerindeki mlüzakereler tamamlan-

ımışjtır. 
Teklifin Uümümü oylarınızla sumuyorum : Kabul 

ödemler... Etjrneyenler... Kabul edümişltlir. 
Tekjlüf Ikamuml'aşjmiişltır; hayıdı ve uğurlu okum. 
İGümdeım'ilmizide bugün için görüşülecelk başlka bir 

klonu kalımamiışitır. 
Akıan karar gereğince, 576 sıra sayılı Kamun 

Tasarıısı ile 577 sıra sayılı Kanun Teklüfiinİ görüş-
imek için 23 Mayıs 1987 Cumartesi günü saat 14.00' 
te toplanmak üzere birîeşiımi kapatıyorum. 

Kapanımla Saati : 18.57 

bağlı «imam Muhammed tbn-i Suud Islami üniver-
sity» tarafından ödendiği ileri sürülmektedir. 

Bu iddia doğru mudur? Doğru ise bu uygulama
nın yasal dayanağı nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 21 . 5 .1987 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : ÜNİV. 87.266/15319 

Konu : Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in ya
zılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. Başkanlığının 13.4.1987 tarih ve 

7/1852/8431 - 32811 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Neriman Elgin tarafından 
Başkanlığınıza verilen ve ilgi yazı ekinde Bakanlığı-

• • • « — • > > • « < • 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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miza intikal eden yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bilgi istenmiş 
ve alınan cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

T.C. 
Yükseköğretim Kurulu 27.4.1987 

Başkanlığı 
Sayı : H-M-O6-07-0O3-510/08746 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
(Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 17 Nisan 1987 tarih ve ÜNtV. 87.266-12148 
sayılı yazınız. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Arapça ders
lerini veren öğretim elemanlarının maaşlarını üç yıl
dan beri Suudî Arabistan Yüksek Eğitim Bakanlığına 
bağlı «İmam Muhammed İbn-i Suud tslami Univer-
sity»den aldıklarına dair iddiayı belirten ilgi yazınız 
eki, Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in yazılı soru 
önergesi incelenmiş ve konu Orta Doğu Teknik Üni
versitesi Rektörlüğünden sorulmuştur. 

Adı geçen üniversite rektörlüğünden alınan cevabî 
yazıda; üniversitelerinin kadrosunda bulunan Arapça 
dersi öğretim elemanlarının ücretlerinin üniversite büt
çesinden ödenmekte olduğu, kadrolu öğretim üyeleri 
içinde Suudî Arabistan Yüksek Eğitim Bakanlığına 
bağlı «İmam Muhammed İbn-i Suud İslami Univer-
sity» den ücret alan bulunmadığı bildirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kemal Karhan 

Başkanvekili 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Türki
ye Demir ve Çelik İşletmelerinde kullanılan kömürle
rin hangi devletlerden ithal edildiğine ve demir çelik 
mamullerine yapılan yeni zamların gerekçesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evli'nin yazılı cevabı (7/1916) 

11 A. 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 

Mehmet üner 
Kayseri 

1. Son günlerde ortalama % 15 civarında demir 
çelik mamullerine yapılan zamların gerekçesi neler
dir? 

2. Bina inşaatı yapımlarında, bina inşaatı toplam 
maliyeti içerisinde önemli yeri olan demir çelik ma
mullerini toplu konut kooperatiflerine indirimli ola
rak vermeyi uygun bulur musunuz? 

3. Yakın bir geçmişte Demir Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Ali İhsan Aktay, bu 
göreve getirilmeden önce A.B.D.'de hangi firmada ça
lışmakta idi? 

4. Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin kullandığı 
kömürün Sayın Ali İhsan Aktay'ın A.B.D.'de çalıştığı 
firmadan alındığı doğru mudur? 

5. Türkiye Demir Çelik İşletmelerine ne kadar 
anılan yıllarda kömür alınmıştır? Devletlere göre alı
nan kömürlerin fiyatlarını Ton/TL. olarak açıklarmı-
sınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 22 . 5 . 1987 

Sayı : 08.68/01048 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T. B. M. M. Başkanlığının 20.4.1987 gün 

ve 7/1916-8589/33182 sayılı yazısı, 
b) Başbakanlığın 24.4.1987 gün ve 18/106-2661/ 

03752 sayılı yazısı. 
İlgi (b) de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal 

ettirilen Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması istenen yazılı soru önergesine ait not ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 

Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Türkiye De
mir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 
yazılı soru önergesine ait not: 

1. Demir - çelik ürünlerine yapılan zam % 15 
değil, % 12 ile % 14 arasındadır. 

Zam gerekçesi ise; toptan eşya fiyatlarındaki ar
tışlar, yeni toplu iş sözleşmesindeki artan ücretler, 
elektrik, kömür fiyatlarındaki yükselişler ekim ayın
dan sonra da KDV'ye yapılan ilavenin fiyatlara yan-
sıtılmaması ve kur farklarından ileri gelmiştir. 

