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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum* 

un, Sosyaldemökrat Halkçı Parti milletvekille
rinin üyelikleriyle ilgili başvuru üzerine ortaya 
çıkan durumun Anayasa hukuku ve kuvvet
ler ayrılığı açısından değerlendirilmesi konu
sunda gündem dışı konuşması. 

Sayfa 
5 

6:11 

12 

12 

12 

12:13 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, siyasal odaklaşmanın parlamento 
dışına kayma eğilimi konusunda gündem dışı 
konuşması. 13:14 

B) Tezkereler ve Önergeler 14,18,20 
1. _ 26 Ocak - 2 Şubat 1986 tarihleri ara

sında ingiltere'ye, 2 - 5 Şubat 1986 tarihleri 
arasında Hollanda'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet 

Sayfa 
Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/957) 14:15 

2. — 25 Ocak - 2 Şubat 1986 tarihleri 
arasında Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy izin
li olacağından, bu süre zarfında Ulaştırma 
Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/958) 15 

3. — 1 - 8 Şubat 1986 tarihleri arasında 
Endonezya'ya gidecek olan Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne 
kadar Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/959) 15 

4. — 31 Ocak - 2 Şubat 1986 tarihleri ara
sında isviçre'ye gidecek olan Başbakan Tur
gut özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet 
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/960) 15 
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Sayfa 
5. — 29 - 31 Ocak 1986 tarihleri arasın

da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kıırtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/961) 

6. — 2 - 6 Şubat 1986 tarihleri arasında 
izinli olarak Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/962) 

7. — Ankara Milletvekili. Sururi Baykal' 
in, «Ankara İline Bağlı Nallıhan ilçesinin Ça-
yırhan Bucağında Çayırhan Adı ile Bir ilçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi» ni geri 
aldığına dair önergesi (2/281,4/188) 

8. — Serbest Muhasebecilik, Serbest Ma
lî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Ka
nun Tasarısının yeniden incelenmek üzere ge
ri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezke
resi (3/955) 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in 
(6/557) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/189) 

10. — Bazı milletvekillerine izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/956) 

11. — 10 - 20 Haziran 1986 tarihleri ara
sında Annapolis/Maryland (ABD)'de yapıla
cak olan SEA - LINK/86 sempozyumuna iş
tirak edecek olan milletvekillerine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/965) 

C) Çeşitli İşler 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Nisan, Mayıs ve Haziran 1985 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Ra
poru (5/79) (S. Sayısı: 397) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Temmuz, Ağustos ve Eylül 1985 
Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Ra
poru (5/80) (S. Sayısı : 398) 

3. — Kuzey Atlantik Assamblesinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 

15 

15 

18:19 

19 

19 

20 

20 

16,19 

16 

16:18 

Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca aday 
olarak gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (5/81) 

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

A) Öngörüşmeler 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 

9 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış politi
ka konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/511) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. 
seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 

4. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/480) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ül
kemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 

8. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 

Sayfa 

19:20 

20 

20 

20:29 

30,55 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 
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Sayfa 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/544) 30 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'm, 1980 - 1983 yıllarında ithalatta uy-

• gulanan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/553) 31 

10. ^— Mardin Milletvekili Kenan Nuri 
Nehrozoğlu'nun, Mardin Hindeki örnek tanm 
çiftliği arazisine ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/541) 31 

11. '— Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, laiklik ve Atatürk aleyhtarlarının faa
liyetlerine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/546) 31 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı 
hareket edenler hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/548) 31 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum ve Kars deprem ko
nutları için fazla ödeme yapılıp yapılma
dığının tespitine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/549) 31 

14. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan* 
in, Tekirdağ İli Saray İlçesi içme suyunun 
temizlenmesi için alınan önlemlere ilişkin söz
lü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mehmet Aydın'ın cevabı (6/550) 31:33 

15. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
pancar üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/551) 33 

16. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İlinde yapılması planlanan 
raylı sisteme ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/552) 33 

17. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Adana İli Kadirli İlçesinde yapılan açı
lış ve temel atma törenlerine ilişkin Başba
kandan sözlü sofu önergesi (6/554) 33 

18. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli Ayvalık İlçesi ve çev
resinin su sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/555) 33 

Sayfa 
19. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

işyerlerinde çalıştırılan sigortasız işçilere iliş
kin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı 
(6/556) 33:35 

20. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Ankara Doğumevi Başhekimine ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/557) 35 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan siyasî partilerin genel başkanları ile 
bazı gazete temsilcileri arasında düzenlenen 
televizyon programlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/558) 35 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 35:36 

23. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa idlerinde ya
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) 36 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya - Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/561) 36 

25. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, hâkim ve savcılar île diğer ad
liye mensuplarının bazı sorunlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) 36 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/563) 36 

27. — tçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
çocuk mahkemelerine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/564) 36 

28. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Merkez - Dağdemirler Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 36 

29. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz İlçesi Ahat ve Çamsu köyleri 
pancar üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/566) 36 

— 3 — 
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Sayfa 
30. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde 
tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/567) 36 

31. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün ' 
ekimine izin verilmesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/568) 36 

32. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Adana - Mersin karayolu güzergâhında ta
rım arazileri üzerine sanayi siteleri kurul
duğu iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 36 

33. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
piyasa ekonomisine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/570) 36:37 

34. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Mersin ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlen
mesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 37 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 55 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri ara
sında satılan, devlete ait taşınmaz mallara 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Baka
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/590) 55:56 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, mevcut fonlara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/795) 56:70 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, üretilen ve ithal edilen petrol
lerin satış fiyatına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı 
cevabı (7/800) 70:71 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars yöresinde yap
tırılan deprem konutları için fazla ödeme 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/802) 71:72 

Sayfa 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, 1984 ve 1985 yıllarında vatan
daşlar tarafından yaptırılarak bağışlanan okul 
binalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitini 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/803) 72:73 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars depremi nede
niyle yaptırılan konut ve köy yolu hafriyat
larına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/805) 73:74 

.7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlinde tip lojman yapımı için 
bir bankanın teşebbüste bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Vekili Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı ce
vabı (7/807) 74 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Erciyes Dağının indifa edebileceği iddia
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in ya
zılı cevabı (7/812) 74:75 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Uçak Servisi Anonim Şirketi yöneticileri
nin ihale ve alım yönetmeliğine aykırı olarak 
sözleşme imzaladıkları iddiasına ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'ün ya
zılı cevabı (7/813) 75:79 

10. — İzmir Milletvekili Yılmaz öner'in, 
semt sahalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/817) 79 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, özel hizmet tazminatı verilmeyen fen 
memurlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/818) 79:80 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER „ 37 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kanada Hükümeti Arasında Nükleer Enerji
nin Barışçı Maksatlarla Kullanılması Alanın-

— 4 — 
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Sayfa 
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Dışişleri ko
misyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 392) 37 

2. — Hacer Yıldırım ve Çeşmi Çadırcı' 
ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağ-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu, Doğu 

Anadoluda öncelikle yapılması gereken bazı anaula-
şım yolları konusunda gündem dışı bir konuşma yap
tı. 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 10 arkadaşı
nın, Hükümetin izlediği dış politika konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/10) okundu; öngörüşmelerinin gelecek 
birleşimde- yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 28 Ocak 1986 
gününden başlamak üzere, çalışmalarına 10 gün ara 
verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi ve 

«The Amerikan Friends of Turkey» adlı derne
ğin yıllık konferansına katılmak ve kongre üyeleriy
le temas ve görüşmelerde bulunmak üzere 15-25 Şu
bat 1986 tarihleri arasında ABD'ye gidecek olan mil
letvekillerine dair Başbakanlık tezkeresi; 

Kabul edildi. 
tçel Milletvekili Durmuş Fikrî Sağlar'm, hükü

met üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
(6/508), 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Başbaka
nın son yurt dışı seyahatlerine ilişkin (6/509) ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, Suudi Ara
bistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşlarımı
za uyguladığı vize engellemesine ilişkin (6/424), 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı A. Mesut Yıl
maz cevap verdi; soru sahipleri de cevaba karşı gö
rüşlerini açıkladılar. 

Sayfa 
lanması Hakkında Kanun Tasarıları ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/706, 1/707) 
(S. Sayısı : 395) 37 

3. — İslam Kalkınma Bankasına Vergi 
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/600) (S. Sayısı: 396) 37:55,81:84 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 

(6/480), 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in (6/544), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/553), 
Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğhrnun 

(6/541) ve 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın (6/546), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/511), 

(6/518), (6/519) ve 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/496), 

(6/501), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin aynı bir

leşimde görüşülmüş bir başka soruları bulunduğun
dan; 

Ertelendiler. 
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu teklifi

nin (2/216) (S. Sayısı : 394) maddeleri kabul edile
rek tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucun
da kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

11 Şubat 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.23*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun İçel 

Süleyman Yağcıoğlu Durmuş Fikri Sağlar 

ı < > • • • < » • — 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 2 .1986 Cuma 

Tasarı 
1. — 2813 sayılı Telsiz Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/740) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 24.1.1986) 

Teklifler 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, 

16.5.1984 Tarih ve 30D6 sayılı Kütahya İli Gediz 11-
çesin'in Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanu
na 3 Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/297) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.1.1986) 

2. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, 1177 sayılı Tülün ve Tütün Tekeli Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/298) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 23.1.1986) 

3. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 26 Arkadaşının, Af ve Toplumsal Barışı Siağlama 
Yasa önerisi (2/299) (Adalet Komisyonuna) Başkan
lığa geliş tarihi : 27.1.1986) 

Tezkereler 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/950) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.1.1986) 

2. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3.951) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1986) 

3. — Hasan Arı Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/952) 
(Adalet Komisyonuna (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.1.1986) 

4. — İbrahim Köydoyuran Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/953) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.1.1986) 

Raporlar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın, Nisan, Mayıs ve Haziran 1985 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce

leme Komisyonu Raporu (5/79) (S, Sayısı : 397) (Da
ğıtma tarihi : 7.2.1986) (GÜNDEME)' 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Temmuz, Ağustos ve Eylül 1985 Ayları Hesa
bına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Raporu (5/80) (S. Sayısı : 398) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 

nin, Denizli İli Kale İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/572) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke* 
nin, Denizli - Pamukkale Jandarma Karakoluna iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke* 
nin, HAVELSAN'ın kuruluş amacına ve bir ortağı
na ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/574) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1985 yılında öğrenci yurtları yapımında uygu
lanan yöntem ve kriterlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/575) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutları için gereğin
den fazla tuğla alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem evleri yapımında fazla 
nakliye bedeli ödendiği iddiasına ilişkim Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1 J198I6) 

8. — Erzurum MiMetvelkili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Erzurum-Kars deprem konutları çatı makasla-
rmın birim fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/579) '(Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.1.1986) 
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9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst
lenişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/5180) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.'1986) 

•10. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkim içişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/581) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.1.1986) 

11. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kani Bür-
ke'nkı, yurt dışınidaki kuruluşlarımızda görev yapan 
sözleşmeli personele ilişkin Dışişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/582) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.'1986) 

12. — Tekirdağ MMâetvekMİ Salih Alcan'ın, 
21.112.198*5 tarihinde yapılan ihtisas sınavına ilişkin" 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/583) (Başkanlığa geliş, tarihi : 24.1.1986) 

13. — Konya Milletvekili 'Sabri Irnıak'ın, sigara 
alışkanlığına karşı piyasaya sürülen 'bir ilaca ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/584) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1986) 

14. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
taşra gazetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/585) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.1.1986) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şa-
hin'in, pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1986) 

16. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şa-
hin'in, Muğla ili Merkez Jandarma Karakolunda 
bazı vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri 'Balkanından sözlü soru önergesi (6/5(87) '(Baş
kanlığa 'geliş tarihi: 29.1.1986) 

17. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, özel uçak alımına Miskin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/588) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.1.1986) 

1(8. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, Konya 
Valisinin ıbir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.1.1986) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğ-
lu'nun, Erzurum - Kars depr«m konutlarında kulla
nılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/590) '(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 
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20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ım, taşıt pulları için yapılan harcatmalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/591) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1986) 

21, — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Davos Toplantısında izlenen dış politikaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/592) (Başkan
lığa geüş tarihi : 5.2.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. —• Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, THY Genel Müdürünün İstanbul - Ataköy'de 
aldığı ve tefriş ettiği dairenin masraflarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/819) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 

2. — 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun,- «Niksar suyu» nun satışında şartname hüküm
lerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından yazık soru önergesi (7/820) 
'(Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1980) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoığlu* 
nun, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki 
tadilat sırasında meydana gelen ölüm olayının ne
denine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/«21) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/822) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, çimento üretimine ve fiyatına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/823) 
(Başkanlığa 'geliş tarihi : 23.1.1986) , 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yayınevleri ile kitapçılara tanınan bayii hakkı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/824) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1986) 

7. — Adana MiMetvekili Cüneyt Canver'in, yasa 
dışı örgüt üyesi olduğu Meri sürülen bir öğretme
nin ölümüyle ilgili olarak yapılan açıklamalara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/825) 
(Başkanlığa geliş tarihi •; 23,1.1986) 

'8. — Hatay MMlletvekili Mustafa Murat SÖk-
menoğlu'nun, daha önce üye seçMip de 12 Eylül 1980 
tarihinden sonra Avrupa Konseyine devam eden mil
letvekillerine Miskin Dışişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/826) (Başkanlığa 'geliş tarihi : 
23.1.1986) 
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9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Adana ve Mersin ceza ve tutukevlerindeki tutuklu 
ve hükümlülere işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/827) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.1.1986) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem 'konutlarının kesin-
hesa'bına ait bazı 'bilgilere ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından yazılı soru önergesıi (7/828) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.1.1986) 

1.1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, 1984 ve 1985 yıllarında 'belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/829) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.1.1986) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Korunması Gerekli Taşınmaz Mal Varlıklarının 
Onarımına Katkı Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/830) (Başkanllığa geliş tarihi : 
28.1,1986) 

13 — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Turizmi Geliştirme Fonu'nun 1984-1985 yıları 
gelir ve giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Balka
nından yazılı soru önergesi (7/831) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.1.1986) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişikin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/832) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.1.1986) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/833) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.1,1986) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m. Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/834) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1986) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişikin Sanayi ve Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi (7/835) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.1.1986) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
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kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/836) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1986) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yıları gelir ve giderlerine ilişikin Sanayi ve Ti
caret Bakanından yazılı »oru önergesıi (7/837) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.1.1986) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından yazılı 
soru önergesi (7/838) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.1.1986) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/839) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1986) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, El Sanatları Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/840) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.1.1986) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kooperatifleri Tanıtma ve Eğitim Fonu'nun 1984 -
1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/841) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1986) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Tarımsal Köy Kooperatifleri ve Üst Kuruluşları
na Yapılacak Devlet Yardımı Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişikin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/842) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1986) 

25. — Kayseri Milletvekilli Muzaffer Yıldırım'ın, 
futbol hakemlerinin lig maçlarındaki kural hataları
nın önlenmesi için 'alınacak tddlbirlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/843) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1,1986) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yardım 
Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderleriine liş-
kün Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/844) ı(Başjkaniığa geliş tarihli : 30.1.1986) 

27. — Edirne 'Miletvekii Türkân Turgut Arıkan' 
in, muhtaç çiftçilere ödünç tidhumılük verilmesıi'yle 'il
gi! uygulamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanından yazılı soru önergesSi (7/845) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.1.1986) 

28. — Edime Miletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, sahipli arazilerin ıslahı (için yapılan çalışmalara 
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ilişkin Tarım Orman ve Köyişieri Balkanından yazılı 
soru önergesi (7/846) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1,1986) 

29. — Edirne Mile/tvekifli Türkân Turgut Ankan' 
tn, özel tslkân Fonu'nun 1984-1985 yıllan gelir ve 
giderlerine ilişkin Tarım Orman ve Köyoşlıera Baka
nımdan yazılı soru önergesi (7/847) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 31 Jl. 1986) 

30. — Edirne MMetvekliliı Türkân Turgut Arıkan* 
in, 1984-1985 yıllarında uzlaşmaya tabi olan vergi 
getrlerine ilişkin Maiye ve Gümrük Bakanından ya-
zııllı soru önergesi (7/848) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.1.1986). 

31. —> Bdlirne Milletveikli Türkân Turgut Ankan* 
in, Orman Köylüleri Kalkındırma Fonu'nun 1984 -
1985 yıları gelir ve giderlerine ilişkin Tanm Orman 
ve Köyişieri Balkanından yazılı soru önergesi (7/849) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1986) 

32. — Edirne MMetvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta primıi ala
caklarına ilişiklin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından yazılı soru önergesi (7/850) (Başkanlığa gelliş 
tarihi : 31.1.1986) 

33. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hamlburgerlerin 
yurdumuzda satılması iç̂ im teşebbüste bulunulup bu
lunulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/851) (Başkanlığa gefiş tarihi : 31.1.1986) 

<34. — İstanbul Milletvekili Yılmaz thsan Hastürk' 
ün, İskenderun Demir Çelik Fabrikalarındaki yolsuz
luk iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/852) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1986) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Müşterek Trafik Fonu'nun 1984 - 1985 yıları gelir 
ve giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/853) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1986) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu'nun 1984 -
1985 yıları gellir_ve giderlerine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/84) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 31.L1986) 

37. — Edirne MMvekl i Türkan Turgut Anlkan' 
m, Trafik Hizmetten Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve güderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/855) (Başkanlığa geliş tarihli : 
31 il.1986) 

38. — Edirne MMleiCvekiii Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sivil Savunma Fonu'nun 1984 • 1985 yılları gelir 
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ve güderlerine illişlkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/856) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1986) 

39. — Edirne MillelGvekili Türkân Turgut Arı!kan, 

m, Mahallî İdareler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/857) (Başkanlığa gefş tarihi : 3.2.1986) 

40. — Edime Milletvekilli Türkân Turgut Ankan* 
in, İl özel İdareleri Fonu'nun 1984 - 1985 yılan ge
lir ve giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/858) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1986) 

41. — Bdüme Miletveklil Türkan Turgut Ankan' 
in, Büyükşeh'ir Belediyeleri Alt Yapı Yatırım Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine illişlkin İçişleri Ba
lkanından yazılı sor uönergesi (7/859) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.2.1986) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve güderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/860) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.2.1986) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yıları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/861) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1986) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan* 
m, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine 'ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/862) (Başkan
lığa geli'ş tarihli: 3.2.1986) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelr 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısından yazılı soru önergesi (7/863) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.2.1986) 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, Tanıtma Fonu'nun 1985 yılı gelir ve güderlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/864) (Baş
kanlığa geliş ta'irhi: 3.2.1986) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, Çevre Kirliliğini önleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yıları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanından 
yazdı soru önergesi (7/865) (Başkanlığa geliş tarihli : 
3.2.1986) 

48. — Edirne MiHetvekM Türkân Turgut Arıkan' 
m, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/866) (Başkanlığa geliş tarihli : 3.2.1986) 
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49. — Edime MMvekaİ Türkân Turgut Arıkan' I 
m, Yenli Yerieşmelter Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve ıgi'derferine iişkin Bayındırlık ve fislkân 
Bakanından yazdı soru önergesi (f/967) ((Başkanlığa 
geliş tarihi: 4:2.1986) 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fonu' 
nun 1984 - 1985 yıları gelir ve giderlerine ffişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanımdan yazılı soru önergesli 
(7/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1986) 

5Î. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
HI, Devlet Uojmanları Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilüşklin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/869) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.2.1986) 

52. — Bd'irne M'illetvekiili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yıları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve îskân Balkanından ya
zılı soru önergesi (7/870) (Başkanlığa gelliş tarihli : 
4.2İİ986) 

53. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yıları gelir 
ve güderlerine Sıiüşfcİn Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 4.2.1986) 

54. — içel Milletvekili Durmuş Fikrî Sağlar'ın, 
bazı 'iterdlefcli vatandaşlara polis ve jandarma tareu 
fındanı baislkı yapıldığı Mdüaısına ilişkin İçişleri Ba
lkanından yazılı soru önergesli (7/872) (Başkanlığa ge
liş tarihi •: 4.2.1986) 

55. — içel MMetveklil'i Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
karafcollardaki şüpheli ölüm olaylarıyla iliği! olarak 
yapılan soruşturmalara lilıişk'in içişleri Balkanından 
yazılı 'soru önergesli (7/873) (Başkanlığa geliş *ari-
(h!i : 4.2.1986) 

56. — içel MileDve'kli'li Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence ille 'ilgili 'bazı iddialara ilişkin içişleri Baka- I 
nınan yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa ge- I 
i ş tariM : 30.1.1986) 

57. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, işçilerden Kesilen Cezaliardan Oluştarullan Pon'ün 
1984 - 1985 yılları gelir ve güderlerine ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından yazılı soru öner- I 
ges'i (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1986) 

'58. — Bd'irne Milletvekili Türkân Turgut .Arıkan' 
in, Tasarruf Mevduatı SJgorlta Fonu'nun 1984 - 1985 
yıları gelir ve giderlerine ilişlkin Devlet Baikanı ve I 
Başbakan Yardımcısından yazık soru önergesi (7/876) I 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.1986) ' | 

— 10 

11 , 2 4 1986 0 : 1 

59. — Edirne MMetivekli Türkân Turgut Arıkan' 
in, Madendik Fonu'nun 1985 yııli gelir ve giderlerine 
'ilişlkin Enerji ve Taib'iî Kaynaklar Balkanından yazılı 
soru 'önergesi (7/877) (Başkanlığa gelüş tarihi : 
5.2,1986) 

|60. — Edirne MillelveMi Türkân Turgut Arıkan' 
m, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişlkün Enerji ve Ta'biî Kaynaklar (Balkanından 
yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5J2.il 986) 

61. — Edirne MMvekii Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakılt Fıtyat İstikrar Fonumun 1984 - 1985 
yiları gelir ve giderlerine ilişkin Eherj'i ve Tabiî Kay
naklar Balkanından yazılı soru önergesi (7/879) (Baş
kanlığa ıgelİş tarihi : 5.2.1986) 