2. TDÇ1 Genel Müdürlüğünün resmî fiyatları 
inşaat mevsimi boyunca genellikle serbest piyasa fi
yatlarının altında seyretmektedir. Ayrıca, Genel Mü-
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dürlük toplu konut kooperatiflerinin taleplerini, ön
celikle karşılama gayreti içindedir. Bu nedenle, söz 
konusu kuruluşlar demir ve çelik mamullerini piya
saya göre zaten avantajlı şartlarla aldıklarından ila
ve bir indirim yapılması mümkün görülmemektedir. 

3. TDÇ1 Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Dr. 
Ali ihsan Aktay bu göreve gelmeden önce ABD'de 
Coal Research Bureaau W. V. Üniversity'de Araş
tırma Mühendisi, Inland Steel Company de Müdür, 
en son Teknik Müşavir firma olan Coal - Coke Inter
national Inc. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapmıştır. 

4. Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin kullan
dığı kömürün Sayın Dr. Ali ihsan Aktay'ın ABD'de 
çalıştığı firmalardan alındığı kesinlikle doğru değil
dir. Bu arada şunu belirtmek isterim ki Sayın Dr. Ali 
ihsan Aktay, Birleşmiş Milletlerin davetlisi olarak 
1982 ve 1983 senelerinde Türkiye'ye gelmiş ve istan
bul Teknik Üniversitesinde, Ortadoğu, 9 Eylül ve 
Diyarbakır üniversitelerinde, tsdemir, Karabük, Er-
demir ve TTK'da çeşitli teknik konuşmalar yaparak 
vatanına faydalı olmaya çalışmıştır. Dr. Ali Aktay' 
in küçümsenemeyecek üretim artışlarına ve maliyet 
düşüşlerine yardımcı olan teknik tavsiyelerinin tatbik 
edildiği bir gerçektir. Bunlardan birini belirtmekte 
yarar görüyorum. 

1982'de Isdemir'in ortalama kül yüzdesi 14.75 
iken, Dr. Ali ihsan Aktay'ın teknik konuşmaları sı
rasındaki tavsiyeleri üzerine yapılan kömür alışları, 
optimal kömür karışımları ve proseslerdeki gelişme
ler sonucu bu rakam 1985'te % 10.81 düşmüştür. Net 
kül azalması, % 3.9'dur ABD'de araştırma neticesin
de, yüksek fırında 1 ton sıvı demir için kok sarfiya
tı her kok kül yüzde düşüşü için 9.9. Km. bir azal
ma gösterdiği ispatlanmıştır. Buna göre Isdemir'in 
1985 kazancı; 

3.343 net ton sıvı demir 9.9. Kg. kok 

gün Net ton sıvı 
demir 

Net ton kok $ 115 365 gün 
X — X X 

1.000 Kg. Net ton kok Sene 

3.9 = $ 5.417.848 sene 

Bu rakama kok mukavemet artışını ve yüksek fı
rın verim artışlarını da ilave edersek tasarrufun 7 
milyon doların üzerine çıkacağı bir gerçektir. 

5. TDÇt Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 
yıllar itibariyle koklaşabilir taşkömürü ithalatı : 

Yıllar Alım miktarı (Ton) Alım tutarı ($) 

1982 657.520 48.191.138 
1983 857.955 51.270.776 
1934 1.012.404 , 56.516.238 
1985 1.655.142 91.233.408 
1986 1.789.488 89.963.137 

TOPLAM 5.972.509 337.174.697 

Olmak üzere ABD, Avustralya ve Çin'den alın
mıştır. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çevre Kirliliğini Önleme Fonunda 1986 yılında 
toplanan kaynaklara ve yapılan harcamalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı 
cevabı (7/1927) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ah

met Karaevli tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Çevre Kirliliğini önleme Fonunda 1986 
yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) 1985'ten devreden bakiye, 
b) Bütçe ödeneklerinden kullanılan, 
c) Karayolları Trafik Kanununa göre fennî mua

yene ücretinden pay, 
d) Hava taşıt araçlarından bilet ve yük taşıma 

ücretlerinden pay, 

e) Deniz taşıma araçlarından ton başına ücret, 
f) Para cezaları, 
g) Verilen kredilerin geri alınan taksitleri ve 

faizleri, 
h) Diğer gelirler, 
i) Bu Fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

ayrı ayrı fonların adları ve aktarma tutarları 
Soru 2. Bu Fondan 1986 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedir? 
a) Çevre kirliliği araştırma faaliyetleri, 
b) Çevrenin temizlenmesi faaliyetleri, 
c) Çevre kirliliğini önlemeye yönelik eğitim ve 

personel yetiştirme faaliyetleri, 
d) İlgili teknoloji ve projeleri satın alma bedel

leri, 
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e) Proje masraflarıyla ilgili masraflar ve ödüller, 
f) Çevreyi koruma faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere satın alınan araç ve gereç bedelleri, 
g) Hayvan ve bitki ıslahı çalışmaları, ağaçlan

dırma faaliyetleri, 
h) Arıtma tesisi yapanlara verilen krediler, 
i) Fondan Hazine tahvili, bonosu, gelir ortak

lığı senedi alınmışsa, tutarları, 
j) Diğer harcamalar, 
k) Bu Fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 3. 1986 yılı sonunda Fon bakiyesi nedir? 