62. — Erzurum Milletvekili HiHmİ NaHbanitbğlu' 
nun, P.T..T. santraları toprakl!amıa ihalesine ilişkini 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/880) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1986) 

63. — Erzurum Milletvekili Hlmi Nallbantoğlu' 
ınun, P.T.T. Genel Müdürlüğünce taisdifc edildiği hal
de ihalesi yapılmayan bazı projelere ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8811) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.2.1986) 

11 . 2 . 1986 Sah 

Rapor 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesinin, 1968, 1969, 

1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ak Genel Uygun
luk Bildıirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
(1/385, 3/166; 1/386, 3/167; 1/387, 3/168; 1/388, 3/169; 
1/389, 3/170; 1/390, 3/171; 1/391, 3/172; 1/392, 3/173; 
1/393, 3/356; 1/394, 3/357; 1/395, 3/358; 1/396, 3/359; 
1/397, 3/360; 1/398, 3/361; 1/399, 3/174) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 11.2.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmııd Altunakar' 

m, Davos toplantısına ve Hükümetin izlediği dış po
litikaya ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/593) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1986) 

2. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Da
vos toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/594) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1986) 

http://5J2.il
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3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1986) 

Yazılı Sam önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1986) 

2. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, karakollara inıtlikal *eden olaylara ve sonuçlarına 
'ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/883) 
ı(Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1986) 

3. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gel'ir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yartdımcıısıınıdan yazılı soru önergesi (7/884) 
i(Başkanlığa gelş tarihi : 6.2.1986) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Finansman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.2.1986) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/886) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.2.1986) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Deylet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/887) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.2.1986) 

7. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, 
Kastamonu îli Araç İlçesi İcra Memuruna ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8'88) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.2.1986) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Tokat İli, Sağlık Kolejinde görevli bir öğretmene iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.2.1986) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, hastanelerde mevcut olmayan bazı cihazların 
hastalara aldınldığı iddiasına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım . Bakanından yazılı soru önergesi (7/89.0) 
<IBaşkanlığa geliş tarifai : 6.2.1986) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, şehirlerarası yollardaki lokanta ve diğer tesis
lerin denetimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın

dan yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 6.2.1986) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, memurlara yapılan sosyal yardımlar için bü
tün kamu kuruluşları arasında standardizasyon sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/892) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1986) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Katma Değer Vergisi Fonu'nun 1985 yılı gelir 
ve giderlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1986) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1986) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Kamu Araçları Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/895) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.2.1986) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1986) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcıısından yazık soru öner
gesi (7/897) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1986) 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
cezaevlerinde meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/898) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.2.1986) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, emeklilerin çeklerine ve Katma Değer Vergisi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1986) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/900) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.2.1986) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ilkokul öğretmenlerinin branşlaştırılmasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/901) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

(BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65inci Birleşimim açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Saym miUetvekiUeninin salonda bulundukları
nı yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'a kadar 
yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos-

yaldemokrat Halkçı Parti milletvekillerinin üyelikleriy-
le ilgili başvuru üzerine ortaya çıkan durumun Ana
yasa hukuku ve kuvvetler ayrılığı açısından değerlen
dirilmesi konusunda gündem dışı konuşması, 

(BAŞKAN — Topîanltı yetersayısı varidur; görfüşime-
tene başlıyoruz. 

Değerli arkadaştanım, gündem dııışıı söz isteyen iki 
arkadaşım vardır, sırası 'ile davet edüyoruım. 

BaıMcesir MİMötvelkii Sayan Calh'ilt Tultuım; boyuruı-
nuız« 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; son zamanların güncel bir ko
nusu hakkında yüce kurula düşüncelerimi sunmak is
tiyorum. Bunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesi olarak, zamanı geçmeden yerine getirilmesi ge
reken bir görev olduğuna inanıyorum. 

Saygıdeğer üyeler, SOP milletvekillerinin üyelik-
Ieriyle ilgili olarak yapılan bir başvuru üzerine başla_-
tılan yasama süreci şu anda, anayasal rejimi ve hu
kuk devleti ilkelerini tehdit edici bir noktaya ulaş
mış bulunmaktadır. Bir milletvekilli tarafından verilen 

Jhbar dilekçesi, yeter derecede irdelenmeden işleme 
konulmuş ve bilinen komisyon maceralarıyla Türkiye 
(Büyük Millet Meclisi, kendi iradesi dışında, Anaya
sa ihlali niteliğinde bir karar alma ihtimali ile karşı 
karşıya bırakılmıştır. 

Değerli üyeler, Anayasa ve kuvvetler ayrılığı açı
sından, önemli ve oiddî bir sorunla karşı karşıyayız. 
Hepinizin bildiği gibi, ihbar dilekçesinde, Halkçı Par

ti miltetvıekillerinıin, yem* kurulan SHP'ye girmekle, 
parti değiştirdikleri ve SHP'nin, Halkçı Partinin de
vamı olmadığı iddia edilmiş ve Anayasanın 84 üncü 
maddesinin uygulanması istenmiştir. 

Sayın üyeler, uygulanması istenilen Anayasa mad
desi, partisinden istifa ederek, başka bir partiye giren 
milletvekilleriyle ilgilidir. Hukukumuzda istifa, kişi
nin seçim veya tayinle iktisap ettiği görev ve memu
riyeti bıraktığını belirten yazılı bir irade beyanından 
ibarettir. İstifa, mahiyeti icabı tespiti kolayca müm
kün maddî bir olaydır. Ortada, SHP milletvekilleri ta
rafından yazılı olarak izhar edilmiş bir irade beya
nı olmadığı halde, incelenmek ve karara bağlanmak is
tenen konu nedir? İhbarı yapanın iddiası açıktır : İd
dianın özü, Halkçı Partinin tüzelkişiliğinin devam edip 
etmediği ve SHP'nin yeni bir parti olduğu ve Halkçı 
Parti milletvekillerinin SHP'ye girmekle parti değiş
tirdikleri tezidir. Bu, soyut bir iddiadır. Yani, Halkçı 
Partinin tüzelkişiliği devam ediyorsa ve SHP, Halk
çı Partinin devamı ise, iddianın dayanağı ortadan kal
kacak demektir. Meclis Başkanı, kendisine intikal et
tirilmiş bir istifa olayı olmadığı halde, böylesine so
yut bir iddiayı nasıl işleme koyabilmiştir? 

Saygıdeğer üyeler, şimdi soğukkanlı olarak tekrar 
düşünelim ve şu soruyu soralım : Meclis neye karar 
verecektir? Meclisin -84 üncü maddeye göre- yetkisi, 
yalnız ve yalnız istifa ve başka bir partiye girme ol
gusunun tespitinden ibarettir. Ortada bir istifa olma
dığına göre, Meclis neyi tespit edecektir? İşte, dilek
çede istenen ve Meclis Başkanının, tahkikini uygun 
bulduğu konu, Halkçı Partinin tüzelkişiliğinin devam 
edip etmediği ve SHP'nin, Halkçı Partinin devamı 
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olup olmadığının irdelenmesi ve karara bağlanması
dır. Buna karar vermek Meclisin yetkisinde değildir. 
Anayasanın 6 ncı maddesine göre, hiç kimse veya or
gan, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi 
kullanamaz. Meclis, kendisine ait olmayan bir görevi 
yerine getirmek için birtakım soruşturmalara girişir 
ve yetkiler kullanırsa, bunun adı Anayasanın ihlali 
olmaz da ne olur? 

Değerli üyeler, Meclis Başkanına bir kasıt izafe 
edilemez. Ne var ki, Sayın Başkan, görevinin gerektir
diği duyarlılığı ve basireti gösterememiş, komisyon
ları ve Meclisli bir hukuk açmazına sürüklemiştir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Meclis Başkanı, 8 Şubat 1986 tarihinde ba
sına yansıyan demecinde, bu tür iddialar karşısında 
şahsî tercihini kullanma yolunu seçmediklerini beyan 
ettikten sonra -aynen okuyorum- «DSP'nin kurucu
su olmayan; ancalk, daha sonradan DSP'ye geçen bir 
milletvekili için de resen harekete geçtik ve Anayasa 
Komisyonundan görüş istedik» demektedir. 

Şimdi, buradaki çelişkiye dikkatlerinizi çekmek is
tiyorum. Sayın Meclis Başkanı, DSP'ye giren bir 
milletvekili hakkında, kurucu sıfatı taşımadığı için 
tereddütle düşüyor ve kişisel bir karar vererek, Ana
yasa Komisyonundan görüş istiyor, öte yandan, SHP 
ile ilgili iddia söz konusu olduğunda tereddüte düş
müyor ve doğrudan komisyonları harekete geçiriyor. 
Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız. 

Değerli milletvekilleri, olayın hukukî yönü açık 
ve seçiktir. Buna rağmen, bir ihbar dilekçesi bahane 
edilerek, neden, bir olay yaratılmak istenmiştir?.. Bi
ze göre, iktidar sorumluları bu olaydan siyasal bir 
malzeme olarak yararlanmak istemiştir. Bövlesiine bir 
olayı siyasal istismar konusu yapmak, iktidarın üs
lubu, Sayın Başbakanın üslubu olabilir; ancak, istis
mar edeyim derken, bir Anayasa bunalımı doğurul-
muştur. 

Şayet, hatadan dönülmez ve komisyonda ve Ge
nel Kurulda parti tüzelkişiliğinin irdelenmesini içeren 
bir oylama yapılırsa, sonucu ne olursa olsun, bu du
rum açık bir Anayasa ihlali olacaktır. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın üyeler, konunun demokrasiyi ilgilendiren yö
nü daha duyarlıdır. Acaba dünyanın hangi demok
ratik ülkesinde, anamuhalefet partisini meclis dışına 
çıkaralım mı, çıkarmayalım mı, diye bir oylama yapı
labilir? Dünyanın neresinde, mecliste bir muhalefet 
partisinin toptan ıskatı ya da ademî ıskatı anlamına 
gelebilecek bir oylamaya cüret edilebilir? Siyasî ha
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[ yatımızın hangi döneminde bir başbakan, bir anamu-
I halefet partisinin -kendi deyimiyle SHP'nin- kaderini 

tayin edecek Meclis oylamasından pervasızca söz ede
bilir? Dünyanın hangi demokratik ülkesinde, bu denli 

I temelsiz bir konu, bu kadar uzun süre siyaset günde-
I minde tutulabilir? 
I Tekrar ediyorum; kişisel hiçbir endişemiz yoktur. 

Esasen, bu şekilde verilecek bir karar, niteliği ne olur
sa olsun, hukukî değil, fiilî bir durum olacaktır. Bu 
tür fiilî durumlar karşısında ise demokratıik müca-

I dele yolları açıktır; ancak bizim amacımız, Türkiye 
I Büyük Millet Meclisinin, Anayasayı çiğner bir hale 
I getirilmesini önlemektir. 
I KÂZIM ÎPBK (Amasya) — Marcos bile cesaret 

edemez böyle bir şeye. 

CAHtT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 
yüoe Meclisli, geçmişteki tahkikat komisyonunun mis
yonuna özendirecek girişimlere karşı vaziyet almaya 

I davet ediyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve MDP sırala-

I rından alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum. 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, si-
I yasal odaklaşmanın parlamento dışına kayma eğilimi 

konusunda gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündem dışı, 

ikinci söz isteyen arkadaşımız Sayın Günseli özka-
ya\lır. 

Buyurun Sayın özkaya. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 
GÜNSELt ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

savın milletvekilleri; demokrasinin gücünün parla
mentodan, parlamentonun gücünün ise hukukun te
mel ilkelerinden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. 
Oysa, Türk siyasal yaşamının yüksek bir gerilim hat
tında seyrettiği de bir başka gerçektir. Siyasal odak
laşmanın Meclis dışına kayması, sistemde bir aksak-

I lnk işareti olduğundan, bunun nedenlerini araştırmak 
zorundayız. 

Bu kişisel değerlendirmelerimize katılmayanlar, an
cak karşıt değerlendirme getirdiklerinde haklılık ka-

I 7anırlar. 6 Kasıma uzanan siyaset sahnesini irdeledi-
I ğimizde, sistemi aksatan birkaç noktaya değinmek ge

rekir. 
I Seçmen yaşının 18'e indirilmesi konusunda Sayın 

Başbakanın ciddî bir çağrı görüntüsündeki önerisinin, 
nasıl bir şaka perdesiyle kapandığına hepimiz tanrk 
olduk. Demokrasinin besin kaynağı olan Anayasa 

| üzerinde böylesi bir şaka yapılırsa, hangi yasaların, 
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hangi konuların ciddî olduğunu anlamak çok güçle
şir. 

Yasa tasarıları Meclis müzakerelerinden önce ka
muoyunda tartışılmaya açılsaydı ve eleştiriler sonun
da Mecliste toplanmış olsaydı, halkımızın kulağı bu
gün Meclise çevrili olacaktı. 

Sayın Başbakan meclise, çıplak ve çelişkili sayı ve 
oranlarla istatistlikî verileni değerlendiren bir kurum 
görüntüsü vermiştir. 

Yüce Meclislin sayın üyeleri, Meclisimizi, bir pa
nel ya da seminer niteliğindeki görüntüden kurtarmak 
zorundasınız. Meclisimiz, siyasal ağırlıklı terciibJerin 
tartışıldığı siyasî kimliğini artrie kazanmalıdır. Aksi 
halde, siyasî odaklaşmanın, Meclis dışı yeni oluşum
larla, kuralları aşmasını hiç kimse önleyemez. 

Sayın Başbakan, «Ara seçim tarihi benim kafam
da» demiştir. Bununla, Meclisin, hükümetin dışlandı
ğı, devlet benim anlayışının tek kişide simgelendiği 
iddiaları haklılık kazanmaktadır. 

Türkiye'nin siyasetiriin yönlendiricilerinim, işveren
lerin içinde, hükümete yakın ayrıcalıklı bir bölümü
nün olduğu yolundaki yaygın kanı, beyanatlarla değil, 
uygulamalarla silinmeye çalışılmalıdır. 

İşverenleri, ayrıcalıklı bir sınıfmış gibi, toplumun 
şimşeklerini çeker hale getirmek, tüm işverenlere kar
şı yapılabilecek, belki de, en büyük haksızlıktır. 

Bazı hükümet danışmanlarının, memur statüsün
de olmalarına rağmen, siyasî beyanat ve eleştiri ya
rışıma girmeleri, yasalara aykırı, ayrıcalıklı bir statü 
oluşturmaktadır; bunlar da, Meclis dışı odaklaşmaya 
malzeme sağlamaktadır. Gerçek doğrulukları ancak 
araştırma ve soruşturmalarla kanıtlanabilecek, hakkın 
suiistimali, nüfuz suiistimali fısıltıları ise, yüksek ses
lere dönüşmektedir. 

Bir ekonomik savaşın acımasız çarklarında çırpı
nan- vatandaşlarımızın gönül koyduğu israf ve eğlen
ce simgelerinin, görkemli gezi ve şölen görüntülerinin 
silinmesi, kadını ile, erkeği ile, renkli olay kahraman
larının, iktidarın, icraatın vitrinlerinden çekilmesi bir 
zorunluluk haline gelmiştir. 

Biz, her gün böylesi bir olayı bu kürsüye getirip, 
«İşte Kartaca» demliyorsak; bu, bir beceri eksikliğin
den değil, demokrasiye olan inancımızdan kaynaklan
maktadır. 

6 Kasımdan iki yıl sonra, demokraside Meclis dı
şı cazibe odakları varsa bugün bu, Başbakanın, de
mokrasinin sadece başlangıç noktası olan sandık de
mokrasisinde takılması, sandık demokrasislinde kit-
lenip kalmasıdır. Aslında, Filipinlerde Aquino'nun 
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başarmaya çalıştığı da, sandık demokrasisidir sayın 
milletvekilleri; ancak, demokraside, sandık sonrası 
hukuk inancı ve ilkelere bağımlı kültür yığını önem 
taşır. Mutfaktan gelen özlemler ya da kompütıürlerin 
verileriyle ancak sandıık demokrasisi oluşabilir. San
dık sonrası yürüyen demokraside ise, adalet ve eşitlik 
ilkeleri, iktidarın kurallarla bağımlı otona zorunluluğu 
vardır; istifa vardır, soruşturma vardır. 

Kendisini kural dışı tutan iktidarlar, muhaliflerini 
kural içine sokmaya asla muktedir olamazlar. 
- BAŞKAN — Sayın özkaya, süreniz doldu efen

dim, lütfen... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Kuralların ve yetkilerin tecavüzü halinde, huku
kî durum, yerini fiilî duruma terk eder; her kafadan 
çıkan sesleri ve özlemleri de gözlemek imkânı kal
maz. İşte işçisiyle, köylüsüyle, erkeği ve kadınıyla, mil
let, kendi sesini bu Mecliste duyamazsa, o sesi Meclis 
dışında aramaya başlar. 

Gözlediğimiz bu sakıncalı eğilimin, alışkanlığa dö
nüşmeden, yüce Meclisin, sorunu çözme duyarlılığını 
göstereceği inancı içinde hepinize, her birinize saygılar 
sunuyorum. CMDP ve bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 26 Ocak - 2 Şubat 1986 tarikleri arasında 

İngiltere'ye 2 - 5 Şubat 1986 tarihleri arasında Hol
landa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ^Mustafa Tınaz 
Tiüz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/957) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; ayrı ayrı 
okutup 'bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 26 Ocak - 2 Şu-

1986 tarihleri arasında İngiltere'ye, 2-5 Şubat 1986 
tarihleri arasında da Hollanda'ya gidecek olan Dev
let Balkanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet KaraeVli' 
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — 25 Ocak " 2 Şubat 1986 tarihleri arasında 

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy izinli olacağından, 
bu süre zarfında Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Or
man ve Köyisleri Bakanı H- 'Hüsnü Doğan'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/958) 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
Ulaşıtaıimia Bakanı Veysel Atasoy 25 Ocak - 2 Şu-

'b'at '198!6 tarihleri arasında izinli bulunduğundan, bu 
ısüre zarfında Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et
mesinin Anayasanın 113 üncü maddesi gereğince, 
Başbakanın 'teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
CiHnhurbaşkanı 

ıBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — 1-8 $ubat 1986 tarihleri arasında Endonez

ya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/959) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 - 8 Şubat 1986 

tarihleri arasında Endonezya'ya 'gidecek olan Bayın
dırlık ve iskân Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne 
kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve 
Talbiî (Kaynaklar Bakanı Südi N. Türedin vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN. — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — 31 Ocak - 12 Şubat 1986 tarihleri arasında 

İsviçre'ye gidecek olan Başbakan Turgut Özal'ın dö
nüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/960) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Sevk ve İdare Forumu (EMF)'num 31 

Ocak - 2 Şubat 1986 tarihleri arasında yapılacak yıl
lık toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar; Başba-
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kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1. 
Kaya Erdem'in vekillik ötmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

-'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — 29 -31 Ocak 1986 tarihleri arasında Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine gidecek olan Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakan
lığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/961) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 20 Ocak 1986 gün ve Kanunlar Kararlar 

39-06-04-l86-3l6/4Ö7 sayılı yazımız. 
ıMaliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alpte-

moçin'in, görüşmelerde bulunmak üzere 22-25 Ocak 
1986 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliğine yapacağı seyahat 29-31 Ocak .1986 
tarihlerine ertelenmiş bulunduğundan, Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kurtceb'e Alptemoçin'in dönüşüne 
kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığına Sanayi ve 
Ticaret 'Balkanı H. Cahit Aral'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — )2 - 6 Şubat 1986 tarihleri arasında izinli 

olarak 'Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı A Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/962) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2 - 6 Şubat 1986 tarihleri arasında izinli olarak 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Dışişleri İBalkanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik 
etmesinin, Anayasanın 1T3 üncü maddesi gereğince, 
Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.. 

15 — 



T. B. M. M. B : 65 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın, Nisan, Mayıs ve Haziran 1985 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Raporu (5/79) i(S. Sayısı : 397) (1) 

BAŞKAN — «Başkanlığın Genel Kurula Sunuş
ları» kısmında yer alan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun, İçtüzüğün 
153 üncü maddesine göre verilmiş, 397 ve 398 sıra 
sayılı raporlarını ayrı ayrı okutup, bilgilerinize suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Nisan 1985 başında Hazinenin T. C. Ziraat Ban

kasına olan borcu 708 209 763,88 

Nisan, Mayıs, Haziran 1985 aylarında T. C. Zi
raat Bankasının aldığı para 4 774 430 689,— 

Toplam 4 066 220 925,12 

Nisan, Mayıs, Haziran 1985 aylarında T. C. Zi
raat Bankasının harcadığı para 4 266 134 555,19 

Temmuz 1985 başında Hazinenin T. C. Ziraat 
'Bankasına olan borcu 199 913 $30,07 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ni
san, 'Mayıs, Haziran 1985 aylarına ait hesapları in
celendi; 

'Nisan. 1985'de Hazinenin T. C. Ziraat Bankası
na olan 708 209 763,88 lira borcu ile Nisan, Mayıs, 
Haziran 1985 aylarında Hazineden 4 774 430 689 lira 
alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
4 066 220 925,12 lira olmasına rağmen Hazinenin 
T. C. Ziraat Bankasının 199 913 630,07 TL. borcu 
ile birlikte 4 266 134 555,19 lira sarf edilmiş olduğu 
Saymanlıktaki def teflerle sarf evrakının birbirine uy
gun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Ahmet Yılmaz Giresun Milletvekili ve 
komisyon üyeleri. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

(1) 397 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın, Temmuz, Ağustos ve Eylül 1985 ̂ Ayları Hesabı
na Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım 
İnceleme Komisyonu Raporu {5/80) (S. Sayısı : 398) 
(D 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Temmuz 1985 başında Hazine

nin T. C. Ziraat Bankasına olan 
borcu 199 913 630,07 

Temmuz, Ağustos, Eylül 1985 
aylarında T. C. Ziraat Bankasının 
aldığı para 7 782 361 941,83 

Toplam 7 582 448 311,76 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1985 

aylarında T. C. Ziraat Bankasının 
harcadığı para 7 656 950 587,20 

Ekim 1985 başında Hazinenin 
T. C. Ziraat Bankasına olan borcu 74 502 275,44 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Tem
muz, Ağustos, Eylül 1985 aylarına ait hesapları ince
lendi; 

Temmuz 1985'de Hazinenin T. C. Ziraat Banka
sına olan 199 913 630,07 lira borcu ile Temuz, Ağus
tos, Eylül 1985 aylarında Hazineden 7 782 914,83 
lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem' 
an 7 582 448 311,76 lira olmasına rağmen Hazine
nin T. C. Ziraat Bankasının 74 502 275,07 TL. borcu 
ile birlikte 7 656 950 587,20 lira sarf edilmiş olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uy
gun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun Milletvekili 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu raporları umumiyetle Meclise sunulmak
la neticelenir. Ancak, bu raporların hazırlanmasına 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi Biçer itiraz etmiştir; 

(1) 398 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bu itirazımda açıklamak istemektedir. Kendilerine söz 
verip, açıklama imkânını vereceğim. 

Buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 
HİLMİ NALBANTOdLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, soru soramaz mıyız? 
BAŞKAN — Olmaz efendim, bu, kanun mevzuu 

değildir. 
HtLMt BtÇER (Sinop) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Saymanlığının üçer aylık ödemeleriyle 
ilgili Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapor
larına muhalafet şerhi koymuş bulunuyorum. Bu, bel
ki bugüne kadar yapılan tatbikatlara aykırı gibi gö
rünmektedir. 

Şimdi, muhalefet şerhinin- gerekçesini müsaade 
buyurursanız yüksek huzurlarınızda arz edeceğim. B' 
şerhi koyarken, yaptığım yeminin ahdi altında oldu
ğumu da hiçbir zaman unutmadım. 

Bundan önceki dönemlerde harcamalar yapılır 
bilahara sayın denetçinin vizesine sunulur idi. Ko
misyon, bu yanlış tatbikata el koyarak, önceden vizesi 
yapılmayan harcamaları onaylamamaktadır, içtüzü
ğü 154 üncü maddesi gereğince, bugüne kadarki ya
pılan tatbikatlarda, evvela harcama yapılıyor, bila
hara sayın denetçinin vizesine tabi tutuluyor; bir an
lamda sanki emrivaki yapılmış oluyordu. Komisyonr 
muzun yaptığı toplantıda, böyle bir emri vak iyi kes'P 
likle kabul edemeyeceğimizi bildirdik ve tatbikat bun 
dan sonra değişip rayına oturmuş bulunmaktadır. 

Muhalefet şerhi koyduğum bu devre hesaplarının 
çoğu, bu yanlış tatbikatla ödenmiş bulunmaktadır 
Onun için, hesapları fcalbul etmediğimi raporların al
tına arz etmiş bulunuyorum. 

Komisyonumuz, bu devrenin hesaplarını derinli
ğine teökik etme imkânını da bulamamıştır. Bendeniz* 
kabataslak yaptığım tetkikatlarda da, hiçbir usule uy
mayan keyfî ödemelerin bulunduğunu esefle gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal vermek ictiyorum : 
Sempozyum nedeniyle bir üniversite hocası arkada
şımıza kitap yazdırılmak istenmiş. Bu husus hiçbir 
karara dayanmamaktadır. Bu sayın hocaya 1 400 000 
lira ücret ödenmesi istenmiş; 400. bin lira avans ve
rilmiş. Size dağıtılan albüm şeklindeki kitap, bu mü
ellife 1 400 000 lira ücret derlendirilmiştir. Acaba 
Türkiye'de bu kitabı yazacak ilmî kifayeti haiz ondan 
başka kimse yok mu idi? Acafea bu husus, herhangi 
bir araştırmaya tabiî tutuldu mu? Bu ödemenin altın
da kesinlikle bir şerh yok; emri kim verdi, nasıl ve

rildi? Bu konudaki ödemelerin ilgili evraklarında da 
bir kayda rastlamak mümkün değildir, özellikle sem
pozyum nedeniyle yapılan harcamalar tam bir başı
boşluk içinde, keyfe göre yapılmıştır. Size bazı har
cama listelerini okuduğum zaman hayretler içinde ka
lacaksınız. 

Yüksek heyetin fazla vaktini almamak için, elim
de mevcut ve gerçekten çok gülünç olan bu listeleri 
okumak istemiyorum. Bu listeler okunduğu zaman, 
belki yerinde harcandı, belki değil (Mutlaka yerinde 
harcandı); ama bunun bir usulü, bir kaidesi mutlaka 
olmalıydı. 

Hiç kimse lâyüVel değildir. İta amiri Cumhurbaş
kanı da olsa, birtakım prosedürü uygulatmak zorun
dadır. ödemenin bir mesnedi veya bir gerekçesi mut-
'aka olmalıdır. Bundan önceki konuşmalarımda da 
>rz ettiğim gibi, her şeye örnek olması lazım gelen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin harcamaları, bir es
efin bile tatbikatına örnek olamaz kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, size 19.12.1985 tarihli bir 
fatura okuyacağım. Bildiğiniz gibi, sayın Meclis baş-
kanvekillerimize birer büyük salon tahsis edildi. Bu 
salon inşallah dar gelmez onlara. Bu salon, elbettefci 
-•ok büyük bir möble istiyor, sinema salonu büvük-
Ki$ünde birer salon. Arkadaşlar, Ankara Ağaç ve Me
tal İşleri Sanat Enstitüsüne 19.12.1985 tarihinde sipa-
"'S edilen mobilya listesine bakınız : Çalışma masası 
1 adet, 1 960 000 lira; telefon etejeri 8 adet, 760 bin 
1<ra; kütüphane 7 062 500 lira; orta sehpa 13 adet, 
455 bin lira. Neticede 14 638 250 liralık veni bir si-
nariş. Bir yandan millete kemer sıktıracaksınız, belini 
''onartacaksınız, diğer vandan jda, bu harcamalara ve 
bu tasarrufa örnek olacak yüöe Meclisin harcamala
rını bu şekilde namütenahi, ölçüsüz yapacaksınız... 
Arkadaşlar, bunun ciddiyetine kimse inanmaz. Şu mo
bilyaların hiçbirisine lüzum yojctur; ben bunu imzala
mıyorum. Sene sonunda oylarımızla bunu kabul eder
seniz, vebali elbette size ait olacaktır. 

Arkadaşlar, İstanbul'da millî saraylarda çalışan 
personel için 156 adet lojman yapılıyor. Bu lojman
ların yapımında birtakım aksaklıklar gördüğümüz 
için, Meclis Hesaplarını Incelşme Komisyonu olarak 
üç kişilik bir bilirkişi heyeti sşçtik. Bavındırlık ve ts-
kân Bakanlığı da bize üç kişilijc bir liste gönderdi. Bu 
bilirkişi listesinde adları yazılk sayın kişiler, mahal
linde yaptıkları tetkikat ve inöeleme sonucunda, öde
melerde büyük yolsuzluk olduğunu bildirdiler. Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu bir raporla yü-
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ce Meclis Başkanlığına bunlar hakkında gerekli işle
min yapılmasını istedi; tarih 20.12.1985. 

Arkadaşlar, yapılan muamele ne? Şimdi lütfen 
bunu dinleyiniz : Sayın Meclis Başkanımız, size niya-
beten görev yapan Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunun bu tetkikatını usulsüz ve hükümsüz gör
dü. Kendileri bir~kişilik bir heyet gönderdiler ve bu 
hesapların yanlış olduğu bildirildi; sadece 14 milyon 
kadar fazla bir ödemenin yapıldığı anlaşıldı ve bu da 
istihkakından kesildi, dosya kapandı. O zaman Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun hikmeti vü
cudu ne? Bu komisyon niçin duruyor burada? (MDP 
sıralarından alkışlar) . 

Değerli arkadaşlarım, elimde çok büyük listeler 
var. Yakında yüksek huzurlarınıza bir Meclis araştır
ması önergesi ile geleceğim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Benim 
de elimde belge var, vereyim size. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bu muhalefet şer
hini koymasaydım, raporları kabul etmiş olacaktım. 
Onun için, muhalefet şerhini sizlere gerekçesi ile kı
saca arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, süreniz doldu efendim. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Lütfen. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Şimdi bir liste da

ha okumak istiyorum arkadaşlar. 

Bugünlerde çok aktüel olan bir konudan bahset
mek istiyorum. Hepinizin evine memleket kurtarıcısı 
olarak dış ülkelere gitmek isteyen değerli arkadaşları
mız telefon ederek, AET'ye ve Atlantik Konseyi bil
mem ne üyeliğine «Aman bizi seçin» diye, gece gün
düz yalvarıyorlar. Bu arkadaşlarımızın harcırahlarıyla 
ilgilendim. Şimdi size bazı rakamlar okuyacağım ar
kadaşlar : Bir arkadaşımız 10 614 000 lira, bir arka
daşımız 9 milyon lira, bir arkadaşımız 10 milyon lira, 
bir arkadaşımız 13 milyon lira, bir arkadaşımız 11 
milyon lira, bir arkadaşımız 14 milyon lira, bir arka
daşımız 13 milyon lira... Bu devam edip gidiyor arka
daşlar. 

' SALİM EREL (Konya) — Hani yağma... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bendeniz, elbetteki 

görev yapan arkadaşlarımızın tekerlerine taş koymak 
da istemiyorum, bu görev yapılacaktır; ama bu de
ğerli arkadaşlarımızın biraz daha müteyakkız olma
larını, hepinize niyabeten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, süreniz geçti efendim; 
lütfen toparlayın. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bitti efendim. 
Değerli, arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Meclisin har

camaları 480-001 ve 480-002 kot başlığını taşıyor. Bu 
başlıktan; yani sayın Başkanlığın harcama yetkisi için
de olan paranın 1985 yılındaki harcama miktarı 92 
milyon Türk Lirası. Yine Başkanlık Divanı yetkile
riyle; yani idare amirlerimiz ve divan kâtipleri arka
daşlarımızın bulunduğu kurulun yetkisiyle harcanan 
para da 92 milyon lira civarında. Ayrıca bir de va
kıftan yapılan harcama var. 

Durumu yüksek takdirlerinize saygıyla arz ediyor, 
bu hesapları kabul etmediğimi beyan ediyorum. 
(MDP, SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
Yalnız Sayın Biçer, bir açıklamada bulunayım; 

Meclis başkanveküerinin oturmakta oldukları odalar 
yeni tahsis edilmiş odalar değildir. 

Arz ederim. 
FERİT MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu söz istenecek mevzu 

değildir. Sayın Biçer muhalefet şerhi koydukları için, 
istisnaî olarak açıklamada bulunmaları için söz ver
dim; onu bidayeten de söyledim, size söz veremeyece
ğim, kusura bakmayınız. 

FERİT MELEN (Van) — Usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, raporlar bilgilerinize su
nulmuştur. Bu, bilgiye sunulacak bir mevzu; müzakere 
mevzuu değildir. Muhalefet şerhi koyduğu için, istis
naî olarak söz verdim. 

FERİT MELEN (Van) — Tatbikatınız yanlıştır, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Veremem efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Siz de ötekine benze

diniz... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - Soru, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Burada soru olmaz efendim; bilgiye 

sunulacak bir mevzu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söylet

miyorsunuz, sordurmuyorsunuz... 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, «An

kara İline Bağlı Nallıhan İlçesinin Çayırhan Bucağın
da Çayırhan Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifimi geri aldığına dair önergesi (21281, 
4/188) 
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BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçişleri Komisyonunda bulunan «Ankara İline bağ

lı Nallıhan İlçesinin Çayırhan Bucağında Çayırhan Adı 
ile Bir İlçe Kurulması Hakkındaki» ,2/281 Esas No.lu 
Kanun Teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Sururi Baykal 

Ankara 
BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda bulunan ka

nun teklifi geri verilmiştir. 
8. — Serbest Muhasebecilik, Serbest Malî Müşa

virlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanun Tasarısının 
yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/955) v 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı mad
desine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 6.6.1984 tarihli ve 101-657-3430 sayılı ya

zımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan «Serbest Mu

hasebecilik, Serbest Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 
Müşavirlik Kanun Tasarısının» yeniden incelenmek 
üzere geri gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bu
lunan tasarı hükümete geri verilmiştir. 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/557) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/189) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Genel Kurul gündeminin 20 nci sırasında 

yer alan 6/557 numaralı sözlü sorumu geri alıyorum. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 

Salim Erel 
. Konya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
3. — Kuzey Atlantik Assamblesinde Türkiye Bü

yük Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubu için 
siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl ve 
yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/81) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kuzey Atlantik Assamblesinde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubu için Siyasî 
Parti Gruplarınca aday olarak gösterilen asıl ve yedek 
üyelerin adları aşağıda belirlenmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesi hakkında 1599 sayılı Kanun ile değiştirilen 
378 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yüce 
Meclisin bilgilerine sunulur. 

Kuzey Atlantik Assamblesinin Komisyon çalışma
ları bu hafta içinde başlayacağından, Kuzey Atlantik 
Assamblesi Türk Grubunun Bağımsız üyesinin be
lirlenmesinin de ilgili Yönetmelik hükümlerine göre 
farklı bir usule bağlı olması nedeniyle seçimi gecikti
receğinden, bu üyenin tespiti bilahara yapılıp, yüce 
Meclisin bilgisine sunulacaktır. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, Kuzey Atlantik 
Assamblesinin 32 nci Çalışma Döneminde Temsil 
Edecek Olan 10 üyelik, Türk Grubunun asıl ve yedek 
üyeleri; 

Asıl üyeler : 
ANAP 
Oğan Soysal (Ankara) 
Ercüment Konukman (İstanbul) 
Fahir Sabuniş (Bursa) 
Memduh Gökçen (Bursa) 
Doğancan Akyürek (İstanbul) 
SHP 
Kani Bürke (Denizli) 
Erol Ağagil (Kırklareli) 
MDP 
Naci Mimaroğlu (Siirt) 
İsmail Şengün (Denizli) 
Yedek üyeler : 
ANAP 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Hayrettin Elmas (İstanbul) 
Sabri Güvenç (Niğde) 
Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
tbrahkn özbıyık (Kayseri) 
SHP 
Halil İbrahim Karal (Ankara) 
Ömer Kuşhan (Kars) 
MDP 
Vecihi Akın (Konya) 
Fehmi Memişoğlu (Rize) 



T. B. M. M. B : 65 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Seçilen değerli arkadaşlarıma başarılar diler, ha

yırlı olmasını temenni ederim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
10. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/956) 
BAŞKAN — 2 sayın milletvekiline izin verilmesi

ne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza suna
cağım. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 10.2.1986 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol, 23 gün 

hastalığı nedeniyle 7.1.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere; 

Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit, 24 
gün hastalığı nedeniyle 6.1.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere. . 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunaca
ğım: 

Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol, 23 gün 
hastalığı nedeniyle 7.1.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardaş ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin izlediği dış politika konusun
da, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8110) 

BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

İzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ ve 9 ar
kadaşının, hükümetin izlediği dış politika konusunda, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 8/10 
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gün hastalığı nedeniyle 6.1.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere. 

Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit, 24 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — 10 - 20 Haziran 1986 tarihleri arasında 
AnnapolisIMaryland (ABD)'de yapılacak olan SEA -
LINK/86 sempozyumuna iştirak edecek olan millet
vekillerine dair Başbakanlık tezkeresi (3/965) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10-20 Haziran 1986 tarihleri arasında Annapolis/ 

Maryland (ABD)'de yapılacak olan SEA - LINK/86 
Sempozyumuna ekli listede adları yazılı parlamenter
lerimizin iştirak etmeleri uygun görülmüştür. 

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

Turgut Özal 
Başbakan 

L i s t e 

Ümit Halûk Bayülken (Antalya Milletvekili) 
Bedrettin Doğancan Akyürek (İstanbul Milletvekili) 
İlhan Aküzüm (Kars Milletvekili) 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi ve ekli listeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

esas sayılı önergesi üzerindeki öngörüşrnelere başlı
yoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dış politikamızla ilgili aşağıdaki soruların ve ko
nuların ışığında, işbu genel görüşme açılmasıyla ilgili-
önergemizin, Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 inci maddelerine uyularak ka
bulünü ve gereğini yüksek müsaadelerinize saygıyla 
arz ediyoruz. 

İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ ve arkadaşları 

1. Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda carî, 
«Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması» Ameri-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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ka'ya, NATO'ya kahraman Türk Ordusunun garan
tisini sağlamakta, müttefikimiz, yıllardan beri kendi 
adına en küçük fedakârlıkta bulunmamakta, görüş
meleri sürüncemede bırakmaktadır. 

Dışişlerimiz ve Hükümetimiz bu konuda neden 
dnsiyatif sahibi değildir ve neden konu Meclise ge
tirilmemektedir? 

2. islam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantı
sında, Bulgaristan zulmüne karşı Arap kardeşleri
mizden yaptırım ve önlem niteliğinde hiçbir karar 
alınmamış olduğu anlaşılmıştır. 

Dışişlerimiz ve Hükümetimiz bu konuda neden 
daha aktif bir çabanın içinde değildir? Niçin Bir
leşmiş Milletleri harekete getirici prosedürlere yöne-
linmiyor? Yirminci yüzyılın yüzkarası Bulgaristan'ı 
sözle ayıplayan devletlerle savunma yoluna gidili
yor? 

3. Bizim kararlı, kesin, çizgileri dünyaya anla
tılmış bir Kıbrıs siyasetimiz yoktur. Kardeşlerimizi 
Rum soykırımından kurtarmak için akıttığımız kan 
pahasını, Yunanlılar boşa çıkarma çabasındadırlar. 
Amerika ise her ödünü bizden beklemektedir. 

Dışişlerimiz Kıbrıs politikasını ne zaman Meclis 
onayı ile belirleyip dünyanın gözü önüne serecek, 
«tşte Kıbrıs konusundaki kararlı, kesin tutumumuz» 
diyecektir? 

4. Türlü etnik ve mezhep gruplarının birbirlerini 
boğazladığı Lübnan konusu giderek Suriye ile isra
il'in bu ülkeyi paylaşma hesapları doğrultusunda bir 
seyir takip ediyor. Ortadoğu, Avrupa ve Asya kıta
larının kilit noktasında, güçlü bir devlet olan Tür
kiye Cumhuriyetinin, dış siyaseti ne olacaktır? Bu, 
belli edilmemiş. Filistin davasında Arafat'ın yanında 
olduğumuz haklı olarak hissettirilmekte; fakat net 
bir görüntü verememekteyiz. Suriye ve İsrail'in ayrı 
ayrı nedenlerle, zaman zaman, aleyhimize tavır koy-
majarı karşısında, Türk Hükümeti ve Türk dışişleri 
olarak ağırlığımızın ne olduğu anlaşılmamaktadır. 

5. İran ve Irak'la ilişkilerimizi, milletvekillerimiz, 
gazete sütunlarından izlemekte, ara sıra «Ticarî mü
nasebetlerimiz çok iyidir» denilerek sorun geçiştiril
mektedir. 

Türkiye'de, Irak ve İran'ın rejimleri, tutumları 
hakkında lehte, aleyhte yazılar yayınlanabileceği gi
bi, Iran basınında da aleyhimize çıkan yazıların ön
lenmesi mümkün değildir. Ne var ki, bizim devlet 
adamlarımızın ağzından, Humeyni rejiminin aleyhin
de tek cümle konuşulmadığı halde, Iran Meclis Baş
kanı, Başbakanı ve daha başka resmî ağızlardan Tür

kiye'deki rejime, Atatürk'e ve devlet adamlarımıza 
sözlü saldırılar görülüyor. Bunlar ortaya konulmuş, 
sonuç alınmış mıdır? 

6. Yunanistan'ın NATO içinde ve komşu ola
rak bize karşı tahriklerini duymayan kalmadı. Lozan 
Anlaşmasını çiğneyerek adaları silahlandıran Yunan 
Hükümeti, Limni küstahlığı ve Kıbrıs'taki tahrik
leri sürerken dünyaya karşı mazlum rolü takınıyor. 
Bunun etkinliğini çürütücü ne yaptık? 

Hükümetimizin, «zeytin dalı uzatma» önerisi dı
şında, dünyayı bu konuda uyandırma bakımından ne 
gibi girişimleri olmuştur? T. B. M. Meclisine, bu öne
rileri millet kararına dönüştürecek en yüksek ma
kam gözü ile neden başvurulmaz? 

7. Amerika Birleşik Devletleri, Ermenilere karşı 
Türk soykırımını gündemden çıkarmadı; bu yıl yine 
getirecek. New York Valiliği, okullara Ermeni soykı
rımının ders olarak konulması kararını aldı. Dünya
daki terör olaylarını lafla ayıplayan Amerika'nın, ken
di vatandaşlarına yönelik olaylarda, «Ihkak-ı hak» 
yoluna saptığım ibretle görüyoruz. Hatta, Türkiye'ye 
gelen bir Amerikan devlet adamının Libya'ya karşı 
Türkiye'yi yaptırıma zorladığını da üzülerek gözle
dik. 

8. Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri, bulunduk
ları ülkelerde, kendilerine düşen görevleri, neden bek
lediğimiz üzere yerine getirmemektedirler? Büyükel
çilerin atanma işleri, ne zaman, iktidar partisi hü
kümetleri dışişleri bakanlarının tensibine bırakılmak
tan kurtarılacaktır? 

9. Neden ANAP hükümeti, kendisine tam bir 
millî destek sağlayacağından kuşku duymadığımız 
T. B. M. Meclisince karara bağlanmış bir dış poli
tikadan kendisini sıyırma çabası içindedir. T. B. M. 
Meclisinin her konuda malı olmuş bir dış politika; 
yetmiş iki düvele ilkelerimizi, asla ödün veremeyece
ğimiz hususları dış siyasetimizin kesin çizgilerini an
latacaktır. Onların, durmadan bizden ödün koparma 
isteklerine dur diyecektir. 

Kararlı, onurlu bir dış politikanın, ancak, T. B. 
M. Meclisinin onayına dayanan bir dış politika ola
bileceğinin anlaşılması gerekir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasını, saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, içtüzüğümü
ze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususun
da, hükümete, siyâsî parti gruplarına ve önergedeki 
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birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir di- ı 
ğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer 
dakika, şahıslar için 10 dakikadır. 

önce hükümete söz veriyorum. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümeti

miz, işbaşına geldiğinden bu yana, her önemli dış te
mas veya gelişmeyi müteakip, yüce Meclise bilgi sun
maya daima itina gösterdi. Bu bilgi sunma görevini, 
gerek Genel Kurul huzurunda yaptığım gündem dışı 
konuşmalarla, gerek ilgili komisyonların üyeleriyle 
düzenlediğimiz toplantılarda yerine getirmeye çalış
tık. Nihayet, sayın milletvekillerirnizin sözlü sorula
rını cevaplandırmak üzere sık sık huzurunuza gel
dim; yazılı soruların cevaplarını da, Meclis Başkan
lık makamının aracılığıyla takdim ettim. 

Benim ve bakanlığım mensuplarının, değerli mil-
letvekillerimizle, komisyon toplantıları ve benzeri 
fırsatlarla bir araya gelip,, yaptığımız görüş alışverişi 
ve ortak çalışmaların, karşılıklı fayda sağladığı ka
naatindeyim. 

Bu gibi vesilelerle, sadece hükümet kanadından 
değil, diğer partilere mensup değerli milletvekillerin
den de daima lütufkâr sözler işittik. Bana ve bakan
lığım mensuplarına, büyük manevî destek sağlayan 
davranışlarından dolayı, parlamenter arkadaşlarıma, 
huzurunuzda, şükranlarımı ifade etmeyi zevkli bir 
görev addediyorum. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, sami
mi gayretler sarf etmemize rağmen, yeterince bilgi 
arz edemediğimiz arkadaşlarımız da mevcuttur. Bu 
nedenle, genel görüşme önergesinin kabulünde fayda 
mülahaza etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, yüce Meclisimizin değerli 
üyelerinin bize yönelttikleri övgüleri de, eleştirileri de 
saygı ile karşılıyoruz. Muhatap olduğumuz sorulara, 
sizleri tatmin edecek cevaplar sunabilmek için, el
den gelen gayreti göstermemiz tabiîdir. Biz, Hükü
met Programımızda ifadesini bulan geleneksel Ata
türkçü dış politikamızı, milletimizin yüksek çıkarları 
doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde uyguladı
ğımız inancındayız. 

Hükümetimizin görevde bulunduğu iki yılı aş* 
kın süre içinde dış politikamız, Atatürk'ün göster
diği istikamette yeni bir dinamizm ve yaratıcılık ka
zanmıştır. Gerçekte, günümüz dünyasında klasik dip
lomasi anlayışı eskimiştir. Dış ilişkiler çok daha yo- j 
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ğun ve girift bir mahiyet kazanmıştır. Devlet ve hü
kümet başkanları, hükümetlerin diğer üyeleri, dışiş
leri bakanları ile beraber, yabancı meslektaşları ile 
çok sık temas etmeye başlamışlardır. Günümüzde bir 
çeşit, doğrudan diplomasi uygulanmaktadır. Hatta 
Türkiye bu alanda, Batıya ve komşularına göre geç 
bile kalmıştır. Hükümetimiz, diplomasi alanında da 
çağın icaplarını yerine getirmektedir. 

Sayın milletvekillerirnizin kıymetli zamanlarının 
bir bölümünü, dış ilişkilerimizin, çeşitli veçhelerinin 
değerlendirilmesine ayırmalarını şükranla karşılamak
tayız. Genel görüşme önergesi vesilesiyle, icraatımız
da bize ışık tutacak etraflı bir fikir alışverişini mem
nuniyetle kabul ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; genel görüş
me sırasında bize yeterli zaman tanırsanız, sorulan 
bütün hususlar hakkında ayrıntılı bilgileri yüce he
yetinize arz edeceğiz. Ancak, son iki yılın dış politi
ka gelişmelerine şöyle topluca bakıldığında, ortaya 
gerçekten tatmin edici bir tablonun çıktığı inancın
dayız. 

ABD ile işbirliğimiz, millî çıkarlarımız açısından 
daha tatmin edici bir muhteva, Batı ile ilişkilerimiz 
yeni bir hayatiyet kazanmaktadır. Ortadoğu ye islam 
alemiyle işbirliğimiz hızla artırılıp çeşitlendirilmiş, 
Bulgaristan haricindeki sosyalist ülkeler ve özellikle 
Sovyetler Birliği ile temaslarımız sıklaşmış, Uzakdo
ğu ülkeleriyle yeni ve verimli ilişkiler tesis edilmiş
tir. 

19 uncu yüzyılda sömürgeci devletler arasındaki 
pazar paylaşma kavgası, ö dönem diplomasisinin baş
lıca itici gücünü oluşturmaktaydı. Bugünün egemen 
ve eşit devletler dünyasında akıllı, esnek ve pragma-
tik davranarak, millî çıkarları azamiye ulaştırmaya 
çalışmak, diplomasinin başgayesidir. Diğer bir ifa
deyle, diplomasiye yeni boyutlar eklenmiştir, ilişki
lerimizde, bizden kaynaklanmayan güçlüklerle karşı
laştığımız bazı Avrupa devletleriyle münasebetleri
mizin giderek düzelmesini sağlamak, ancak böyle ger
çekçi bir diplomasi anlayışının uygulanmasıyla müm
kün olabilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;, hükümet 
programımızda da açıklıkla belirtildiği üzere, gele
neksel Atatürkçü dış politikamız doğrultusunda, mil
letimizin çıkarlarını azamileştirmeye çalışan akılcı 
bir yaklaşımla, dış siyasetimizi yürütme gayreti için
deyiz. Takdir, tabiatıyla yüce heyetinize aittir. 

Bütün bu hususlarda, genel görüşme vesilesiyle, 
ayrıntılı bilgiler arz etmek, benim için zevkli ve şe-
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refli bir görev olacaktır. Bu anlayışla, genel görüş
me önergesinin kabulü dileği ile yüce heyetinize de
rin saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım grupları adına konuşmak is

teyen arkadaşlarıma söz vereceğim: 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Turgut Kunter; buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Kunter, konuşma süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

MDP GRUBU ADINA TURGUT HALÎT KUN
TER (Rize) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; maruzatıma başlamadan evvel Sayın 
Başkanı, sayın milletvekillerini, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu ve şahsım adına saygı ile selamlarım. 

İzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ ve sayın 
arkadaşları tarafından, dış politikamızla ilgili genel 
görüşme açılmasına dair verilmiş olan önerge üzerin
de, mümkün mertebe zaman sınırını aşmamaya gay
ret göstererek, maruzatımızı arz etmeye başlıyorum. 

NATO, AET ve Avrupa Konseyi, ayrı ayrı ulus
lararası kuruluşlar olmakla beraber, hem birbirleri
ni tamamlamak, hem de Batı dünyasında ekonomik, 
siyasî, askerî ve hatta sosyal gelişmeyi sağlayan (Bi
zim de gelişmemizi sağlamaya matuf) kuruluşlar ola
rak görülmektedir. Bizim bu husustaki görüşümüz ve 
mütalaamız budur. 

Bu itibarla Türkiye'nin, NATO'da önemli bir ağır
lık teşkil etmesine ve gücünün üstünde mükellefiyet
ler altında bulunmasına rağmen, AET dışında bıra
kılması, bu müşterek felsefe ile bağdaştırılamaz; hat
ta bu tutum, Türkiye'ye karşı yapılmış bir haksızlık 
olarak telakki edilmektedir. 

Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığının ve coğrafî 
durumu nedeniyle bölgesinde oynadığı siyasî istikrar 
rolünün yeteri derecede takdir edilmediği ve bunun 
ustaca kullanılmadığı düşüncesindeyiz. Hükümetin, bu 
istikamette daha aktif ve inandırıcı bir politika sür
dürmesi zorunludur. 

NATO içindeki mükellefiyetlerimizin de, diğer 
NATO üyesi ülkelerin mükellefiyetleri derecesinde vs 
oranında dikkate alınarak dengelenmesi şarttır. NATO 
üyesi diğer ülkeler, askerî yönden daha az mükelle
fiyet içinde bulunmalarına rağmen, AET ve Avrupa 
Konseyinin âdeta fiilen aslî üyesi mesabesinde değer
lendirilmektedirler. Bunun, Türkiye açısından göz ar
dı edilmesi imkânsızdır. Buna rağmen hükümetçe, diş
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ta yeteri derecede aktif ve ileriye dönük bir politika 
izlenmemektedir. Biz, emrivakilerle karşılaşmamak 
için, şimdiden girişimlerde bulunmanın gerekliliğine 
inanıyoruz. 

İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansın
da, Bulgaristan zulmüne karşı bir karar sureti çıka
rılmış ve 36 devlet bu karar sureti istikametinde ve 
lehte oy kullanmıştır. Aynı zamanda yaptırım isteği 
de gene kabul edilmiştir. Rezerv koyan 6 devlet; Ce
zayir, Suriye, Kamerun, Filistin Kurtuluş örgütü, 
Demokratik Yemen ve Libya'dır. Hükümetimizin, bu 
6 devletle olan münasebetlerine dikkat ve teyakkuz 
göstermesi zarurettir. 

Kıbrıs konusunda senelerdir takip edilen bir siya
set vardır. Bu siyaset, bağımsız, bağlantısız Türk ve 
Rum toplumlarının bir konfederasyon altında birleş
meleridir. Bununla beraber, özellikle son zamanlarda 
Ege adalarını ve bilhassa Limni'yi hedef alan bir 
manzara ortaya getirilmek istenmektedir. Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ata-
kol'un belirttiği gibi, duruma bir macera hevesi ge
tirildiği anlaşılmaktadır. Bunun için, kamuoyu oluş
turmak zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir. Buna rağ
men, bu işte yeteri derecede aktif ve ileriye dönük 
bir politika izlenmemektedir. Muhtemel emrivakile
re karşı sonradan güç durumlarda kalmamak için,. 
şimdiden girişimlerde bulunmanın zamanının geldiği 
ve hatta geçtiği kanısındayız. 

Ortadoğu bir ateş çemberi içindedir. Son zaman
larda uluslararası terörizm, kesafet peyda etmiş ve 
mahiyet değiştirmiştir. Özellikle İsrail, uluslararası 
terörizmle mücadelede tasvip edilmez bir tutum içine 
girmiştir. Akdeniz, ciddî bir tehlike bölgesi haline 
gelmiştir. Ortadoğu'da Suriye'nin tutumu ve Lübnan' 
da cereyan eden olaylar dikkate alınırsa, bölgemizin, 
dünyanın en kritik yerlerinden biri haline geldiği da
ha kolay anlaşılır. Bugüne kadar başka hususlara 
dikkat çekildiği için, bu olaylar örtülü kalmak man
zarasına bürünmüştür. 

Biz, yönetimde, uzun vadeli bir politikanın yürü
tülmesinde ısrar etmekteyiz. Gerçekler ortadadır; Tür
kiye, barışsever bir ülkedir; Türkiye, uluslararası ta
ahhütlerine saygılıdır ve Türkiye taahhütlerini mu
hakkak yerine getirmektedir. Bu iyiniyetimiz ve asil 
davranışımız takdir edilmiyor ve hatta istismar ko
nusu yapılıyorsa, hükümetin, bu davranışları anlama
yanlara karşı, daha yaptırımcı bir politika uygula
ması gerekir. Hükümetin başarısının kaynağı yüce 
Meclisimizdir. Bu itibarla, hükümetin başarısının kay-
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nağı olan yüce Meclisimizin, bütün konuların mü
zakere edileceği bir arena olarak kabul edilmesi şart
tır ve bu bir zarurettir. Biz, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi olarak bunun yanlışıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümet, bu
güne kadar bölgemizde cereyan eden olayları ve iz
lediği politikayı tahlil etmek ve açıklamaktan kaçın
mıştır. Dış politikanın sahibi yüce Meclisimizdir. Bu
nu, defalarca tekrar etmekte yarar görüyoruz. Bütün 
bu olayların, özellikle Suriye, İsrail ve Libya karşı
sında uygulanacak olan politikanın yüce Meclise bü
tün ayrıntılarıyla açıklanması ve Meclisin desteğinin 
alınmasını şart görüyoruz. Türkiye'nin dış politikada, 
münhasıran Dışişleri Bakanlığı ile hareket etmesi hu
susundaki tutumunu, günümüzün icaplarına uygun 
görmüyoruz. Dış politika, her şeyden önce, uluslar
arası planda kamuoyu oluşturma meselesidir. Ulus
lararası planda Türkiye açısından gerçekçi bir ka
muoyu oluşturulabilmesi, Drşişleri Bakanlığının ya
nında, bütün kuruluşların seferber edilmeleriyle 
mümkün olabilir. Bu konuda milletvekillerine, üniver
site mensuplarına, basına, meslek teşekküllerine bü
yük görevler düşmektedir. Bu itibarla, bütün bu te
şekküller ve mensupları, yabancı radyo ve televiz
yonlara; keza yabancı ülkelerde düzenlenen konfe-

. ranslara, seminerlere ve açık oturumlara katılmak su
retiyle Türkiye'nin tezlerini ve görüşlerini açıklama
lıdırlar. Çünkü, bu kuruluşların dünya kamuoyunda 
faaliyeti büyüktür. Bu tür faaliyetleri, diğerlerinin 
yanında çok makul ve yerinde görüyoruz. Bu çerçeve
de hükümetin, bu sisteme gereği kadar teveccüh et
mediği kanaatindeyiz. Bu itibarla mesele, sadece si
yasî ilişkiler değil, bilimsel çerçeve içinde, sistematik 
bir şekilde ve ısrarla dünya kamuoyunu ayakta tut
mak siyasetidir. 

Sözde Ermeni soykırımı gerçeğinin, dünya kamu
oyuna gereği gibi aksettirilmemesi, yabancı arşivler
den ve yukarıda tadat ettiğimiz hususlardan yarar
lanılamadığı için, dünya kamuoyunda haksız ve da
yanaksız bu olay, zafiyet gösterir bir veçhe içindedir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak dış politika
yı, hükümet ve yüce Meclis olarak birlikte mütalaa 
«diyoruz. Büyük Atatürk'ün, Lozan Antlaşmasından, 
Montrö (Montreux) Sözleşmesine kadar (ki, Montrö 
(Montreux) Sözleşmesi de dahil) devama olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin desteği ile Türk politi-
•kasını yürütmesi en büyük rehberimizdir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Halil Şıv

gın; buyurun. 
Sayın Şıvgın, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ŞIVGIN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış po
litika konusunda yüce Mecliste genel görüşme açıl
masına dair önerge ile ilgili olarak Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, genel görüşme önerge
sini veren arkadaşlarımızın, dış politikanın uygulan
ması konusunda tevcih ettikleri sualler, Amerika ile 
münasebetlerden Kıbrıs meselesine ve komşularımız
la ilişkilerimizde karşılaşılan problemlere kadar Türk 
dış politikasının hemen tüm veçhelerini kapsamakta
dır. Gerek önergede kaydedilen sualler, gerek bunla
rın dışında kalan herhangi bir mevzuda hükümeti
mizin gerekli açıklamalarda bulunarak, yüce Meclise 
ayrıntılı ve aydınlatıcı izahat sunmaktan ancak mem
nuniyet duyacağı inancındayız. Zira, hükümetin en 
başarılı olduğu alanlardan biri dış politikadır. Bu 
anlayışla Anavatan Partisi olarak biz, genel görüş
me açılması önergesini destekliyor ve bunu, hükü
metimiz tarafından, sayın milletvekillerimizin huzu
runda, dış politikamızın hedef ve prensiplerinin bir 
kere daha topluca ortaya konmasını sağlayacak, mem
nuniyet verici bir vesile olarak değerlendiriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, dış politikanın tespiti ve 
tatbikinde, ülkemizin hak ve çıkarlarının korunması 
ve ülke güvenliğinin en müessir bir biçimde dikkate 
alınması, hükümetin temel hedefi olmuştur. Dış po
litikanın, geleneksel Atatürkçü prensipler çerçevesin
de uygulanması süreci içerisinde, başta aziz mille
timizin değerli temsilcileri olmak üzere, Türkiye'nin 
menfaatlerini kollamayı gaye bilenlerin bütün görüş 
ve düşüncelerinin dikkatle değerlendirilmesi, hükü
metimiz tarafından prensip edinilmiştir. Bunu dikka
te alarak, parti grubu olarak biz, genel görüşme öner
gesini desteklemekte yarar gördük. Dış politika ala
nında bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yapılacak görüşmelerin milletimize hayırlı, hükümeti
mize yol gösterecek nitelikte olmasını temenni ediyo
rum. 

Değeril milletvekilleri, hükümetimiz, daha önce de 
her uygun fırsattan yararlanarak, dış politikaya iliş
kin gelişmeler hakkında gerek Genel Kurulda, gerek 
komisyonlarda açıklamalarda bulunmuş; ikili alanda 
yapılan önemli ziyaretlerden elde edilen sonuçlar ve 

24 — 
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ülkemizi ilgilendiren konuların görüşüldüğü uluslar
arası forumlardaki gelişmeler bilgilerinize sunulmuş
tur. Bu defa, dış politikamızın seyri konusunda hu
zurunuzda genel bir değerlendirme yapmak, inanıyo
ruz ki, hükümetimiz için bir iftihar vesilesi teşkil 
edecektir. 

Anavatan Partisi, iktidarda olduğu iki yılı aşkın 
süre zarfında dış politika alanında önemli gelişme
ler sağlamıştır. Türkiye, bölgesinde huzur ve istik
rar unsuru olarak görülmektedir. Sözüne kıymet ve
rilir ve güvenilir bir Türkiye imajı yaratılmıştır. Müt
tefiklerimizle olan ilişkilerimizde, millî menfaatleri
mizi azamiye çıkarmak için gayret sarfedilmiş, ba
tılı ülkelerle olan ikili ve çok taraflı ilişkilere yeni bir 
canlılık kazandırılmıştır. 

Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme ulaş
tırılması hususunda dikkate değer ilerlemeler kayde
dilmiştir. 

Yunanistanla ilişkilerde, bir yandan bu ülkenin 
hak ve menfaatlerimizi zedeleyecek her girişiminin 
sonuçsuz kalması sağlanırken, öte yandan Atatürkçü 
dış politikamızın gereği olarak komşumuza dostluk 
eli uzatılmıştır. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımıza uygulanan meza
lim karşısında bütün imkânlar seferber edilmiştir. 

, Geleneksel ilişkilerimiz bulunan ülkelere, son 2 
yıl zarfında Afrika, Asya ve Uzak Doğu'dan yeni 
dostlar eklenmiştir. Ortaya çıkan tablo, Türkiye açı
sından gurur duyulacak bir düzeye ulaşmış bulunmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri; işte bu tablonun gözler 
önüne serilmesi içindir ki, Anavatan Partisi Grubu 
olarak genel görüşme önergesini desteklediğimizi ifa
deyle, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

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

Mustafa Kemal Palaoğlu; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Palaoğlu, süreniz 20 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA

LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; tzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ ve ar
kadaşlarının, dış politika konularında bir genel görüş
me istemini içeren önergelerinin öngörüşmesinde, gru
bumun düşüncelerini sunmak üzere huzurlarınızda
yım. Sözlerime ben de, yüce kurulunuzu ve Sayın 
Başkanı saygıyla selamlayarak başlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, hemen belirtmek isterim ki, 
grubumuz bu önergenin, genel görüşme açılmasına du
yulan ihtiyacını paylaşmaktadır. Bu önerge vesi
lesiyle bu ihtiyacın, hükümet tarafından ve bütün si
yasî parti gruplarınca da paylaşılmakta olduğunu gör
mekten sevinç duyuyoruz. Bunun, iyi bir gelişmenin 
başlangıcı olmasını diliyorum. 

Çok galip bir ihtimalle bu genel görüşmenin açı
lacak olmasına rağmen, duyduğumuz bu ihtiyacı te
melden anlatmak ihtiyacını da duyuyoruz. Çünkü, 
hayatın ve uluslararası ilişkilerin akışı içinde başka 
zamanlarda da, başka koşullar ve konular karşısında 
bu ihtiyacı duyabileceğimizi düşünerek, bugün bir ilke 
düzeyinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, dış poli
tika sorunlarına bakış biçiminin ne olmak gerektiğini 
ve parlamentolarla dış politika konuları arasındaki il
ginin niteliğinin, bugün çağdaş diplomasi bağlamı 
içinde ne olduğunu vurgulamak ve açıklamak ihtiya
cını da, bu sevindirici gelişmenin başında duyuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hep biliyoruz ki, klasik dip
lomasi, halka ve onun temsilcilerine açık değildi ve 
imperyal gizlerle dolu idi; saklı, gizli anlamında de
ğil, herkesin aklının eremeyeceği bir ince sanat, ka
palı bir sanat anlamında idi. Dış politika sorunları, 
sultanların, kralların, seçkinlerin ve aristokratların; 
savaşların, ittifakların ve barışların sanatından ibaret
ti ve onlara münhasır idi, hatta Türk kültüründe bi
le çok yakın günlere kadar «Çarıklı diplomat» yakış
tırması ve benzetmesi, bir ince mizah değildi, dış po
litika konularında halkı aşağılamak isteyefr bir kaba 
tekerlemeden ibaretti; halk anlamaz, halk bilmez dü
şüncesi hâkimdi. 