Bu bakiye hangi bankalarda ne tutarlardadır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 22.5.1987 

Sayı : 08.68/00878 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.4.1987 gün ve 7/1927-8608/33291 sayılı 

yazınız. 

»« ^ 1 
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İlgide kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal et
tirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenen Edirne 
Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın «Çevre Kir
liliğini Önleme Fonu» ile ilgili yazılı soru önergesine 
ait not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

Edirne Milletvekili Türkân Arıkan'ın «Çevre Kir
liliğini önleme Fonu» ile ilgili yazılı soru önergesine 
ait not : 

Başbakanlık Çevre Kirliliğini önleme Fonu 1985 
yılından devreden bakiye : 21 033 932 

Başbakanlık Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 
1986 yılı gelirleri toplamı : 128 565 642 

Başbakanlık Çevre Kirliliğini önleme Fonundan 
1986 yılında yapılan harcamalar toplamı : 68 638 739 
TL.'dır. 

Başbakanlık Çevre Kirliliğini Önleme Fonunun 
1986 yılı bakiyesi 80 960 835 TL.'dir. Bu miktarın ta
mamı T. C. Ziraat Bankasındadır. 

>*> » ı 
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6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısına Yerilen Oylarm Sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kaibul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler' 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
274 
243' 

5 
24 
2 

124 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamdî Özsoy 
Nihat Türker 

M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kazım tpek 
tsrnet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriiman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 

Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçı oğlu 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Özteldn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arici 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilrrii Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Ham it Melek 

İSPARTA! 
Fatlma Mi'hriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
Hükmet Bûçentür/k 
Rüştü Kâzım Yüceler» 

İSTANBUL 
Bebiç Sadi Abbasoğlu 
Bülenit Akarcalı 
imren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Alan Kavak 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
ibrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
ismet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayruîlah Olca 

Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Saddettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin! 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
M ekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem , 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Idris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihti Ataklı 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver Özcan 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELÎ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ata&oy 
Rıza öner Çakan 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

(Reddedenler) 

TEKİRDAĞ 

Selçuk Akıncı 

YOZGAT 

Selahattin Taflıoğlu 

(Çekinserler) 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

ANKARA 
H. İbrahim Karal 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

EDİRNE 
Türkân Turgut Ârı'kan 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
M. Murat Sökm*noğhı 

İSTANBUL 
Yilmıaz İhsan Hastürk 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekinel 

İZMİR 
Vural Ankan 

KONYA 
Vecihi Akın 

MANİSA 
Sümer Oral 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

(Geçrsiz Oylar) 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Gül«r 

İZMİR 
Özdetmtir Pehliivanoğhı 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 

Necdet Calp (İz.) 
Osman Işık 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İ. Cenap Bge (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni İslıimyeli 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BOLU 
Seçkin Fırat 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Fahir Sabunıiş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
H. İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Maihmud Altunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
İlhan Araş 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
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GÎRESUN 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İSPARTA 
Metin Ataman 
îbraihim Fevzli Yaman 

İÇEL 
tbralhim Aydoğan 
Ali İhsan E%m 
Mdhmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 
Edip özgıenç 

İSTANBUL 
B< Doğandan Akyüreflc 
Yaşar Alfeaytttik 
Ömer Ferruh İter 
Möhlmet Kaıfkaslıgü 
Doğan Kıasaıroğlu 
R. Erçüınenlt Kionufeman 
Leyla Yeniay Klööaoğlu 
Feridun Şakir Öğüne 
Tülay Öney 
Turgut Özal 

İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 

İZMİR 
Durcan Emirbayer (1. A.) 
Erdal Inıönü 
Yılmaz önen 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdumalim Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Oanuyar 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozofihı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN: 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoglu» 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent Öncel 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

YOZGAT 
Lütfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

- . • > . . . 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Amasya Milletvekilli Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorumiiarı tespıüt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçltüzüğiin 102 ve 103 üncü 
«maddeleri uyarınca bir Meclis Araşltırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

4. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

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 
ili Gemerek ilçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
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. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ut yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

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

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

9. — Denizli Milletvekili Hail İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakan-Jan sözlü so 
ru önergesi (6/876) (1) 

11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1Bİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 



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

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

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

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

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

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri tlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 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) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,. 