Gün geldi, emrivaki biçiminde milletlerin ve 
toplumların gündemine ard arda gelen savaşlar... (Gü
rültüler) 

İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
lütfen müdahale ediniz, baalknlar da, biz de dinleye-
miyoruz; lütfen bakanların yanından ayrılsınlar, gü
rültü oluyor. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Köy kah
vesine çevirdiler. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarım sayın hatibi 
dinlemek istiyorlar, lütfen yerinize oturun. 

Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 

Gün geldi, ulusların, toplumların, halkın dışında ce
reyan eden gizlerle ard arda gündeme gelen kanlı sa
vaşlar, şehzadeleri alıp götürmedi; karlı şahikalarda 
halkın çocuklarını dondurdu, çöllerde halkın çocuk-
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larını yaktı. Halk, düşünmek ve temsilcilerinin ağzın
dan dış politika konularının alanına da girmek ve 
konuşmak ihtiyacım duydu. Bir süreç böyle başladı 
ve özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra, savaş 
emrivakileriyle karşılaşmamak için, dış politik^ ko
nuları parlamentoların gündemlerini sık sık işgal et
meye başladı. 

Bugün klasik diplomasi terk edilmiştir. Çağdaş 
diplomasi nedir ki, halk temsilcileri sık sık gündem 
dışı konuşmalar yaparlar; Sayın Dışişleri Bakanımız, 
dış temaslarından hemen sonra ve ayağının tozuyla, 
zarafet ve iyi niyetle gündem dışı söz alır ve açıkla
malar yapar, buna bağlı olarak gruplara da konuşma 
imkânı doğar ve dış politika konuları konuşulur; ka
nun tasarı ve teklifleri Dışişleri Komisyonuna gelir, 
müzakere edilir?.. Bütün bunlara rağmen, tatmin olma
mamızın nedeni nedir? Parlamentoların çağdaş diplo
masi konsepti içinde dış politika konuları karşısındaki 
işlevi nedir ki, sık sık genel görüşme istemek ve mü-
davelei efkârda bulunmak ihtiyacını duyuyoruz? Bu, 
şudur sayın milletvekilleri: 

Çağdaş diplomaside dış politika konuları artık ni
tel ve nicel bir şekilde ve hızla değişikliğe uğramış
lardır ve bu nedenle de halk kütlelerini, onların gün
delik yaşamlarını ve geleceklerini çok yakından ve doğ
rudan ilgilendirmektedir. 

Bir nükleer enerji teknolojisi transferi, sadece bir 
enerji meselesi değildir; bir diplomasi, bir dış politika 
sorunudur da; ama davet edebileceği karmaşık sorun
lar bütün bir halkı, bütün bir toplumu, onun günlük 
hayatını ve geleceğini ilgilendirmektedir. Bir ittifak, 
onunla ilgili andlaşmalar, onun uzantıları, kapalı bir 
diplomasinin gizli sorunları olarak görülemiyor artık. 
Yani, niteliği itibariyle halka inmiş ve halkın yaşa
mına karışmıştır; böylece de nicel bir büyümeye, bir 
hacim büyümesine de uğramıştır. 

Böylece, parlamentoların dış politika sorunları kar
şısındaki ihtiyaçlarını ve çalıştıkları mekanizmaları 
sadece denetimle anlatmak dahi mümkün değildir. 
Çünkü denetim, uygulamalar karşısında, ve uygula
malardan sonra yapılan bir parlamenter olaydır. Bu
rada, çok yönlü ve kapsamlı bir fonksiyondan, bir iş
levden bahsetmek mümkündür. O da şudur: 

Başlangıçta parlamentolar, bir ulusun, bir ülkenin 
dış politikalarının temel çizgilerinin saptanmasında 
ağırlık koyacak, yön gösterecek, katkıda bulunacak 
ve bütün bir süreç içinde dış politikaların evrimlerine 
katkıyla hizmet edecek ve damgasını basacaktır. Böy
lece, temelde ve temel çizgileriyle parlamentolar ta

rafından yönlendirilmiş olan dış politikalar, uygulama 
aşamalarında yine parlamentolar tarafından denetle
necektir. 

işlev bununla da bitmiyor. Bütün bu süreç içinde 
canlı, sıcak ve dinamik bir şekilde yaşanabildiği tak
dirde, dış politika konularının esrarlı sanılan kapıla
rını adım adım halka açacak ve kolay sağlanamaya
cak olan halkın ilgisini çekerek, halkın katkısı ve ka
tılımı sağlanacaktır. Çağdaş diplomasi sorunlarında, 
çağdaş parlamentolar, böylesine çok yönlü bir işlevle 
karşı karşıyadır ve bunun adı sadece denetleme değil, 
dış politikaların demokratikleştirilmesidir; yapmaya 
çalıştığımız da budur. 

Sayın milletvekilleri, grubumuzca 1984 yılının Ha
ziran ayında dış politika konularında genel görüşme 
ihtiyacını içeren bir önerge verilmiş olması vesilesiyle 
Sayın Dışişleri Bakanı yapmış olduğu o konuşmada 
ve bugün, şunu söylemişlerdir: «Türkiye Cumhuriye
tinin geleneksel, ulusal, Atatürkçü dış politika çizgisi...» 
Doğrudur; Türkiye Cumhuriyetinin geleneksel, ulusal 
ve Atatürkçü dış politikalarının, Atatürkçü temelleri 
ve çizgisi vardır; ama bunun ne olduğu üzerinde an
laşmaya varmak ve bunu konuşmak zorundayız. 

Her şeyden önce şunu söylemek ihtiyacını mutla
ka duyuyorum; sayın milletvekilleri; cumhuriyet, ken
di diplomasisinin geleneklerini kendisi kurmuş ve in
şa etmiştir. Cumhuriyet diplomasisinin gelenekleri Mil
lî Mücadele ile başlar. Türk Milletinin engin ve bü
yük bir tarihi vardır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin zengin bir tarihi ve zengin arşivleri vardır; ama 
cumhuriyet diplomasisinin gelenekleri Millî Mücade
le ile başlamış olup, kan ve ateşle yoğrularak inşa 
edilmiştir. Cumhuriyet diplomasisinin geleneklerinde 
-Sayın Dışişleri Bakanının da benden farklı düşüne
bileceğine ihtimal vermeyerek söylüyorum- örneğin; 
bir fehametli «Cemahir-i Müttehide-i Amerika» kav
ramı yoktur; sadece Amerika Birleşik Devletleri var
dır. Cumhuriyet diplomasisinin geleneklerinde örne
ğin; «Düvel-i muazzama» kavramı yoktur, sadece mil
letler vardır, uluslararası ilişkiler vardır. 

Sayın milletvekilleri, hep Atatürkçü dış politika
dan bahsederiz; ama bunun ne olduğu hakkında ne 
tartışma, ne de konuşma imkânını bulabildiğimizi san
mıyorum. Bu ihtiyacı da duyuyor ve konuşmak isti
yoruz. Atatürk, «Yurtta barış, cihanda barış» demişti. 
Atatürk'ün anladığı barışın hangi nitelikte ve düzeyde 
bir barış olduğunu dahi konuşmak ve anlamak ihti
yacını duyduğumuzu zannetmiyorum. 
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Atatürk, içeride basit asayişten ibaret bir barıştan 
yana değildi; Atatürk'ün özlediği ve yücelttiği barış, 
basit bir asayiş barışı, basit ve yüzeysel bir dirlik, dü
zenlik değildi; sosyal içeriği olan bir barıştı; refahı, 
ümitleri, yaşama sevincini halkça ve adaletçe dağıtan 
bir düzenin sağlayabileceği bir barıştı; her türlü açık 
ve örtülü şiddetlere karşı, şiddetlerden arındırılmış bir 
barıştı. Atatürk, uluslararası ilişkilerde de barışı böy
le anlamıştır. 

Bırakın benim bu haklı ve doğru yorumlarımı; O' 
nun barış hakkındaki görüşlerini, kendi sözleriyle ha
tırlatmaya çalışalım. «Eğer beynelmilel münasebetler
de kalıcı bir barış istiyorsak, refahı bütün insanlığa 
yaymamız ve onu şiddetin ve açlığın yerine kaim kıl
mamız gerekir» diyen Atatürk'ün anladığı barış, böy
lesine bir barıştır ve bu barış yaklaşımı yıllar ve yıllar 
önce, bugün adına güney - kuzey diyalogu, zengin -
yoksul diyalogu dediğimiz, bu evrensel, güzel özlem
ler içeren olgunun da ilk habercileri ve ilk müjdecileri 
idi. 

Atatürk'ün, bölge sorunlarıyla ilgili ilke düzeyinde 
öğretici görüşleri de vardı. Atatürk'e göre bölgeler 
bölge ulusları tarafından yönetilmelidir. Bu gün bölge 
sorunları böyle midir? Böyle değilse bile, Türkiye Cum
huriyeti diplomasisinin bölge sorunlarına bakışı ve yak
laşımı böyle midir? Bütün bunlara olumlu cevap ver
meyi ne kadar isterdim; ama veremiyorum sayın mil
letvekilleri. 

Atatürk'ün, ittifak içi ilişkilerden ve ittifaklar kar
şısında da gerçek ve büyük öğretileri vardır. «Sürekli 
olarak verirseniz, tek taraflı iyi niyetle hareket eder
seniz, tek yanlı sabırla, hoşgörüyle, ve özveriyle ha
reket ederseniz; sizin için insaflı düşüneceğini zannet
tiğiniz müttefikinizi veya müttefiklerinizi, sizden da
ha çok özveri istemeye tahriş edersiniz, yani hırs
landırırsınız» diyen Atatürk, bu sözleri taa 1917'lerde 
söylüyordu. Bugün ittifak içi ilişkilerimize bakıyoruz, 
komşularımızla, müttefiklerimizle ilişkilerimize bakı
yoruz; hani cumhuriyetin gelenekleri, hani cumhuri
yet diplomasisinin geleneksel, ulusal Atatürkçü çizgi
leri?.. Hep vermek mecburiyetinde kalan; tek yanlı 
Özveriyle, tek yanlı hoşgörülerle, tevekküllerle hareket' 
etmek isteyen ve bunu diplomasi zanneden bir dünya
da yaşadığımı acı. ile söylemek mecburiyetindeyim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Hataylı yurttaşlarımızla ilgili bir vize sorunu var; 
bölge sorunları açılmışken söylemeden geçemeyece
ğim. Çok defa konuşuldu, kabul edilmiş olabilir; ama 
doğru teşhis konmadı. Hep sanki bir kançılarya mese-
lesiymiş gibi o düzeye indirgenerek anlatıldı ve anla-

11 â 2 . 1986 0 : 1 

| şılmak istendi. Bir egemenlik meselesi olduğunu, bir 
toprak bütünlüğü meselesi olduğunu ve bu niteliğiyle 
de benim en duyarlı damarımı teşkil ettiğini söylemek 
isterim. 

I Sayın milletvekilleri, Türkiye - Yunanistan ilişki
lerine, açılacağını sevinçle duyduğumuz bu genel gö
rüşmenin imkânı ve tabiatı içinde geniş boyutlarla te
mas imkânına kavuşacağız; ama şimdilik şu kadarını 

I söylemek istiyorum ki, iki yılı aşkın bir zaman önce 
I Sayın Başbakanın, «Yunanistan'la birleşemeyeceğimiz 
I konuları bırakın, birleşebileceğimiz konuları arayalım» 
I tarzında, gerçekten iyi niyetli bir sözü ve yaklaşımı 

vardı. Muhasebesini yapmak, dönüp arkamıza bak
mak, değerlendirmek ve sormak noktasına geldiğimizi 

I zannediyorum: Ne oldu Sayın Başbakan; hangi konu-
I larda birleşebildik?.. Hep tek yanlı, tek taraflı iyi ni-
I yet, tek taraflı sabır... Bununla barış inşa edilmez. Bir 
I şey inşa edilirse adına barış da denmez. Böyle bir 
I şeyi barış olarak anlamaya hazır ve istidatlı olma-
I ğımızı söylemek mecburiyetindeyim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Teslim 
I mi olacaklar? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
I Sayın milletvekilleri, bütün karmaşıklığı ile (Ki, za-
I man lehinde çalışmıyor) emrivakiler karşısında, adım 
I adım gerileyen bir diplomasiyle ve çözülmemiş bütün 

sorunlarıyla Ege meseleleri ortada duruyor. Lozan'a 
I rağmen, adaların silahlandırılması, hava sorunları, kıta 

sahanlığı, karasularıyla ilgili bütün sorunlar, bütün 
I karmaşıklığıyla ortada duruyor ve emrivakiler kar-
I şısmda geriliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, devletler ittifaklara, zanne-
I diyorum ki, kendi eylem alanlarını ve imkânlarını ge

nişletmek için girerler; daraltmak için değil. Böyle bir 
ittifak görülmemiştir, ittifak içi ilişkilerde önemli olaır 

I yardım oranları değildir, tahsis oranlan değildir; ortak 
I savunma gereklerinden de önemli olan, karşılıklı güç 
I dengeleridir. Bu güç dengeleri 1952'den sonra ne ol-
I muş, nasıl bir süreçten geçmiş ve hangi noktaya gel-
I mistir? Bütün bunları düşünmek mecburiyetindeyiz. 
I Yine, hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum ki, işte 
I cumhuriyet diplomasisinin gelenekleri içinde Atatürk' 
I ün sesi; «Tevekkül ve hissî gurur -u istiklâl; bunlar 
I telif edilemez, bağdaşmaz» diyor; «Tevekkülle, hissî 
I gurur - u istiklâl telif edilmez» diyor, telif edilemedi 

de. 
I Sayın milletvekilleri, çağdaş diplomasinin hacmi 
I ve yoğunluğu büyürken, ihtiyaçları da büyüdü. Bugün 
I onu, nasıl erbabının bilebileceği bir dil olarak anla-
I mak mümkün değilse, ona katkılarda bulunmak ihti-
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yacı da çağdaş diplomasinin gündemindedir. Adına 
«lobi» dediğimiz kurumsal kulisler, bugün herkesin 
ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Elbet bir çağdaş devlet dışa 
açılırken, uluslararası ilişkilerine yeni yönler verirken, 
bütün ulusal güçlerini de harekete geçirecektir; bun
dan doğal bir şey olamaz. Bu arada iş adamları da, 
bilim adamları da, öğrencilerimiz ve sanatçılarımız da, 
siyaset adamlarımız da, yurt dışındaki işçilerimiz de 
işte bu kurumsal kulisler içinde yerlerini alacaklar ve 
değerli katkılarda bulunacaklardır. 

Davos tenezzühünde ve Davos şalelerindeki iş 
adamlarımızın fonksiyonlarına kısaca değinerek hu
zurunuzdan ayrılmak istiyorum. Lobi yapıyorum, ya
pacağım diye, bir diplomasinin iç mutfağını gerçek 
sahiplerinden alır, iş adamlarına verirseniz, o zaman 
iş başka mecralara dökülebilir. Sözlerimin dikkatle 
dinleneceğinden ve yanlış anlaşılmak istenmeyeceğin
den emin olarak ve serinkanlılıkla arz ediyorum ki, iş 
adamlarımız bizim insanlarımızdır; yurtseverliklerin
den kuşku duymaya hiç kimsenin hakkı olamaz. On
ların da kaygıları diplomasimizin başarılarından iba
rettir; ancak, yaşadıkları dünya iş dünyasıdır. O dün
yanın kendine özgü yasaları, yasallıkları ve kendine 
özgü tabiatları vardır; yurdun içinde ve dışında uzan
tıları vardır. Gün gelir bir ülkenin ulusal diplomasi
sinin içine onları, ölçüyü kaçırarak karıştırırsanız, on
lar, kendi iradelerinin ve ihtiyarlarının dışında bir gün 
bambaşka manzaralarla da karşılaşabilirler ve ülke de 
karşılaşabilir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Hatırlatmak ve hatırlamak istiyorum ki, Lozan'da 
konferansı inkıtaa uğratan ve Türkiye Cumhuriyeti
nin, Türkiye'nin tam bağımsızlık feryadına karşı ko
yan ve en çok ayak bağı olan, içeride mahmileriyle, 
yerli yabancı uzantılarıyla ve levanterleriyle imtiyazlı 
şirketler ve iş dünyası idi; Vickersleriyle, Turkish 
Petroleumleriyle ve re'gie generaleleriyle... 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
önerge sahibi Sayın Rüştü Şardağ; (buyurun 

efendim. 
Sayın Rüştü Şardağ, süreniz 10 dakika efendim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer 'Meclisin çok değerli 

üyeleri; bugün çok güzel ve farklı bir hava içinde, 
mutluluk içinde olduğumu hemen bildireyim. Yüce 
Mevlana'nın, «Güzelliğin açamayacağı kapı yoktur» 
sözü 'bir kere daha, ilk kez bu Mecliste gerçekleşi
yor. Sadece dış politika değiıl, bazı önemli kanun-
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ların bile; «Bir gün müsaade edin» diye çırpınma
mıza rağmen, parmak hesabıyla reddedildiği bir Mec
liste, çok değerli ANAP'lı arkadaşlarımın parti adı
na, hükümet adına, şimdi hu konunun Mecliste gö
rüşülmesine karar vermeleri1 'bir hayır işaretidir. Te
mennim, bundan sonra da 'bu kardeşliğin devamının 
sağlanmasıdır. 

Ayrıntıları, genel görüşmenin ayrıntılarıyla görü
şüleceği celseye bırakarak, şimdi 'bazı noktalara te
mas edeceğiz. Falih Rıfkı'nm anılarında Atatürk di
yor ki; «Türkiye Büyük Millet Meclisini her açı
şımda en büyük inşirahı duyardım. Unsur-u aslî otlan 
millet adına hiçbir şeyin ıbu Meclisten gizli kalma
dığını görür, bahtiyar olurdum.» 

Atatürk'ün çocukları olarak biz de dış politika
mızın Ibu Meclisten geçmesini istedik. Bunda ürkü-
lecek 'bir şey yok. Geçmiş yıllarda iki parti 'birbiri 
ile çOk sert 'boğuşurken 'bile, dış politikada daima 
beraber hareket ederlerdi. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — «Bo
ğuşurken» lafını çıkaralım... 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Üslup mesele
si, siz kullanmazsınız. 

Hükümetin, bu Meclisin tasvip etmeyeceği bir dış 
politikayı yürüteceğine de inanmam. Türkiye'nin mil
lî menfaatlerini çiğnemek ne dünkü iktidarın, ne de 
bugünkü iktidarın düşüneceği 'bir şey değildir. An
cak, tabiî bir Atatürk dönemini de aynen yaşar gör
mek hayaldir. Küçük Antant, Balkan Antantı, Bağ
dat Paktı; 60 milyona yakın 'bir nüfus dünya kar
şısında, 'barış kalesi halinde Atatürk'ün sevgi halesi 
içinde 'birleşmişti. 

Bugün dünya politikası değişmiştir; ani darbeler, 
ani istilalar birbirini takip ediyor. Biz millet olarak 
onurumuzu düşünmek mecburiyetindeyiz. Daha ge
çenlerde Sovyet Rusya Büyükelçisi - hatırlıyorsunuz -
Kıbrıs için bize 'barış planı teklif etti. Arkadaşlar, 'bu
nu teklif eden devlet, Afganistan'da mazlum bir mil
letin gırtlağına sarılmış; hu mu barışçı? Bunu teklif 
eden millet, bugün Filipinler'de boğuşan halikın kan
lı katili olan diktatöre, daha bundan bir ay evvel 
Moskova'daki Cumhurbaşkanı Andrei Gromiko şe
caat nişanı verdi. Bugün dünyada Rusya böyle de, 
Amerika başka türlü mü? Değil. Amerika'nın biz
den istediği, durmadan ödündür. 

Kıbrıs politikası bu önergemizin içinde önemli 
yer aldı, Yunan meselesi yer aldı ve büyük bir ye
kûn tuıttu. En büyük pasaj da Kıbrıs konusudur. 
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©iz dünyaya Kıbrıs konusunda bir mesaj verkiiik 
mi? Bu mesajı burada vereceğiz arkadaşlar. Büyük 
Millet Meclisine mal olan yeni 'bir mesajla çıkmak 
istiyoruz. Geçenlerde de söylemiştim; en büyük ta
lihsizliğimiz, Sayın Dışişleri Bakanımızın çok ince, 
nazik ve kibar 'bir insan olmasıdır. Tabiî o konuş
tuğu zaman, beşerî bir zaaf olarak, insanın kendisini 
eleştirmesi zorlaşıyor; ama bu konu, onu aşan bir 
konudur. 

Başbakan Sayın özal iktisadî (hayatta 'birtakımı 
başaoiarın sahibi oldu. Ben 'buna fert olarak, kişi 
olarak inanıyorum; ama arkadaşlar, müsaade buyu
rursanız, dış politika hukuk bilgisi ister, idare bilgisi 
ister, küılitür birikimi ister. Bu hususlar kendisinde 
yoktur, olmamakla da kusur sahibi değildir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bugün Amerikan Cumhurımaşkanı arti&lıikten gel
miştir; ama kongreye (dayanıyor, uzmanlara dayanı
yor, Amerika'nın politikasını yürütüyor. {ANAP sı
ralarından gürültüler) Binaenaleyh, maksadın dışına 
taşan konuşmalar yapmayın arkadaşlar. Beni siz de 
anlıyorsunuz; ama laf olsun diye konuşuyorsunuz. 