2 — 
i 24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-

KOB1RL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
I basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/.88Ö) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
S kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
j Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — 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) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 

j bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di-
I yarbakır tlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 

çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla-

I rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 

I açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlı/nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameram anla rınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 

I iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
j oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka-



rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — 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) (1) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — Zonguldak Milletvekili Isa 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) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitti kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü 
Iüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — 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) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Mimde cereyan eden anarşi ve 
terör oîayılıarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç-
işleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastörk* 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'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 sofu önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) . 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
cürk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — 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) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon aücı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) -

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos-
/al Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 



57. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğüne' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına Mişikjin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (O 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (T) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip ©dilmediğine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — 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> 
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68. — 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) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı, barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ-
cüıfc Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

76. — 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) 

77. — 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) 

78. — 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-
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diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir tüne bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekilli 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) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — 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) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakaniar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Meo 
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakla;-: 
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u îş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindekı 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak 
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiy*-. 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner 
gesi (6/954) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kuınulımasına halk kapandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlaruıa 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü sonu önergesi (6/1028) 
(D 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konva - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adıyıamnam, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları basar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasıına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başibakan Yardıımoısından sözlü soru öoeı> 
gesi (6/1029) (1) 
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99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur

dumuza giriş yapan kişilerden AİDS belgesi isıtenme-
ısinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olıarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişilüer hakkında ne gibi istem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü somı önergesi (6/1031) (il) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşıı 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 

l sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 
103. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/956) 

104. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
RaJhiıtaıt-üH Alem-ül İslam adlı öıjgütün ülkemizi ilıgji-
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
0) 

106. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

107. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) I 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

109. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Biriliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakiline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

112. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

113. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişikin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

114. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

115. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen 
karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket 
edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce mas
raf yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1060) (1) 

116. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

117. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 



118. — istanlbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

119. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

120. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

123. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek 
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan.sözlü soru önergesi (6/982) 

,125. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

126. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

127. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapıkp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

128. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme-
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sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

131. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

132. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

133. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

134. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

135. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletlin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türk'iyeMe yapılıp yapılmadjğına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

137. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DBMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

138. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

139. — Amasya Milletvekili Kâzım ipek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

140. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so-



rumlulan hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi -(6/998) 

,141. — Ordu Milletvekili 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) 

142. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

143. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

144. — Balıkesir Milletvekili Davut, Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

145. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

146. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len "bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

147. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay-sınavımın iptal edilmesinin nedenime ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

148. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

149. — Adıyaman Milletvekili Ahmtft Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

151. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

152. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne-
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j denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

153. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Agacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

155. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Balkanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

156. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMISYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba
lı bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü 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. — 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) 

X 3. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaröğlu ve 
13. Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa-



yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek

lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

X 10. — 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hü
kümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/843) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1987) 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/446) 
(S. Sayısı: 572) (Dağıtma tarihi : 18.5.1987) 

12. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 218 
Arkadaşının; Eski Başbakanlardan Adnan Menderes 
ve Eski Bakanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüş
tü Zorlu'nun İmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli 

ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/447) 
(S. Sayısı : 573) (Dağıtma tarihi : 20.5.1987) 

13. — Bolu Milletvekili Fuat Öztekin ve 10 Ar
kadaşının, 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Kayseri Millet
vekili Mustafa Şahin'in Aynı Mahiyette Kanun Tek
lifi ve Adalet; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(2/452, 2/82) (S. Sayısı : 574) (Dağıtma tarihi ; 
20.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 574 

Bolu Milletvekili Fuat Öztekin ve 10 Arkadaşının, 1615 Sayılı 
Gümrük Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Aynı Mahiyette Kanun 

Teklifi ve Adalet; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(2 /452, 2 /82) 

T. B. M. M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Sayı:. 11-87/165 

Tarih : 14.5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1615 sayılı Gümrük Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 

gitarımızla. 

Fuat Öztekin 
Bolu 

Hazım Kutay 
Ankara 

M. Umur Akarca Hayrettin Elmas 
Muğla 

Metin Gürdere 
Tokat 

Saffet Sert 
Konya 

İstanbul 

Mustafa Batgün 
Kocaeli 

Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Kadir Demir 
Konya 

Ahmet Ekici Abdurrahman Kara'a 
Kütahya Kütahya 

GEREKÇE 

Kanunun 11 inci maddesinin l/c bendinin sonuna eklenen cümlenin gerekçesi: 
Gerek bu kanuna, gerek özel kanunlara göre muaf olarak belli bir iş ye yerde kullanılmak amacıyla ge

len eşyanın ithali Gümrük Vergisinden muaf olmakla birlikte, on yıl içinde satılması halinde Gümrük Ver
gileri aranmaktadır. 

Bazı eşyalardan on yıl müddetle ekonomik olarak faydalanılması mümkün olamadığından bu süreden ön
ce elden çıkarılması zorunluluğu doğmakta ve bu durum bazı sakıncalara yol açmaktadır. 

Yukarıda belirtilen ihtiyaca cevap vermek amacıyla 10 yıllık süreyi eşya cinsine göre beş yıla indirme 
yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlük ve yürütme hükümlerini göstermektedir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

19 . 7 . 1972 tarih ve 1615 numaralı Gümrük Kanununun, 11 inci maddesi, 1 inci fıkrasının (c) bendi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna 1 Geçici Madda Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlik
te ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. / 

Mustafa Şahin 
Kayseri Milletvekili 
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GEREKÇE 

1615 numaralı Gümrük Kanununun 8 inci madde smin 2 nci fıkrası (b) bendinde, 
«Gerçek ve tüzelkişiler tarafından Türkiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve kamunun fayda

sına parasız tahsis edilmiş milli tesislere, resmî teşekküllere, belediye ve köy tüzelkişiliklerine, bağış yoluyla 
gönderilen veya verilen, para ile alıp getirilen ve konularına uygun olduğu Bakanlıkça kalbul edilen eşyanın 
Gümrük Vergisinden muaf» olduğu yazılıdır. 

Aynı kanunun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde ise «'tahsis edildikleri iş ve yerlerde 10 
yıl kullanıldıktan sonra muafiyetten faydalanmayan yerlere ve kişilere satılan -veya devrolunanlar için Gümrük 
Vergileri aranmaz» demektedir. 

Bu hükümler karşısında; kanunda adı geçen dernek, millî tesis, resmî teşekkül, köy veya belediyelere ba
ğış yoluyla intikal eden ve kendileri için hiç bir ihtiyaç duyulmayan veya pek az ihtiyaç duyulan bir eşyanın, 
muafiyetlten faydalanamayan yerlere ve kişilere Gümrük Vergisi aranmaksızın satılabilmesi veya devredile>bil-
mesi, onun yerine, pek fazla ihtiyaç duyulan sair eşyaların alınabilmesi (bağışlanan eşyanın en az 10 yıl kul
lanılması şartı karşısında) olanak dışıdır. 

Bu olanağın sağlanması ve kanuna işlerlik kazandırılması bakımından, 1615 numaralı Kanunun 8 inci 
maddesinin 2 nci fıkrası (1b) bendinde yazılı eşyanın; tahsis edildiği yerlerin yetkili kurullarının kararı ve Güm
rük ve Tekel Bakanlığının izni alınmak şartıyla, muafiyetten faydalanmayan yerlere ve kişilere gümrüksüz 
saJtılması veya devrolunması için, 10 yıl kullanılması gereğinin aranmayacağı hususu, getirilen bu te'klifle 
hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca; bu güne kadar açılmış ve henüz kesinleşmemiş bulunan birçok davanın düşmesini sağlamak ama
cıyla düzenlenen ek geçici madde ile de, büyük huzursuzluğun ortadan kaldırılması düşünülmüştür. 

KAYİSBM MtLLBTVEKlIUî MUSTAFA ŞAHİNUN TEKLJİFİ 

19.7.1972 Tarih ve 1615 Numaralı Gümrük Kanununun 11 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1615 Numaralı Gümrük Kanununun M inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Tahsis edildikleri iş ve yerlerde beş yıl kulla nıldıktan sonra, muafiyetten faydalanamayan yerlere ve 
kişilere satılan veya devrökınanlar için gümrük vergileri aranmaz. 

MİADDtE 2. — 1Ö15 Numaralı Gümrük Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇltCH MiAlDDE 9. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 1615 numaralı Kanunun 8 inci mad

desinin, 2 nci fıkrası (b) bendinde yazılı eşyanın, aynı kanunun 11 inci maddesinin, 1 inci fıkrası (c) 'bendi 
hükmüne aykırı olarak yapılan satış veya devirlerinden dolayı açılmış ve henüz kesinleşmemiş bulunan bütün 
davalar, kendiliğinden düşer. Ancak bağış tarihinden sonra geçen zaman 5 yılın altında ise bir defaya mah
sus olmak üzere Gümrük Vergileri tahsil edilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 574) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

1.6. 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in 19.7.1972 tarih ve 1615 numaralı Gümrük Kanununun 11 inci Mad
desinin, Birinci Fıkrasının (c) Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip görü
şüldü. 

Teklifin 1 inci maddesi 1Ö15 numaralı Gümrük Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ben
dindeki süreyi on yıldan beş yıla indirmekte olup, bundan sonraki bağış işlemlerinde bazı kötü amaçlıların 
yararlanabileceği kolaylıkları sağlamaktadır. 

Esasen 1983 yılında Gümrük Kanununda değişiklikle, gerekçede zor durumda olduğu belirtilen kuruluş
ların ellerindeki eşyayı, hakkı olan diğer kuruluşlara bedelsiz devrini sağlayan hüküm 11 inci maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendiyle getirilmiştir. 

Bilindiği üzere Gümrük Kanununun 11 inci maddesi sadece bağış suretiyle yapılan ithalatı değil, ticarî 
nitelikteki eşyayı da kapsamaktadır. 