Türkiye'nin dış politikasına Sayın Başbakanın 
metodu uyar mı, uygun mudur, değil midir? Bir Bul
gar hikâyesi... Bugün Bulgar TIR'iarı Türkiye'den 
geçmekte. Ne yaptık Bulgaristan'a?.. Eğer bu zulmü 
bize Fransa yapsaydı, Avrupalıların kılı kıpırdamaz
dı. Bu zulüm Sovyetler'e bağlı bir devletten geldiği 
için, Avrupalılar zahirî olarak «Teessüf ederiz» dedi
ler. Bununla mı öğünüyoruz? Durmadan nota verdik. 
Bu kadar müzik meraklısı olmaya da gerek yok. (SHP 
sıralarından gülüşmeler) Nota vermenin dışında yapı
lacak şeyler var arkadaşlar. Bu zulüm, 20 nci asrın 
yüzkarasıdır. Sovyetlerin haberi olmadan da Bulgar
lar bunu yapamaz. Kapı mandalı gibidir; Sovyet Rus
ya kulağını büktüğü zaman, Jivkov ona göre kararını 
verir. Bunu kimse inkâr edemez. 

Biz suçlu değiliz. Yunanistan suçludur; soykırım 
yapmıştır, adaları silahlandırmıştır, anlaşmaları yok 
etmiştir. Biz suçlu gibi «Uzat elini kardeşim, elini 
uzat da barışalım» diyoruz; sanki biz suçluymuşuz 
gibi, dünya, bizi barıştırmaya çalışıyormuş gibi bir poz 
içine giriyor. Bu psikolojik havanın dışına çıkalım. 
Bizi bu havanın dışına çıkaracak olan hükümet ve 
Meclistir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Harp 
yapalım, bomba atalım! Olmaz öyle şey... 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Saygıdeğer ar

kadaşlarım, ayrıntılara genel görüşmede gireceğim; 
ama kibar Sayın Dışişleri Bakanımıza ufak bir site
mim var : 

Bakın, Amerika ile anlaşma peşindeyiz; ikili sa
vunma anlaşması. Amerikalılar yanaşmıyor. Bu ara
da Sayın Dışişleri Bakanımıza bir basın mensubu so
ruyor, diyor ki; «Amerikalılar sizin tekliflerinize ya
naşmazsa ne yapacaksınız?» Sayın Dışişleri Bakanı, 
«Bu hususta henüz verilmiş bir kararımız yoktur» di
yor. Arkadaşlar, bu, Amerika'ya açıkça mesaj ver
mektir; sen istediğin gibi hareket edersin... 

Kibarlık ve iyi niyetle yaptığımız, sevgi ile yap
tığımız bu anlaşma Yunan'a puan kazandırıyor, Ame
rika'ya cesaret veriyor; tabiî Rusya da, «Amerika 
durmadan ödün isterse, ben de bir barış teklifi suna
rım» diyor efendim. Bu cesaretler nereden geliyor? 
Bunların kırılması lazım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyeleri, 
hatta iktidar partisinin içinde de çok değerli arkadaş
larımız var... (ANAP sıralarından «Tamamı, tamamı» 
sesleri) 

Bilmiyorum, Sayın Başbakan dış politikasında ik
tidar partisindeki arkadaşlarımızın da grup olarak 
fikirlerini aldı mı? Yani, dış politika onların t görü
şünden geçerek, grup olarak mı karara varıldı, yoksa 
şahsen mi bu konuşmaları yapıyor? Şahsen konuşu
yorsa, bu alanda uzmanlığı yoktur. Uzmanlık, bütün 
Meclisin heyeti umumiyesine aittir. Burada birtakım 
değerli arkadaşlarımız var, herkesten bir fikir sadır 
olacak, çıkacak ve nihayet bu Meclis, hükümetin et
rafında birleşecek ve dünyaya karşı; «Bu, Meclis ka
rarıdır» diye çıkacağız. 

Mabadı sonraya. Saygılar sunarım efendim. (Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 
Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu 

oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açılmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açıl
ması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Genel görüşme günü, İçtüzüğün 101 inci madde
sine göre, Danışma Kurulunca tespit edilerek ve ya
rınki birleşimde Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Arz ederim. 
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VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağladın, 

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Sayın Baş
bakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağladın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamları
nın can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, tçel Milletvekili Sayın 
Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.' 
li işadamlarının can ve mal güvenlikleriyle alakalı 
Sayın Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, tçel Milletvekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı seyahate 
ilişkin Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine görüşecek sayın ba

kan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, tçel Milletvekili Sa-, 
yın Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine görüşecek sayın ba

kan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Kahraman-
maraş'da yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Sa
yın Başbakandan sorusu, soru sahibinin izinli olması 
hasebiyle ertelenmiştir. 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu
nanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasın
daki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Adana Milletvekili Sa
yın Cüneyt Canver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve 
A.B.D. ile ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere erteliyoruz. 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili Sa
yın Cüneyt Canver'in, İstanbul - Sarıyer Karakolun
daki bir tecavüz iddiası hakkında emniyet amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeP 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Mehmet Nuri üzel'in, Başbakanlıkta görevli 
bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına po
litik demeç verildiği iddiasına ilişkin Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nuri Üzel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, 1980 -• 198-3 yıllarında ithalata uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/553) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, 1980 - 1983 yıllarında 
ithalata uygulanan Gümrük Vergisi muafiyetine iliş
kin Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz-
oğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği ara
zisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/541) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Mardin Milletvekili 
Sayın Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, Mardin Hindeki 
örnek tarım çiftliği arazisine ilişkin Sayın İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Kenan Nuri Nehrozoğlu?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, laik
lik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Coşkun Bayram'ın, laiklik ve Atatürk aleyhtar
larının faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Coşkun Bayram?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Rıfat Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Ka
nununa aykırı hareket edenler hakkında yapılan iş
lemlere ilişkin Sayın Başbakandan sorusu, 30 gün me
hil istendiği ve soru sahibi de izinli bulunduğu için 
ertelenmiştir. 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ve Kars deprem konutları için fazla 
ödeme yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru ynergesi (6/549) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ve Kars 
deprem konutları için fazla ödeme yapılıp yapılma
dığının tespitine ilişkin Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 
• Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan?.. Yok. 
Yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

14. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İli Saray İlçesi içme suyunun temizlenmesi 

için alınan önlemlere ilişkin sözlü sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı 
(6/550) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, Tekirdağ İli Saray İlçesi iç
me suyunun temizlenmesi için alınan önlemlere iliş
kin Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Salih Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Burada

lar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanınca ivedi ve sözlü olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Salih Alcan 
Tekirdağ 

Tekirdağ'ın Saray İlçesinin içme sularının klorla
ma cihazı altı aydır bozuk olduğundan, yapılan su 
tahlillerinde koli basili bulunduğu saptanmıştır. Bu
nun anlamı içme suyuna herhangi bir yerden kirli la
ğım sularının karıştığını gösterir. 

1. Bu konuda İlçede sağlık ekiplerince alınan ted
birler nelerdir? 

2. Çocuk hastalıkları mütehassısı, hastalığın ba
ğırsak enfeksiyonu olduğunu söylemiştir. Vali ve Sağ
lık Müdürlüğü ise ölümlerin gripal enfeksiyondan ol
duğunu bildirmiştir. Bu durum, yetkililerin olaya cid
dî bir yaklaşımda bulunmadıklarını göstermez mi? 
Size göre hangi teşhis doğrudur, açıklar mısınız? 

3. Çocuk mütehassısı hastalarda yüksek ateş, kus
ma, ishal ve su kaybı bulunduğunu bildiriyor. Bunlar 
bağırsak enfeksiyonunun belirtileridir. Olayı grip gibi 
gösterenlerin amacı ölüm sebebini yani kanalizasyon 
sisteminin bozukluğunu gizlemek anlamına gelmiyor 
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mu? Çok tehlikeli gördüğümüz bu çelişkinin sebeple
rini incelediniz mi? 

4. Bugünkü tedayi imkânları ile ne bağırsak en
feksiyonundan ne de gripten ölüm olmaması gere
kirdi. Bu olayda ölümün niçin meydana geldiğini araş
tırdınız mı? 

5. Saray içme suyunun kirlenmesinden tüm ilçe 
halkı tedirgindir. Belirtilen bağırsak enfeksiyonundan 
bugüne kadar kaç kişi hastalanmış, kaç kişi ölmüş
tür? Hangi hastahanelerde tedavi görmüşlerdir? Ba-
kanlığınızca aldığınız tedbirler nelerdir? Saçay İlçesi
ne merkezden uzmanlar gönderilerek kesin teşhisin 
konulmasını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Sayın Alcan arkadaşımız so
rularını, ivedi olarak cevaplandırılması isteğiyle sor
dular. 

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir hastalık - bağırsak 
enfeksiyonu - ortaya çıktı ve sağlık ekipleri olaya za
manında müdahale ettiler; belediyenin klorlama ci
hazı yenilendi. Netice olarak, buradaki problem geçiş
tirilmiş oldu. 

Şimdi, bu durum karşısında, Sayın Alcan arka
daşımız, alınmış olan tedbirlerden tatmin olmuş ise, 
bilmiyorum, burada yapılmış işleri teker teker söyle
meye gerek var mıdır? Arzu ediyorlarsa bunu da tasfi-
latıyla anlatırım. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — özet olarak rica 
ediyorum. Tedbirlerden henüz haberdar değilim; lüt
fen açıklarsanız memnun olurum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Hay hay. 

Efendim, bildiğiniz gibi belediyelerin su şebeke
lerinin kontrol edilmesi gerekiyor; bazen problemler 
olabiliyor. Burada da bazı klinik vakalar olmuştur; 
fakat mesele ortaya çıktığı zaman ekiplerimiz müda-
hil olmuşlar; hastalar, sağlık teşkilatı olan yerlere 
gönderilmiş ve tedayi altına alınmışlardır. Saray'da 
3 çocuk vefat etmiştir. 

Bildiğiniz gibi, çevre meselelerinden dolayı birta
kım hastalıklar ve ölümler olmaktadır. Türkiye bu 
konuda, maalesef dünya ülkeleri arasında üst sıralar
da yer almaktaydı. Bunun için, şimdi biz bakanlık 
olarak, koruyucu tedbirlere öncelik veriyoruz. Bu 
nedenle - yine bildiğiniz gibi, - 1985'te başlattığımız 
aşı kampanyalarına, bu sene mart ayının 24'ünde 
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başlatacağımız ishal ve tedavisiyle ilgili kampanya 
- ile devam edeceğiz. 

Bu konuda halkımızda ve hatta hekimlerimizde, 
son yıllarda ortaya çıkan yeni birtakım tedbirler ba
kımından bazı bilgi yetersizlikleri mevcuttur. Tür
kiye'de bu yüzden hastalıklar, ölümler olmaktadır. 
Bu, son iki yılda ortaya çıkmış veya artmış bir ha
dise değildir, öteden beri devam edip gelen bir du
rumdur; ama Türkiye'de koruyucu hekimlik saha
sında tespit ettiğimiz bu noksanlıkların telafisi için 
köklü birtakım değişiklikler yapmaya çalıştığımızı 
da belirtmek isterim. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Orada belirlenen 
hastalığın adını söyler misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Bağırsak enfeksi
yonları olmuş efendim; bize gelen raporların hepsini 
inceledim. Anında ilçe sağlık heyeti toplanmış, vali
lik konudan haberdar edilmiş, alınan numuneler, gaita 
vesaire, İstanbul Hıfzıssıhha Enstitüsüne kadar gön
derilmiş; orada yapılan tahliller sonucunda bu enfek
siyonun mevcut olduğu ortaya çıkmıştır. 

Arkadaşımızın, o 'öyle demiş, bu böyle demiş şek
lindeki sözlü sorusuna ben burada net olarak cevap ve
riyorum. Tabiatıyla böyle bir şeyi saklamanın da 
manası yoktur; bu tür hadiseler sadece Saray İlçe
sinde değil, yurdun çeşitli yörelerinde de meydana 
geliyor. Benim tespitme göre, orada bizim ekipleri
mizin herhangi bir ihmali olmamış; klorlama ciha-
zındaki aksaklık tespit edilince, yenisi alınıp takılmış 
ve sular yeteri kadar ilaçlanmış, normal hale geti
rilmiştir. 

Bağırsak enfeksiyonu meydana geldiğinde, zama
nında doktora gidilip tedbiri alınmaz ise, su kaybı 
dolayısıyla ölümler meydana gelmektedir. Orada, bi
ri altı aylık, öbür ikisi biraz daha büyük olan 3 ço
cuk maalesef ölmüştür. 120 civarında hasta ortaya 
çıkmış, bunlar da çeşitli hastanelerimizde tedavi edil
mişlerdir. 

Netice itibariyle, su klorlama cihazının yenisi ge
tirilmiştir. Esasen, sağlık teşkilatımız yılda 500 bine 
yakın su numunesi alıyor ve bunları tahlil ettiriyor. 
Bu ilçemizde şu anda durum normale avdet etmiş
tir. Kısaca arz etmiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Alcan, açıklama yapmak istiyor musunuz? 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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Sayın Alcan, süreniz 5 dakikadır. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekili arkadaşlarım; sayın bakanımın, her 
zamanki gibi, olayların üzerine ciddiyetle gittiğini 
ve ilgilendiğini bir kez daha gördüm; kendisinin açık
lamalarına teşekkür ederim. En azından, sağlık ku
ruluşlarını, söylediğimiz andan itibaren derhal ma
halline göndermiş ve incelemelerde bulunarak olayın 
üzerine gitmiştir. 

Tekirdağ'ın Saray İlçesinin içme suyu şebekesinin 
seneler önce değiştirilmesi gerekirken değiştirilmedi
ğini, ilçenin 6 kilometre dışındaki klorlama cihaz
ları altı aydır onarılmadığından 3 çocuğun öldüğünü 
ve 150 - 160 civarında çocuğun da Çorlu Devlet Has
tanesine taşınarak çok güç koşullarda tedavi gördü
ğünü buradan açıklıyorum. 

Saray İlçesi içme suyunun toplanarak dağıtımının 
yapıldığı su deposuna her yağışlı günde dere suyunun 
karıştığı belirlenmiştir. İçme suyundan meydana gel
diği saptanan bağırsak enfeksiyonu salgınının bir daha 
tekrarlanmaması için, çevre kirliliği sorunlarından so
rumlu bulunan Devlet Bakanı ve Tekirdağ Millet
vekili Sayın Ahmet Karaevli'yi ilgiye ve göreve da
vet ediyorum. Aynı dere, pek yakında yine bu tip 
ani bir salgın hastalığın gündeme gelmesine neden 
olabilir. 

Ayrıca, Saray İlçesi Belediye Başkanı olayın 
üzerine ciddiyetle gitmemiştir. Kendisini, görevinin 
ciddiyetini idralke davet ediyorum. 

Halkın sağlığıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Bu nedenle, ilçe ve il yetkililerinin, mülkî 
amirlerin bu gibi önemli konularda edebî sözlerle gö
rev yapmamalarını; insanların hastalıklarına derman 
bulacak elemanları devreye sokarak bir an önce has
talığın yayılmasına müdahale etmelerini istiyorum. 

Sözlerime son verirken, ölen 3 çocuğun ailesine 
Allah'tan sabırlar diler, hasta olan 150 - 160 çocuğun 
ailelerine de tekrar geçmiş olsun der, engin saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 

15. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Pan
car üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Uşak Milletvekili 
sayın Yusuf Demir'in, Sayın Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
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i Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
j Soru ertelenmiştir. 

S 16. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
I Kayseri İlinde yapılması planlanan raylı sisteme iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/552) 

i BAŞKAN — 1 6 ncı sırada, Kayseri' Milletvekili 
Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, Kayseri İlinde yapıl
ması planlanan raylı sisteme ilişkin Sayın Başbakan-

j dan sorusu vardır. 
Sayın Muzaffer Yıldırım?.. Buradalar. 

I Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na İli Kadirli İlçesinde yapılan açılış ve temel atma 

| törenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
I (6/554) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Adana İli Kadirli İlçesinde-

yapılan açılış ve temel atma törenlerine ilişkin Sayın 
Başbakandan sorusu vardır. 

j Sayın Metin üstünel?.. Buradalar. 
j Sayın Başbakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

18. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İli Ayvalık İlçesi ve çevresinin su sorununa 

i ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz-
| lü soru önergesi (6/555) 
| BAŞKAN — 18 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
j Sayın Da\fut Abacıgil'in, Sayın Enerji ve Tabiî Kay-
j naklar Bakanından sorusu vardır. 
| Sayın Davut Abacıgil?.. Yoklar. 
i Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok-
| 1ar. 
! Soru ertelenmiştir. 

19. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, iş-
I yerlerinde çalıştırılan sigortasız işçilere ilişkin sözlü 
| sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus-
| ta fa Kalemlinin cevabı (6/556) 

| • BAŞKAN — 19 uncu sırada, Uşak Milletvekili 
I Sayın Yusuf Demir'in, işyerlerinde çalıştırılan sigorta

sız işçilere ilişkin sayın Çalışma ve Sosyal Güven-
j lk Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?.. Bu-
j radalar. 
i Soru önergesini okutuyorum. 

33 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını, saygılarımla arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

Türkiyemizde işverenlerin işyerlerinde işçi olarak 
çalıştırdıkları işçilerimizin pek çoğunu sigortasız ça
lıştırdıkları bir gerçektir. 

Bu durumdan pek çok vatanadşımız şikâyetçi 
olup, «Sesimizi duyuramıyoruz, hakkımızı da arayan 
yok, yine patronlar (işverenler) 'bizi eziyorlar, ezili
yoruz, aldığımız zaten çok düşük bir ücret, sigorta
mız yok» diyorlar. 

Bu nedenle; 

1. Türkiyemizde işyerlerinde tahminen de olsa 
kaç işçi çalıştırılmaktadır? 

2. Bu işçilerden kaçı sigortasızdır. 
3. 'Sigortasız işçi çalıştıran işverenler hakkında 

ne gibi işlem yapılmaktadır? 
4. işverenlerle sigorta müfettişleri arasında çeşitli 

menfaatler nedeniyle sigortasız işçi çalıştıranların üze
rine gidilemediği doğru mudur? 

5. 2 Ağustos 1985 günkü Uşak Haber Gazete
sindeki beyanatımı bakanlığınız bir ihbar kabul et
miş midir? 

6. Ettiyse, o günden bugüne ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütalhya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Uşak Milletvekili Sayın 
Yusuf Demirin, işyerlerinde çalıştırılan sigortasız 
işçilere ilişkin verdiği sözlü soruyu cevaplamak için 
'huzurunuzdayım. 

'Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre, bir veya birkaç 
işveren yanında bir hizmet ak tine dayanarak çalı
şanlar sigortalı sayılmaktadırlar. Ülkemizde sigorta
lılık mecburidir. Aynı kanunun 6 ncı maddesi': «Ça
lıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı 
olurlar. 

Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında, si
gorta hak ve yükümTülükleri sigortalının işe alındı
ğı tarihten başlar. 

'Bu suretle sigortalı olmak ve yükümlülüğünden 
kaçınılamaz ve vazgeçilemez» hükmünü amir bulun
maktadır. 

Söz konusu kanunun 8 inci maddesi ise, işvere
nin yükümlülüğünü şu şekilde düzenlemiştir: «İşve
ren, örneği -Kurumca hazırlanacak bildirgeyi, sigor
talı çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren en geç 
bir ay içinde, Kurumun ilgili teşkilâtına vermekle 
görevlidir.» 

Ayrıca, madde metninde yer alan bildirgenin ve
rilmemesi veya geç verilmesi, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununda belirtilen hak ve yükümlülükleri 
kaldırmaz hükmüyle, kanunî görevini yapmayan ve
ya geç yapan işverene karşı sigortalının haklarını te
minat altına almıştır. 

iSosyal Sigortalar Kurumu istatistik! kayıtlarına 
göre, sigortalı sayısı son beş yılda şu şekilde geliş
miştir : 

1981 yılı sigortalı sayısı 2 22'8 439; 1982 yılı si
gortalı sayısı 2 264 788; 1983 yılı sigortalı sayısı 
2 3127 245; 1984 yılı sigortalı sayısı 2 439 016; 1985 
yılı sigortalı sayısı 2 milyon 530 bindir. Bu rakamın 
1986 yılında 2 milyon 630 bine ulaşması beklenmek
tedir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 
olmasına rağmen, sigortasız çalışanların sigorta kap
samına alınması, dolayısıyla sosyal güvenliğin etkin
leştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda bakanlık 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ola
rak yoğun bir çalışıma içinde bulunmaktayız. Kısaca 
«Kaçak sigortalılar» olarak tanımlanan bu mesele
nin çözüme kavuşturulması en önemli görevlerimizin 
başında gelmektedir. Bu konuda kesin bir rakam ver
mek, kamuoyunda yanlış anlamalara sebebiyet vere
cektir. Ancak, yapılan tespitlere göre, sigortasız işçi 
çalıştırma temayülü, geçici ve mevsimlik işler ile 10' 
dan az işçi çalıştıran küçük işletmelerde görülmek
tedir. 

'Muhterem Milletvekileri, kaçak sigortalılık mese
lesinin en kesin Çözümü eğitimdir. işveren ve sigor
talının, sosyal güvenlik nedir, sosyal sigorta hak ve 
yükümlülükleri nelerdir, sigortasız işçi çalıştırmanın 
mükelMiyeti ve cezaları nelerdir konularında eğitil
mesi ve vecibelerini bilmesi hususunda ülke ve il ba
zında sözlü ve yazılı basın araçları, broşürler ve za
man zaman seminerler ve toplantılarla, işçi ve işve
ren kuruluşlarıyla koordöneli şekilde çalışmalar ya
pılmaktadır. Bunun yanında denetim görevi de ek
siksiz ve devamlı bir şekilde yürütülmektedir. Özel
likle kaçak sigortalı çalıştırma oranının çok yüksek 
olduğu inşaat sektörü, periyodik olarak bakanlığım 
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iş müfettişleriyle sigorta müfettişlerince devamlı ta
ranmaktadır. 

İş kazası ve ölüm oranının çok yüksek olduğu 
şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında şoför ve 
yardımcılarının sosyal güvenliklerinin temini ve kont
rolü 'bakımından İçişleri Bakanlığıyla koordbneli ça
lışma yapılmakta, bu konuda trafik polislerimizin 
Ibüyük desteği görülmektedir. 