Teklifin 2 nüi maddesiyle getirilen geçici madde genelde bir af niteliğini taşımaktadır. Teklifin gerek
çesi de buna yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle Kanun teklifi Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve 
geçilmeden reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

maddelerine 

Başkanvekili 
Ahmet İlhami Kösem 

Malatya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

-
Üye 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

îçe! 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18.5.1987 

Esas No. : 2/82, 2/452 
Karar No. : 68 , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

14.5.1987 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 15.5.1987 tarihinde Komisyonu
muza havale edilen Bolu Milletvekili Fuat öztekin ve ÎO Arkadaşının, «1615 sayılı Gümrük Kanununun De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» ile daha önce Komisyonumuza intikal etmiş bulunan Kayseri Milletvekili 
Mustafa Şahin'in «19.7.1972 Tarih ve 1615 Numaralı Gümrük Kanununun 11 inci Maddesinin, 1 inci Fıkra
sının (c) Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi», İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince birleştirilmek suretiyle Komisyonumuzun 18.5.1987 tarihinde yaptığı 107 
nci birleşimde teklif sahipleri ve Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, Bolu. Milletvekili Fuat öztekin ve 10 Arkadaşının 
hazırladığı teklifin görüşmelere esas alınması kararlaştırıldı. 

Bilindiği gibi, gerek 1615 sayılı Gümrük Kanununda, gerekse özel kanunlardaki muafiyetlerden- yararla
narak belli bir iş ve yerde kullanılmak amacıyla çeşitli makine ve malzeme ithal edilmektedir. İstisnadan ya
rarlanan makine ve malzemelerin 10 yıİdan önce satılmaları veya devredilmeleri Kanunda sayılı haller dışın
da gümrüğe tabi tutulmakta, 10 yılı aşan sürede el değiştirmesi halinde gümrük vergisine tabi olmamaktadır. 

Ancak, bazı eşyalardan 10 yıl müddetle ekonomik olarak faydalanılması mümkün olmadığından, bu süre
den önce elden çıkarılması zorunluluğu doğmakta ve bu durum bazı sakıncalara yol açmaktadır. 

Teklif ile, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesinin l/c bendindeki 10 yıllık süreyi eşya cinsine 
göre 5 yıla indirmeye ve gerektiğinde tekrar 10 yıla yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; bilhassa taşımacılık sektöründe 10 yılın çok uzun bir süre 
olduğu, özellikle yurt dışı taşımacılığı yapan TIR'larda 5 yüdan sonra eskimeler nedeniyle randıman alınama
dığı, bakım masraflarının arttığı, uluslararası pazarlarda rekabet şansımızın azaldığı vurgulanmış, ayrıca 
DPTce verilen teşvik belgelerinin 5 yıl satılamaz hükmünü taşıdığı, oysa Gümrük Kanununda bu sürenin 10 
yıl olduğu ve 5 yıla indirilebilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin çok yerinde olduğu gibi görüş
ler ileri sürülmüş, yapılan bu görüşmeler sonucunda teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 11 inci maddesinin l/c bendine bir cümle ekleyen Çerçeve 1 inci 
maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş, kanunun başlığı 
«1615 sayılı Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» şeklinde yeniden dü
zenlenmiştir. s • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi i(S. Sayısı : 574) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

(Kâtip 
Kadir Demir 

Konya 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı. 

İlhan "Araş 
Erzurum 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Muhalifim. 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

Muhalifim. 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Yaşar. 'Albayrak 
îstanbul 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

AyKan Fırat, 
Malatya 

Eşitlik ilkelerine aykırı olduğundan 
Karşıyım. 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Muhalifim. 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Haydar. Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı. 

İsa Vardal 
Zonguldak 
Muhalifim. 
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BOLU MİLLETVEKİLİ FUAT ÖZTEKİN VE 10 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun Değirilmedi 
Hakkında Kanun Teklifi 

IMİAODE 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
11/inci maddesinin l/c bendinin sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir: 

«Bu süreyi Bakanlar Kurulu eşya cinsini belirle-
mek suretiyle beş yıla kadar indirebilir veya tekrar 
on yıla kadar yükseltebilir.» 

(MlAiDDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KABUL ETTİĞİ 
'METAN 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bık Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MiADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. -r- Teklifin 3 üncü maddesi #ynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : 17 Yasama Yılı: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 573 

İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 218 Arkadaşının, Eski Baş
bakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Hasan Po-
latkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun İmralı'da Buhınan Mezarları
nın Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Ka

nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2 /447) 

T. B. M. M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 14.5.1987 
Sayı : 11-87/164 

TÜRKÜYE BÜYÜR MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve eski Bakanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun 
İmralı'da bulunan mezarlarının nakli ve isimlerinin bazı tesislere verilmesi hakkında kanun teklifimiz ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygdanmızla. 13.5.1987 

Turgut Özal 
Başbakan 

îstan'bul Milletvekili 

G E R E K Ç E . 

Siyaset yoluyla memlekete ve millete hizmet etmek zor ve meşakkatli bir iştir. Karşılığı lise milletten görülen 
itibardır. 

Büyük Türk Milletinin en önemli hasletlerinden birisi kadirşinaslığı ve vefalı oluşudur. Memlekete hizmet 
edenleri yıllar geçse de unutmaz. 

Aölnan Menderes ve arkadaşları memlekete ve demokrasiye büyük hizmetler vermiş Milletimizin gönlün
de müstesna bir yer etmiştir. İsimleri etrafında ve hatta mezarları üzerinde yıllar süren tartışmalar hem mille
timizi, hem de aziz ruhlarım rahatsız etmektedir. • , 

Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarlarının nakli ile isimlerinin kendilerini hatırlatacak eser
lere verilknesi hem iade-i itibar yönünden, hem de milleti rahaitsız eden bir yaranın sarılması bakımından fev
kalade önemli bir olay olacaktır. 

Turgut Özal Ahmet Akgün Albayrak Ledin Barlas 
İstanbul Adana Adana 

Ahmet Remzi Çerçi Erdal Durukan Ahmet Şevket Gedik 
'Adana Adana Adana 

Yılmaz Hocaoğlu Mehmet Deliceoğlu Abdullah Altıntaş 
Adana Adıyaman . Afyon 

Metin Balıbey 
Afyon 

Harndi Özsoy 
Afyon 

Nihat Türker 
Afyon 



H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

H. Adnan Tutkun 
Amasya 

A. Kâmil Coşkunoğlu 
Ankara 

Göksel Kalaycıoğlu-
Ankara 

M. Sezai Pekuslu 
Ankara 

Oğan Soysal 
Ankara 

Ali Bozer 
Ankara 

Ali Dizdar oğlu 
Antalya 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Sait Ekinci 
'Burdur 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

M. Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 
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Mehmet Yaşar 
'Ağrı 

Vahit Halefoğlu 
Ankara 

H. Barlas Doğu 
Ankara 

Hazım Kutay 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

F. Rezan Sahinkaya 
Ankara 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Kadri Alt ay 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Recep Kaya 
Bilecik 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Seçkin Fırat 
Bolu 

- Fuat Öztekin 
Bolu 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa 

Kemal İğrek 
Bursa 

İsmet T av g aç 
Bursa 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

İsmet Özarslan 
Amasya 

H. Cahit Aral 
Ankara 

Osman Işık 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Halil Şıvgın 
Ankara 

A. Cengiz D ağyar 
Antalya 

Ahmet Doğru 
Artvin 

Mehmet Özalp 
Aydın 

Şerafettin Toktaş 
Balıkesir 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

M. Ali Doğuştu i 
Bingöl 

A. Şamil Kazokoglu 
Bolu 

İV. Oğuzhan Artukoglu 
Burdur 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Ayçan Çakıroğulları 
Deniizli 
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İsmail §engün 
Denizli 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Nevzat Yağa 
Elazığ 

Ebubekir (Akay 
Erzurum 

M. Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Cemal Büyükbaş 
Eskişehir 

M. Rüştü Tasar 
Gaziantep 

Yavuz Köymen 
Giresun 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

M. Kemal Toğay 
İsparta 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

B. Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Yaşar Albayrak 
istanbul 

H. Orhan Erğüder 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

L. Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

M. Tınaz Titiz 
İstanbul 

Reşit Ülker, 
İstanbul 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Mehmet Özdemir 
Elazığ 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

İbrahim Turan 
Gümüşhane 

Kâmran Karaman 
Hatay 

Metin Ataman 
İsparta 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İmren Aykut 
İstanbul 

/. Safa Giray 
İstanbul 

Alt an Kavak 
İstanbul 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

F. Osman Yöney 
İstanbul 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Naci Taşel 
Elazığ 

Metin Yaman 
Erzincan 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Ahmet Ata Aksu 
Gaziantep 

. Burhan Kara 
Giresun 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

Hamit Melek 
Hatay 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

İbrahim Aydoğan 
İçel 

R. Kâzım Yücelen 
İçel 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

M. Vehbi Dinçerler 
İstanbul 

Ferrüh llter 
İstanbul 

R. Ercüment Konukman 
İstanbul 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 
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Işılay Saygın 
izmir 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Mustafa Batgün 
Kocaeli 

Ziya Ercan 
Konya 

Saffet Sert 
Konya 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

Ahdurrahman Kara'a 
Kütahya 

İlhan Dinçel 
Malatya 

Gürbüz Şakranh 
Manisa 

Mehmet Necat Elde m 
Mardin 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

M. Sabri Güvenç 
Niğde 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Süha Tanık 
İzmir 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Sabri Araş 
Kars 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Ahdurrahman Bozkır 
Konya 

Altınok Esen 
Konya 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

A. İlhamı Kösem 
Malatya 

M. Timur Çınar 
Mamsa 

Münir Fuat Yazıcı 
Manisa 

Yılmaz Erdem 
Mardin 

Nazmı önder 
Muş 

Faruk Dirik 
Nevşehir 

Akın Gönen 
Niğde 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Turgut Kunter 
Rize 

Alaeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

E. Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Cemal özbilen 
(Kırklareli 