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu mad
desi gereğince, ölçümleme yoluyla resen sigorta pri
mi tahakkuk ettirildiği gibi; 140 inci maddesi gere
ğince para cezası da hükmolunmakftadır. 

Para cezalarının caydırıcı unsuru dikkate alınarak, 
14:5.1985 tarih ve 3203 sayılı Kanunla yapılan de
ğişiklik ile para cezalarının asgarî haddi 200 liradan 
3 bin Türk Lirasına, azamî haddi de 5 bin Türk l i 
rasından 75 bin Türk Lirasına yükseltilmiştir. 

Sayın milletvekilinin 2 Ağustos 1985 tarihli Uşak 
Haber Gazetesinde yer alan demeci, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, ge
rekli denetim işlemleri yapılmış ve bu çalışmalar aynı 
tempo ile halen sürdürülmektedir. 

Uşak İli, sınaî ve ticarî bakımdan -büyük atılım 
gösteren illerimiz arasında yer almaktadır. 1985 yılı 
içlinde Uşak'ta sigorta müfettişleri tarafından 169 iş
yerinde durum tespiti yapılmış ve toplam olarak 659 
işçinin sigortalı olması sağlanmıştır. Böylece Uşak'ta, 
sigortalı sayısı 8 600'ü aşmıştır. Bu rakamın, 1986 
yılında 9 bini geçeceği tahmin edilmektedir. 

Saygılarımla yüce Meclise arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demir, açıklama yapmak istiyor musunuz 

efendiim? 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Demir. 
YUSUF DEMİR (LTşafc) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; sözlerime başlamadan evvel, soruları
mı cevaplayan Sayın Bakanımıza teşekkür eder, hepi
nizi saygı ile selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, «Fakir düz yolda şaşırır, zen
gin ise arabasını dağdan aşırır» diye bir söz vardır. 
(Bu söz Türküyemizde maalesef çok geçerlidir. Gezdi-

v ğimiz her yerde bizlere işçi sınıfından bu tür sızlan
malar ve yakınmalar geliyor. İşverenlerin bir kısmı
nın sigorta müfettişleriyle rakı masalarında pazarlık
lar yaparak, onların işyerini hangi gün göreceklerini 
ve nasıl bir baskın düzenleyeceklerini bir veya birkoç 
gün önceden öğrenerek, sigortasız işçilerini o gün için 

izindi saydıklarını ve müfettişlerin işverenin isteği doğ
rultusunda tutanak düzenlediklerini, sigortasız işçile
rimiz ve vatandaşlarımız bizlere dertli dertli anlatmak
tadırlar. Bu vatandaşlarımız, «Zaten iş yok, şikâyetçi 
olduğumuzda mevcut işimizden de oluyoruz. Sonra, 
sigortasız işe de pazarlıkla alıyorlar bizi; Sigorta iste-
meyeceksen seni işe öyle alırım diye bizlerden garanti 
alıp, o şekMde işe alıyorlar. Onun için de şikâyetçi 
olamıyoruz. Biz dertlerimizi kimlere anlatalım?» de
mektedirler. 

Sayın balkanımızın ve bakanlığının bundan sonra 
bu işlere ciddî bir şekilde eğileceğini umar, hepinizi 
en derin saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara 

Doğumevi Başhekimine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

IBAŞKİAN — 20 nci suradalki Sayın Salim Erel'in 
sorusu, geri alluntmıışttiir. 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri ara
sında düzenlenen televizyon programlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan siyasî partilerin genel başkanları ile 
bazı gazete temsilcileri arasında düzenlenen televizyon 
programlarina ilişkin Sayın Başbakandan sorusu var. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile yapacağı 
toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/559) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Sayın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

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

İBAŞKAN — 23 üncü sırada, Sayın Salim Erel' 
in, Sayın Başbakandan sorusu var. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar, 
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Sayın 'Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 24 üncü sılada, Sayın Salim Brel' 
in, Konya Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmala
rına ilişkin Sayın Sanayi ve Ticaret Balkanından so
rusu var. 

Sayın Salim Erel? Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı? Yok. 
Yerine cevap verecek bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

25. >— Diyarbakır Milletvekili Mahmud ylltun-
akar'ın, hâkim ve savcılar ile diğer adliye mensup
larının bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/562) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Aftunakar'ın, hakim ve sav
cılar ile diğer adliye mensuplarının bazı sorunlarına 
ilişkin Sayın Adalet Bakanından sorusu var. 

Sayın Mahmud Altunakar? Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı? Yok. 
Yerine cevap verecek bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akarın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Malhmud Alitunalkarm, emekli eğitmenlere 
ilişkin Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu var. 

Sayın Mahmud Altunakar? Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı? Yok

lar. 

Yerine cevap verecek bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — İçel Milletvekili Edip Özgençin, çocuk 
mahkemelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/564) 

\ 
(BAŞKAN — 27 nci sırada, İçel Milletvekilli Sayın 

Edip özgenç'im, çoculk mahkemelerine ilişkin Adalet 
Balkanımdan sorusu var. — 
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Sayın Edip Özgenç?... Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?... Yok. 
iSbru er'fcelen'mîşilür. 

28. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Merkez - Dağdemirler Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/565) 

BAŞKAN — 28 'inci sıradaki, Uşak Mfilîdfivdkiili 
Sayın Yusuf Demirin Tarım Oıtoan ve Köyişleri Ba
lkanından sorusu, İçtüzüğün 97 nci imladldesiikıe göre er-
'telenm'iışıtJir. 

29. — Uşak Milletvekili Yusuf DemirTin, Uşak 
İli Banaz İlçesi Ahat ve Çamsu köyleri pancar üre
ticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

(BAŞKAN — 29 uncu sırada yer alan, Uşıalk Mil-
iöfcvekilii Sayın Yusuf Demir'in sorulsu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre erMenlmlişitir. 

30. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
, İli Eşme İlçesine' bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü som önergesi (6/567) 

31. >— Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün akimine izin 
verilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/568) 

BAŞKAN — 30 ve 3(1 inci şuralarda yer alan, 
Uşak MllMVekli Sayın Yusıif Demir'in soruları, yi
ne İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertielJenimfişitir. 

32. <— İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adana -
Mersin karayolu güzergâhında tarım arazileri üzeri
ne sanayi siteleri kurulduğu iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/569) 

(BAŞKAN — 32 ncü sırada, İçel MifdtJvekiili Sayın 
Edip özigençlin, Adana - Mersin karayolu güzergâ
hında tarım arazileri üzerine sanayi siteleri kurulduğu 
'iddiasına ilişiklin Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu yer almalkitadir. 

Sayın Edip. özgenç?... Ydkllar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, piyasa 
ekonomisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 
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BAŞKAN — 33 üncü sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Edip özgenç'in, piyasa ekonomisine ilişkin Sa
yın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından soru
su yer almaktadır. 

Sayın Edip özgenç?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kana
da Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı 
Maksatlarla Kullanılması Alanında İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 
392) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, 392 sıra sayılı, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında 
Nükleer Enerjinin Barışçı Maksatlarla Kullanılması 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar... 
Hükümet yerini almıştır; ancak, komisyon bulun

madığından, tasarının görüşülmesini erteliyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

2. — Hacer Yıldırım ve Çeşmi Çadırcı'ya Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarıları ve Plan ve Bütçe Komisyonu. Raporu 
(1/706, 1/707) (S. Sayısı : 395) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmı
nın ikinci sırasına geçiyoruz. 

ikinci sırada, Hacer Yıldırım ve Çeşmi Çadırcı'ya 
Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun Tasarıları ve Plan ve Bütçe Komisyonu ra
poru bulunmaktadır. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

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

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 395 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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34. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/571) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Sayın Edip özgenç'in sorusu, sayın bakanlığın 20 gün 
mehil istemiş olması itibariyle ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Hacer Yıldırım ve Çeşmi Çadırcı'ya Vatanî Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Çıldır 1328 doğumlu Mehmet Kı

zı Hacer Yıldırım ve Ardahan 1936 doğumlu Kaşır 
kızı Çeşmi Çadırcı'ya hayatta bulundukları sürece 
15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımını takip eden ay

başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Gümrük Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte söz 

almak isteyen var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir; hayırlı, uğur
lu olsun. 

3. — İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafi
yeti Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/600) (S. Sayısı : 396) (l) 

(1) 396 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
münün 3 üncü sırasında yer alan, İslam Kalkınma 
Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak iste
yenler?.. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Fenni Islimyeli; buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA FENNİ 1SLİMYELİ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanın
ması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde grubum adı
na söz almış bulunuyorum. Şahsım ve grubum adına 
yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, İslam Kalkınma Bankasına 
katılmak ve aynı zamanda bu antlaşmayı imzalamak 
üzere 10 Ağustos 1974 tarihinde, zamanın hükümeti, 
yine zamanın maliye bakanına yetki vermiş bulun
maktadır. Zamanın maliye bakanı, mevcut mevzuat 
hükümleri içinde bu antlaşmaya imzasını koymuştur. 

Esasen, 1963 yılında çıkarılmış olan 244 sayılı Ka
nun, antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
tasdikinden evvel ilgili bakanlarca imzalanmasına mü
saade vermektedir. Bilahare bakanlar kurulu 1975 
yılında, 10 milyon İslam Danan ile bu bankaya işti
rake karar vermiştir 

Şimdi, böyle bir kanuna ihtiyacın sebebi nedir, 
arz etmek istiyorum: O tarihten beri İslam Kalkın
ma Bankası, Türkiye'de çeşitli yatırımlar yapmış veya 
yapılmış olan yatırımlara iştirak etmiştir Şimdi, işti
raklerinden doğan bir kâr payı vardır İşte, bu kâr 
payı Kurumlar Vergisine tabi tutulsun mu, tutulmasın 
mı, meselesi münakaşa edilmektedir* Kurumlar Ver
gisindeki hükümler; özellikle dar mükellefiyete tabi 
kurumların kazançlarından ve iratlarından tahsil edi
lecek vergilerin sıfıra kadar indirilmesi hususunda 
Maliye Bakanlığına verilen yetki, bu olayda işleme
mektedir. Bu itibarla İslâm Kalkınma Bankasının da 
kurumlar itibarıyla kazanç ve iratlarının vergiye tabi 
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tutulmaması için bu kanun getirilmektedir, diye Ma
liye Bakanlığı yetkilerince söyleniyor. Komisyonda 
verilen izahattan bunu anlıyoruz. 

Ancak, tasarının tetkikinden anlaşılacağı veçhi
le bu maksat, bu kanun tasarısıyla fevkalade geniş
letilmiş vaziyettedir. Sırasıyla tetkik ettiğimizde, İs
lâm Kalkınma Bankasının bütün varlıkları, her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. Yine, İs
lâm Kalkınma Bankasının bütün gelirleri ve kârları 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmakta
dır. 

Yarın bu banka Türkiye'de şube açtığı takdirde, 
her ne nam altında olursa olsun, yaptığı işlemler se
bebiyle nakten ve hesaben aldığı para var. Biliyorsu
nuz bunlar mevduat almıyor; fakat yine mevduat al
masalar dahi halktan çeşitli nam altında para topla
maktadırlar. Bunlara tahakkuk eden faizler veya ver
dikleri krediler dolayısıyla bankanın aldığı faizler ver
giye tabi tutulmayacak veya havale işlemleri, tahsil 
senedi işlemleri, kambiyo işlemleri dolayısıyla kâr pay
larından vermeleri lazım gelen gider vergilerine bu 
banka muhatap olmayacaktır. Hadise fevkalade ge
nişletilmiş bulunmaktadır. 

Yine aynı şekilde bu banka, menkul; yani demir
baş alımı esnasında, mesela Katma Değer Vergisi 
ödemeyecektir; ama diğer bankalar ve diğer dar mü
kellefiyete tabi yabancı kuruluşlar bu vergiyi ödeme
ye devam edecektir. 

Meseleyi biraz daha açıyorum: Bu banka, gay
rimenkul iktisap ettiği sırada tapu harcı ödemeyecek
tir. Enteresan... Dar mükellefiyete tabi diğer kuruluş
ların ödedikleri bilumum vergilerin hiçbirisini ödeme
yecektir; Yine, dar mükellefiyete tabi yabancı kuru
luşların, hatta Türk bankalarının ödedikleri resim ve 
harçları bu banka ödemeyecektir. 

Fevkalade şümullendirilmiş bir hadise karşısın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ne yapma
mamız lazım geldiğini şimdi sarahatle ortaya koymak 
zarureti vardır ve meseleyi bu açıdan Türk mevzuatı 
içinde değerlendirmek zarureti karşısındayız. 

Bir noktayı hemen ifade etmek istiyorum: İslâm 
Kalkınma Bankasına o tarihte iştirak edilmesi, ger
çekten fevkalade isabetli olmuştur. Türkiye ile Arap 
ülkeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle pet-
ro/doların Türkiye'ye çekilmesi bakımından isabetli 
bir adım atılmıştır; Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak bunun isabetini vurgulamak istiyoruz. Ancak, 
böyle bir anlaşmaya katılma dolayısıyla yeni bir ka
nun düzenlemek ve bir uygulama kanunu içinde Türk 
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bankalarına, yabancı bankalara veya dar mükellefi
yete tabi diğer kuruluşlara tanımadığınız birtakım hak
ları bu bankaya tanımak noktasında imtiyazların baş
ladığı kanaatıyla, meseleyi Yüce Meclise arz etmek 
istiyoruz. 

Birtakım istisnaî hükümlerle, özellikle İslâm Kal
kınma Bankasına birtakım muafiyetler tanınmış ol
ması, kanaatimizce Anayasamızın 10 uncu maddesiy
le çelişmektedir. Bilindiği veçhile, Anayasamızın 10 
uncu maddesi, «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tanınamaz» demektedir. 

Eğer Maliye Bakanlığı meseleyi, dar mükellefiye
te tabi kuruluşlar içinde ele almış olsaydı, o zaman 
diyeceğimiz hiçbir husus olmazdı. Yani, Kurumlar 
Vergisinin şümulü içinde dar mükellefiyete tabi diğer 
kuruluşlara ne gibi haklar tanıyorsak, onlara ne şe
kilde istisnai muamele yapıyorsak, İslâm Kalkınma 
Bankasına da aynı istisnai muameleyi yapmış olsay
dık, mesele kalmazdı. İslâm Kalkınma Bankası bugün 
Türkiye'de şube açmamıştır; ama yarın şube açtığı 
andan itibaren, ona tanınacak birtakım istisnai hüküm
ler hem Türk bankaları, hem de yabancı bankalar kar
şısında bir imtiyaz haline gelecektir. İşte bu noktada 
hassas olmamız lazım geldiği kanaatini taşıyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu tarihlerden bu 
yana, fevkalade hassas olan ve verilmemesi yolunda 
itina gösterilmesi lazım gelen birtakım imtiyazların, 
bu esnada şümullendirilerek münhasıran bir bankaya 
verilmesi temayülünü, şüphesiz tasvip etmemiz müm
kün değildir 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım; meselenin 
üzerinde Meclisin hassasiyetle durması gerektiği kanaa
tini taşımaktayım. 

Bir noktayı daha vurgulamadan geçemeyeceğim. 
Biraz evvel arz ettiğim veçhile, Anayasamızın 90 inci 
maddesi, gayet sarih olarak, «Türkiye Cumhuriyeti 
adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla 
yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bul
masına bağlıdır» demektedir. Bu hadisede maalesef 
1974 yılında bir ihmal yapılmış ve bu andlaşma; yani 
Türkiye'nin İslâm Kalkınma Bankasına katılmasına 
mütedair olan anlaşma Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin tasdikinden geçirilmemiş bulunmaktadır. Şu 
halde, Büyük Millet Meclisinin tasdik etmediği bir 
antlaşmanın uygulama kanununu şimdi görüşmekte
yiz. Kanaatimce tezat buradadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyden evvel 
kendi haklarına, kendi yetkilerine sıkı sıkıya bağlı 

olmak ve onu hâkim kılmak mecburiyetindedir. Henüz 
bir antlaşmayı tasdik etmemiş ise, onun uygulama ka
nununun burada görüşülmesi mümkün değildir. Ön
ce antlaşmayı tasdik edecektir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; yani antlaşmanın esasları getirilecektir Tür
kiye Büyük Millet Meclisine; - maalesef bu antlaşma
yı Plan ve Bütçe Komisyonunda görmek dahi müm
kün olmamıştır - ondan sonra bu kanun müzakereye 
alınacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, fevkalade 
ters bir tutum içinde, tasdik etmediği bir antlaşmanın 
uygulama kanununu burada görüşmek durumunda 
bırakılmıştır. Bu itibarla, usule ve Anayasaya aykırı 
bir tutum içine-girilmiş bulunmaktadır. Her şeyden 
evvel, Meclisin, bu noktada, kendi selahiyetini; Bü
yük Millet Meclisinin hâkimiyetine ve kuruluş mak
sadına ait olan hâkimiyet hakkını kullanması ve kendi 
yetkilerini hassasiyetle burada ortaya koyması zama
nı gelmiştir.^Büyük Millet Meclisi olarak, yetkilerimi
zin hududunu tayin edeceğiz ki, bu Meclis itibar gör
sün muhterem arkadaşlarım. 

Hukuk nedir? Hukuk, bir noktada nizamsızlığı 
meşru kılabilmek için ortaya konmuş bir müessese 
değildir. Şayet birtakım nizamsızlıklar var ise, o niza
mı her şeyden evvel Büyük Millet Meclisinin isteme
si, hâkim kılması, düzenlemesini sağlaması ve ondan 
sonra hükümetlere yetki vermesi lazımdır. Bunlar, 
Büyük Millet Meclisinin - biraz evvel arz ettiğim gibi -
temel haklarıdır, kuruluş hükümleridir. 

Arkada yazılı şu muhteşem yazının şüphesiz bü
yük bir manâsı olmak lazım gelir. «Adalet mülkün 
temelidir» derken; hukuk müessesi, düzenin esasıdır 
derken, bütün bunları bir kenara itmek mümkün de
ğildir. Önce bunları hâkim kılacağız ve ondan sonra 
bu kanunu görüşmek gereği ortaya çıkacaktır. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, kanunun sınırı
nın fevkalade genişletilmiş olması ve o genişletilmiş 
sınır içinde meselenin getirilmiş olması ayrı bir sakın
cadır, bir imtiyazdır; ama özellikle Anayasanın amir 
hükümleri yerine getirilmeden ve antlaşma tasdik edil
meden bir kanun hükmünün, uygulama kanununun 
burada görüşülmesi Anayasaya tamamen ters düş
mektedir. 

Bu itibarla, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
olarak biz, Büyük Millet Meclisinin haklarına saygılı 
bir grup olarak meselenin meşrulaştırılması lazım gel
diği kanaatini taşıyoruz ve önce antlaşmanın buraya 
getirilmesi, onun görüşülmesi, onun tasdikini takiben 
bu kanunun görüşülmesinin mümkün olduğu kanaati
ni ifade ediyoruz. Vurgulamak istediğim bir nokta da, 
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çok değerli yüce Meclisin değerli milletvekillerinin, 
Meclisin haklarını hâkim kılacağı ümididir. 

Saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın islimyeli. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Erol Ağagil; buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADİNA EROL AĞAGİL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz İslâm Kalkınma Bankasına Vergi 
Muafiyeti Tanınması Hakkındaki Kanun Tasarısı, 
benden önce konuşan Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu sözcüsü tarafından da söylendiği gibi, aslın
da 1974 yılında İslâm Konferansına üye ülkelerden 
başlangıçta 29 tanesinin iştirakiyle kurulan, daha son
ra da 43 üyeye ulaşan, Uluslararası İslâm Kalkınma 
Bankası Antlaşmasına istinaden hükümetçe hazırlan
mış, üç maddeden ibaret olmakla beraber, aslı tek 
maddelik bir kanun tasarısıdır. 

Ancak, şimdi de izah ettiğim gibi, bu tasarının 
esas dayandığı kuruluş antlaşmasını; yani bankanın 
kuruluş antlaşmasını incelediğimizde görüyoruz ki, o 
zamanki Türk Hükümeti, 11 Ağustos 1974 tarihinde 
kuruluş aşamasındaki bu banka ile olan antlaşmaya 
imza koyarken, devrin Maliye Bakanına, 20 bin dina
ra kadar ve sonunda da 10 bin dinarlık bir hisse se
nedi satın alınmak suretiyle bu bankaya ortaklık öner
miştir. Bu antlaşmaya 10 bin dinarlık kısmıyla katıl
mak için Hükümetin Maliye Bakam tarafından imza 
atılmış ve bu işlem yerine getirilmiştir. Dikkatlerinize 
sunuyorum sayın milletvekilleri, bu antlaşma 12 yıl
dan beri; O zamanki hükümet tarafından imzalan
mış olmakla beraber, aradan geçen bu î 2 yıl süre için
de ne daha önceki hükümetlerce, ne de 2,5 yıl iktidar
da bulunan Anavatan Partisi hükümetince Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilmemiştir; 
antlaşmanın aslı da getirilmemiştir, böyle bir madde 
ihtiyacı da getirilmemiştir. Huzurlarınızdaki bu tasa
rı asıl madde olarak, demin de söylediğim gibi, tek 
maddeden ibarettir; ama bahse konu antlaşmanın, 
yani esas banka ile yapılan antlaşmanın vergi muafi
yeti olan 59 uncu maddesine dayandırılarak şimdi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu yetki istenmek
tedir. 