O. Nuri Akyol 
Kocaeli 

Kadir Demir 
Konya 

Nihat Harmancı 
Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

M. Uğur Ener 
Kütahya 

Talat Zengin 
Malatya 

Mekin Sartoğlu 
Manisa 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

M. Umur Akarca 
Muğla 

Atilla Sın 
Muş 

H. Turan öztürk 
Nevşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

/. Nuri Topkaya 
Ortfu 

A. Mesut Yılmaz 
Rize 
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Nihat Akpak 
Sakarya 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Mehmet Aydın 
Samsun 

Aydın Baran 
Siirt 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Talat Sargın 
Tokat 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Mustafa Kütçaslan 
Sakarya 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Beratı Erdoğan 
Samsun 

Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Metin Gürdere 
Tokat 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

A. Bülent öncel 
Şanlıurfa 

H. Aydın Arvasi 
Van 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

H. Pertev Asçıoğlu 
Zonguldak 

Engin Cansızoğlu Rıza öner Çakı 
Zonguldak Zonguldak 

Mümtaz özkök 
Sakarya 

M. Muhlis Arıkan 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Hilmi Biçer 
Sinop 

A. Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Selim Koçaker 
Tokat 

Eyüp \Aşık 
Trabzon 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Mirza Kursunluoglu 
Van 

Lutfüllah Kayalar 
Yozgat 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

m 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

18.5. 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza gönderilen istanbul Milletvekili Turgut Özal ve 218 arkadaşının «Eski 
Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Bakanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun tmralı'da 
Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi» teklif sahip
leriyle Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşüldü. 

Ülkeye ve millete hizmet verenlere itibarlarının iadesini sağlamayı amaçlayan teklif, Komisyonumuzca 
da olumlu bulunmuş; tümü üzerimdeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi kabul edil-
mi§*ir. 

Teklifin 1 inci maddesinde geçen «Başbakanlığın» tabiri «Başbakanın» şeklinde değiştirilmiş ve madde 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiş ve maddeye izmir Cumaovası'nda 
yapılmakta olan havaalanına «Adnan Menderes Havaalanı,» hükmü ilave edilmiş; madde yapılan bu değişik
liklerle kalbul edilmiştir. 

Teklifin yürürlüğüne ilişkin 3 üncü maddesi aynen, yürütmeye ilişkin 4 üncü maddesinde geçen «Başba
kanlık» tabiri ise «Başbakan» sökünde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; teklifin başlığını ise 1 inci maddeye ve yapılan değişikliklere uygun ölaraik yeniden dü
zenlemiştir. 

Genel Kurulun tatile girmesi nedeniyle Komisyonumuz raporunun içtüzüğümüzün 53 üncü maddesi uya
rınca 48 saat beklemeden gündeme alınması isteminin Genel Kurula önerilmesi de karardaşjtırılmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

. Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 

Başkanvekili 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

istanbul 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Saffet Sakarya 

Çankırı 

Üye 
Yılmaz İhsan Hastürk 

istanbul 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

izmir 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TURGUT ÖZAL 
VE 218 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Ba
kanlardan Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun 
tmralı'da Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin 

Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Eski Barbakanlardan Adnan Men
deres ve eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Ha
san Polatkan'ın ttnralı'da bulunan mezarları Başba
kanlığın uygun göreceği, hizmetleriyle-mütenasip bir 
yere törenle nakledilir. 

MADDE 2. — İstanbul Vatan Caddesine Adnan 
Menderes Bulvarı, kurulmakta olan hızlı tramvay te
sisine «Adnan Menderes Hızlı Tramvay Tesisi», Sa
rıyer Barajına «Sarıyer Hasan Polaflkan Barajı, Ereğ
li Demir Çelik Tesislerine de «Ereğli Fatin Rüştü 
Zorlu Demir Çelik Tesisleri» adı verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Başbakanlık yürütür. 

ı »• m-* 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Eski Ba
kanlardan Fatin RtiştU Zorlu ile Hasan Polatkan'ın 
İmrak'da Bulunan Mezarlarının Nakli ve İsimlerinin 

Bazı Tesislere Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Eski Başbakanlardan Adnan Men
deres ve eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Ha
san Polatkan'ın tmralı'da bulunan mezarları Başbaka
nın uygun göreceği, hizmetleriyle mütenasip bir yere 
törenle nakledilir. 

MADDE 2. — İstanbul Vatan Caddesine «Ad
nan Menderes Bulvarı», İstanbul'da kurulmakta olan 
hızlı tramvay tesisine «Adnan Menderes Hızlı Tram
vay Tesisi», İzmir Cumaovası'nda yapılmakta olan 
havaalanına «Adnan Menderes Havaalanı», Ereğli 
Demir Çelik Tesislerine «Ereğli Fatin Rüştü Zorlu 
Demir Çelik Tesisleri», Sarıyer Barajına da «Sarıyer 
Hasan Polatkan Barajı» adı verilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Başbakan yürütür. 

• * i 
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