Antlaşmanın bu 59 uncu maddesi ile vergi muafi
yeti dışında kalan diğer maddeleri, üye ülkelere bir 
sürü yetki ve sorumluluk getirmektedir. Peki, o mad
deler nasıl işleyecektir? Antlaşmanın bir tek madde
sini kanuna bağlıyorsunuz, diğerlerini kararname ile 

yürütmeye kalkıyorsunuz; yani, karşı tarafa Türk 
Devletinin vecibesini kanunla garanti ediyorsunuz, 
bunun mukabilinde Türk Devletinin haklarını hükü
mete kararname ile kullanmayı yetki olarak veriyor
sunuz... Bunun sebebini ne mantıken, ne hukuken, 
ne de bir yasama faaliyeti anlayışı içerisinde çözmek 
mümkün değildir. Bunu yüce heyetinizin takdirlerine 
bırakıyorum. Ancak, bu bir antlaşma metni olduğu 
için, benden önce konuşan sözcü tarafından da ifade 
edildiği gibi, Anayasanın 90 inci maddesine göre, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin onayına, huzurlarınıza 
getirilen bu tek maddelik tasarı değil, evvela ana ant
laşma metni sunulmalıdır. Ana metin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından onaylanmadan önce, 
bu. tasarıyla tek bir maddesinin onayınıza sunulma
sı.. Anayasa nm ve yasama erkinin yetkilerine tecavüz
dür, gayri hukukidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarıyla 
yabancı bir kuruluşa tanınmak istenen her türlü ver
gi muafiyeti istemi de, gene Anayasanın 10 uncu mad
desindeki fırsat eşitliği ilkesine ters düşmektedir. Sa-
}/m üyeler, lütfen düşününüz; özellikle ve özellikle 
yerli yatırım bankalarıyla islâm Kalkınma Bankası 
arasındaki bu ayrıcalığın, bu tasarı kabul edildiği tak
dirde ortaya çıkacak ayrıcalığın getirdiği sakıncala
rın nasıl korkunç bir fırsat eşitsizliğine neden olabile
ceğini. İslâm Kalkınma Bankasıyla yerli yatırım ban
kalarının aynı yatırıma girmesi, aynı gayrımenkulleri 
alıp satmaya kalkmaları, aynı işletmeyi çalıştırmaları 
veya o işletmeye hissedar olmaları, aynı firmalara 
kredi vermeleri nasıl mümkün olacaktır? 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, yerli yatırım 
bankaları Türk mevzuatlarına göre Gelir, Kurumlar, 
Katma Değer Vergisi, Stopaj vesair gibi bütün ver
gilere tabi olduklarına göre, gayet tabiî kredi ve ya
tırım şartları çok daha pahalıya malolacağından; İs
lâm Kalkınma Bankasına tanınan bu ayrıcalık ile yer
li bankacılığımız açısından durum, kendileri aleyhine 
olacaktır. Bu da gayet aşikârdır. Doğacak bu durumu 
evvela bir Türk, sonra da bir parlamenter olarak ka
bul etmek mümkün değildir. 

Bu durum karşısında ve Anayasanın 10 uncu mad
desindeki fırsat eşitliğine aykırılık durumu göz önüne 
almmca, bu tasarının evvellikle ve öncelikle Anayasa 
Komisyonunda görüşülmesi de şarttır. Bu talebimizi 
Plan ve Bütçe Komisyonunda sunduğumuzda itibar 
görmedi; aynı teklifi yüksek huzurlarınıza da grup 
olarak getirdik. Eğer tasvip buyurursanız, Anayasa
nın 10 uncu maddesindeki fırsat eşitliği açısından 
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Anayasa Komisyonunun da en azından görüşünün 
alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

1974 yılında kurulan bu bankaya o zamanki Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti, OPEC kaynaklarından 
ucuz kredi temin etmek amacıyla ve bir hisse senedi 
alınması yetkisi verilmek maksadıyla girmişti. Hal
buki, şimdi bu tasarı ile verilen her türlü vergi muafi
yeti ile olay, o zamanki hükümetçe düşünülenin tam 
tersine işler bir hale getirilmiştir. Kâra ortaklık sure
tiyle Türkiye'deki yatırım ve işletmelere verilecek kre
dilerden elde edilecek kazançlar vergiden muaf ola
cağı için ve ilaveten ülke dışına transferi de mümkün 
olduğundan, daha evvel düşünülen Türkiye'ye kredi 
sağlamak yerine, Türkiye'den kâr transferi gibi 180 
derece zıt bir maksada yönelmiş olacaktır. 

İslâm Kalkınma Bankasının yerdiği kredilerden 
faiz almadığı, kredi talebinde bulunanlardan uygun 
görülenlere kredinin katkı oranı miktanmda ortaklık 
kârına katılmak suretiyle bu işlemin yapıldığı esas 
antlaşmada belirtilmekte olup, yine esas antlaşmanın 
8 inci maddesinde ise, bankanın, aynen diğer bankalar 
gibi, mevduat toplayabileceği belirtilmektedir. Dola
yısıyla mevduat açısından, aynen diğer bankalar gibi 
çalışacaktır; ama her türlü işlevinden ve tasar
rufundan doğacak kârların tümü, demin de arz ettiğim 
gibi, bütün vergilerden muaf olacaktır. Bunu, eşitlik 
prensibi ışığında anlamak ve kabul etmek mümkün 
değildir. 

1974 tarihli ana antlaşmanın 30 uncu maddesi, 
«Üye ülkelerin oy gücü, sermaye paylarına bağlı ola
rak belirlenir» tarzındadır. O halde, bankada fazla 
hissesi olan zengin üye ülkelerin; az gelişmiş ve az 
hissesi olanlara ekonomik yardım maksadıyla kuru
lan bu banka, daha az hisse payı olan ülkelere her
hangi bir yardım veya yatırım yapması olayını, sa
dece zengin ve hisse payı fazla olan ülkelerin takdiri
ne bırakmaktadır. Bu madde ise, son derece antide
mokratik bir maddedir. 

İşte, onun için diyoruz ki, 60'dan fazla maddeden 
müteşekkil esas anlaşma Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirilip onayından geçirilmeden, bir tek madde
nin ve Türkiye aleyhine işleyecek bir maddenin onay
larınıza sunulması, konunun anlaşılması yönünden 
ve demin saydığım diğer sebeplerden dolayı yanlış
tır. Esasında ve öncelikle esas anlaşmanın huzurları
nıza getirilmesi lazımdır. 

Bu tasarının madde gerekçelerinden üçüncü pa
ragrafta «Bankanın iştirak ettiği şirketlerce sermaye
ye iştirak nispetinde ödenecek kâr payları Kurumlar 
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Vergisinden muaf tutulacaktır» denilmektedir. Halbu
ki, yine tasarının esas metnindeki (c)#fıkrası çok daha 
dar kapsamlıdır ve sadece kâr paylarını kapsamakta
dır. Yani tasarının ana metnindeki (c)' fıkrasıyla ge
rekçe bir yerde çelişkilidir. 

Bu sebeple, Anayasanın 10 uncu maddesine göre, 
bu tasarı Anayasaya aykırıdır, diyoruz; 1974 yılında 
hükümetçe kabul edilen Ana Antlaşma Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayından geçmediği için, bu 
tasarının huzurlarınıza getirilmesi uygun değildir, diyo
ruz; yerli yatırım bankalarının rekabeti açısından, yer
li bankacılığımız aleyhine olarak fırsat eşitsizliğini 
getirmektedir, diyoruz; bu tasarıyla bir nevi kapitü
lasyon istenmektedir, diyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; antlaşmanın 
imzalandığı 1974 yılından bugüne kadar geçen süre
de bu antlaşma gereği olan konular Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevkedilmemişken, kısa süre önce 
(Dikkatlerinize sunarım) basında çıkan haberlere gö
re, Başbakanımızın kardeşi Korkut Özal'ın İslam Kal
kınma Bankasına müşavir olacağı yazıldıktan hemen 
sonra huzurlarınıza getirilmesi de son derece dikkat 
çekici ve manidardır. 

IMF ve Dünya Bankasına ayrıcalıklar tanıyacaksı
nız, onların talimatlarına göre ekonomiyi tanzim ede
ceksiniz, serbest bölgeler kurarak ucuz işçilikle, ver
gisiz yatırım ve işletme imkânları tanıyacaksınız ve 
böylelikle Amerika'yı memnun edeceksiniz; Faysal Fi-
nans Kurumuna, Albaraka'ya ve şimdi de islam Kal
kınma Bankasına ayrıcalıklar ve özel haklar tanıyıp, 
Arap âlemini memnun edeceksiniz, bunun da adına 
«Liberal ekonomi» adını takacaksınız... Nerede fır
sat eşitliği, nerede Türk Devletini ve hukuk düzeni
ni ve yerli yatırımcılığı koruma?.. Doğu ile Batı ara
sında köprü görevini böyle mi yerine getireceksiniz? 
Buna, liberal anlayış değil sayın üyeler; dense den
se kapitülasyon anlayışı denir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu olarak, hükümetin bu tasarıyı ge
ri alıp, esas antlaşma metnini Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunmasını istiyoruz. Eğer hükümet bu tale
bimizi yerine getirmez ise, yüce kurulunuzdan tasa
rıyı Anayasa Komisyonuna sevk ederek, özellikle fır
sat eşitliği bakımından, Anayasanın 10 uncu madde
sine göre Anayasa Komisyonunun görüşünün alınma
sı kanaatini taşıdığımızı belirtiyoruz. 

Bu düşünce ve duygularla yüce heyeti saygıyla 
selamlarım. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

— 41 — 
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Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımızdan Sa
yın Türkân Arıkân; buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, sıramı Vural Arıkan'a verebilir miyim? 

BAŞKAN — Siz de kayıtlısınız zaten; evet size 
de sıra gelecek, ona da sıra gelecek. 

Vazgeçtiniz öyle ise?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

efendim, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Evet efendim; buyurun. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; bir sözümüz vardır, «Bayram değil, 
seyran değil, eniştem beni niye öptü?» diye. Ben, bu 
tasarı gelince hemen bunu anımsadım ve tasarının ar-
kasındakini bulmaya gayret ettim. Plan ve Bütçe Ko
misyonunun raporuna baktığımız zaman, diyorlar ki, 
«Yabancı uluslararası kredi kurumlarının, yabancı 
bankaların, devletlerin Türkiye'ye yapmış oldukları 
ikrazlardan ötürü elde ettikleri faizlerin vergisi sıfır
lanmıştır.» Bu sıfırlama, Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 24 üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden 
1984'ün Mart ayında gelmiştir. 

Şimdi, «tslam Kalkınma Bankası, adı • banka ol
makla beraber, aslında uluslararası bir kredi kurumu
dur. Binaenaleyh faizsiz kredi veriyor ve kâr payı alı
yor, bunlar vergileniyor. Bu eşitsizliği gidermek mak
sadıyla biz bunu yaptık» diyorlar. Eğer, gerçekten bu 
kanaatta iseler, bu kanun tasarısını getirmeye gerek 
yoktur. Niçin?:. Ben, kendilerine çok basit bir yol gös
tereceğim. 

Biliyorsunuz, faizsiz kredi verme; yani kâr payı 
verme, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 
12 nci bendine göre, menkul sermaye iradıdır. Ku
rumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi de, dar 
mükellef olan kurumların menkul sermaye iratların
da indirim yapmayı, Bakanlar Kurulunun yetkisine 
bırakır. O halde, bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarır
sınız; «Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 
12 nci bendinde yazılı kâr paylarının da vergisi sıfıra 
kadar inmiştir» dersiniz, mesele olur biter. 

Bu yapılmadığına göre, demek ki amaç değişik. 
Amaç ne? Tamamen bir imtiyaz vermek. Hatta şu 
kadarını söyleyebilirim ki, Osmanlı sanayiinin yıkıl
masına neden olan 1838 Ticaret Antlaşmasından da
ha vahim bir imtiyaz getiriyor bu. Bunu samimi ola
rak söylüyorum, arz edeceğim size. (SHP, MDP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Sayın Islimyeli söyledi. Bunlar, varlıkları itiba
riyle vergi ödemeyeceklerdir; yani İslam Kalkınma 

11 , 2 4 1986 0 : 1 

Bankası Emlak Vergisi ödemeyecektir; ama Sudi 
Türel Beyefendi Emlak Vergisi ödeyecektir. Gelir el
de etmişlerdir; vergi ödemeyeceklerdir; kâr elde et
mişlerdir, vergi ödemeyeceklerdir. Her türlü işlem
leri vergi dışıdır Mukavele akdederler; Damga Ver
gisi ödemezler, harç ödemezler, resim ödemezler, Ku
rumlar Vergisi ödemezler. Gayrimenkul alımları ve 
satımları dahi vergi dışında bırakılmıştır. Bu ne de
mektir bilir misiniz? Türkiye'de gayrimenkul alım ve 
satımı yapar, kâr eder; ondan bile vergi ödemez, alır 
gider. Hatta, İslam Kalkınma Bankasını Türkiye'de 
tasfiye etseniz, o tasfiyeden doğan kâr bile vergiye 
tabi olmayacaktır. 

Bahsettikleri nitelikleri kabul ediyorum; yani İs
lâm Kalkınma Bankası bu şekilde çalışıyor, binaena
leyh, onu da diğer benzer kurumlarla eşit hale getire
lim... Ama, siz, bunu eşit hale getirelim derken, on
lara bir nevi imtiyaz veriyorsunuz. 

Bakınız, gerekçede ne diyor : «Bunlar Türkiye'de 
şube açtılar. «Şube açtılar; ama mevduat faaliyeti ya
pamayacak, diğer bankalar gibi mevduat toplayama-
yacak Sayın Başbakan Yardımcımız da gayet iyi bi
lirler, bunlar mevduat toplamazlar. Gelir Vergisi Ka
nununda ve Kurumlar Vergisi Kanununda bir hüküm 
getirildi. (Hatırlar mısınız? O zaman kalktım, yırtın
dım) iş ortaklığı hükmü getirildi; bu banka burada 
iş ortaklığı yapacak ve elde ettiği gelirden vergi öde
meyecek. 

Yine geçenlerde vergi paketi geçti. Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti sözcüsü konuşurken derhal anımsa
dım olayı; ne dedi? «Bir gazete haberine göre, Sayın 
Korkut Özal bu bankanın başına gelecektir» dedi. 
Bir hüküm kabul ettik, hatırlayınız. Hatta, konuşma 
imkânı hâsıl olmadığı için, o zaman Sayın Maliye Ba
kanına, «Amaç nedir bunda?» diye sormuştum. Böyle 
bir kuruluşun başında bulunanın ücreti yabancı ülke
den döviz olarak gelirse vergi vermeyecektir; ama 
İslam Kalkınma Bankasının çalıştırdığı bekçi Mehmet 
efendi, 41 400 lira brüt ücret alırken vergi ödeye
cektir. 

Bakınız, 1838'de yapılan anlaşmada dahi, (Ki, Tür
kiye sanayiini perişan etmiştir) bunun bir maddesinde 
(İngilizler bunu şaheser olarak mütalaa ederler) «İn
giliz tüccarı ortakları ve adamları, iç ticarette en im
tiyazlı yerli tüccardan fazla vergi ödemeyeceklerdir» 
der. Yani, Osmanlı dahi, 1838'de zorluk içinde iken, 
imtiyaz verme durumunda iken, kendi vatandaşına ta
nıdığından az vergi ödeme imkânını kabul etmemiş
tir. Siz bunu tamamen kaldırıyorsunuz. 
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Değerli arkadaşlarımız Anayasanın 10 uncu mad
desindeki imtiyaz hükmüne değindiler, bu arada ant
laşmanın onaylanmadığını da söylediler. Vergicilik 
açısından, ben bir konuyu daha ilave edeceğim. Bu
rada, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırı bir du
rum da vardır. Anayasanın 73 üncü maddesi, vergi 
ödemeyi sadece vatandaşlara hasretmez, herkes vergi 
ödemekle yükümlüdür, der; bunlar ister yerli olsun, 
ister yabancı olsun. îşte getirdiğiniz bu hüküm buna 

• da aykırıdır. 
Bir örnek daha verip huzurunuzdan öyle ayrılmak 

istiyorum. Bugün City Bank var veya Expres Bank 
var veyahutta Chemical Bank var; bunlar yabancı 
balkacılık faaliyeti yapıyor Türkiye'de. Bunların isim
lerini tabiî çoğaltabiliriz. Bunların kanunî merkezleri, 
iş merkezleri Türkiye'de değildir; fakat burada bir 
işyerleri vardır. Bu işyerleri dolayısıyla dar mükellef, 
kurum olurlar ve sadece Türkiye'de elde ettikleri ge
lirlerden vergi öderler; yurt dışında elde ettikleri ge
lirlerden vergi ödemezler. 

Şimdi, İslam Kalkınma Bankası Türkiye'ye geldi, 
bir şube açtı. Ne farkları var? Onaylanmayan bir ant
laşma var ve bu hiç vergiye talbi değil, öbürü vergiye 
tabi. Hatta Amerikan bankaları nisan ayında beyan
namelerini verirken, takside alışık olmadıklarından 
iki taksidi de birden peşin olarak öderler; ama bu is
lam bankaları ödemek durumunda değildirler. Zor-
layabilirseniz, ben bir uygulamacı olarak şunu belirt
mek istiyorum, İslam Bankasında çalışan ve buradan 
ücret alan yabancıların dahi vergisini ödemeleri 
mümkün olabilir; yasa bu kadar tartışmaya müsait
tir. 

Elimizde bir imkân var; Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 75 inci maddesi. Amaç, bunların kâr ortaklık
larının üzerindeki verginin sıfıra inmesini sağlamak 
ise, iki saatte bir kararname neşredersiniz ve bu sı
fıra gelir. Yoksa, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu 
bu iş için vasıta kılınmamalıdır. 

Saygılar sunarım. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Bakan söz istemişlerdi; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, mevcut tereddütlerin, İs
lam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanın
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile İslam Kalkınma 
Bankasının yapısı ve çalışma şekli hakkında kâfi bil
giyi verememiş olmamızdan kaynaklandığı kanaatini 

taşıyorum. Çünkü, sayın grup sözcülerinin ortaya koy
dukları ve birtakım örnekleriyle dile getirdikleri ko
nu, bende bu kanaati uyandırdı. 

İslam Kalkınma Bankası, İslam devletlerinin işti
rak ettiği bir kuruluştur. Bir ölçüde Dünya Banka
sının bir benzeridir. Dünya Bankasına ülkeler işti
rak eder; bu da, İslam ülkelerinin iştirak ederek kur
dukları bir kalkınma bankası olup, proje üzerine kre
di. veren bir bankadır. Bu banka, çalışma tarzı itiba
riyle İslam ülkelerinde; yani üyesi bulunduğu ülke
lerde hiçbir zaman sulbe filan açmaz. Bir City Bank
la, bir diğer banka ile benzer tarafı yoktur. Bir City 
Bank'a şahıslar ortaktır, bankacılık faaliyeti yapar. 
Dünyanın her tarafında olduğu gibi, istediği ve mü
saade edildiği takdirde, Türkiye'nin her tarafında şube 
açabilir ve birtakım muameleler yapar, kâr eder; ga
yet talbiî devlete vermesi lazım gelen vergilerini de 
öder. 

İslam Kalkınma Bankası, hiçbir ülkede şube aç
mamıştır. Dünya Bankası, 1946 yılından itibaren faa
liyetini gösterir; fakat hiçbir ülkede şube aç
maz. Verdiği krediler proje kredileridir ve projenin 
finansmanı için o ülkenin garantisi altında kredi açar 
ve kredi olarak verdiği paranın değerlendirilmesi kar
şılığında faiz olarak parasını alır. 

İslam Kalkınma Bankasında, Türkiye, daimî yö
netim kurulu üyeliğini haiz 5 büyük İslam ülkesi ara
sında olup yönetim kurulunda söz sahibidir ve esasın
da Türkiye gerek proje, gerekse ticarî finansman kre
disi bakımından İslam Kalkınma Bankası kaynakla
rından en fazla yararlanmış bir ülkedir. 1.10.1985 ta
rihine kadar buradan alınmış olan 674 milyon dolar
lık bir kred'i, Türk Devleti ile firmalar tarafından kul
lanılmıştır. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Bir avuç dolar için... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bundan 
sonra da kredi devam etmektedir ve proje finansma
nına katkıları bulunmaktadır. En son olarak Boğaz 
Köprüsüne 40 milyon ve 3 semimizin, İstanbul, An
kara ve izmir'deki gecekondu bölgelerinin ıslahı için 
de 60 milyon dolara yakın bir kredi sağlanmıştır. 

Şimdi, ben esasen şu yönden konuya girmek isti
yorum : Bu tasarı, genelde bir imtiyaz kanunu tasa
rısı değil, (Sayın Vural Arıkan da bir nebze bahsetti) 
belirli bir haksızlığı telafi eden bir kanun tasarısıdır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Aksi
ni söyledi. 
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DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Nasıl 
olduğunu anlatacağım. 

İslam Kalkınma Bankası kredi olarak verdiği borç 
paranın karşılığını «faiz» adıyla almaz. Bunun ismine 
«kâr ortolklığı» der, «satın alma», «kira ücreti karşı
lığı» der ve bunun bir nevi faizinin ismini, kira veya 
kâr ortaklığı adları ile isimlendirerek alır. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hile-i şer'iye... 

VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Hile-i şer'iye... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kendi 
mevzuatı budur; bunun tartışmasını şu anda yapmak 
doğru değil. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Allah'ı kandırıyorsu
nuz. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Allah'ı kandırıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim; lütfen müda
hale etmeyelim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ba
kımdan, bu bankadan bu parayı alabilmenin usulü 
öyledir. Siz de borçlusunuz ve para almak istiyorsu
nuz; bunun karşısında bu imkân veriliyor. Eğer bu -
nun adı «faiz» olsa idi, kolaydı. Bugün için, uluslara
rası ve yabancı kuruluşlardan alınan bu gibi kredilerin 
faizinden kanunen bir vergi alınmaz, sıfırdır; yani şu
nun ismini «faiz» diye koysaydı, hiçbir vergiye tabi 
olmayacaktı. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Dine aykırı. 
M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — O zaman kanuna 

da lüzum yok. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kredi
nin karşılığına herhangi bir surette, «kira bedeli» ve
ya «kâr ortaklığı» dediğimiz takdirde, vergi durumu 
ortaya çıktığı ve bu yönde birtakım müşkülatlarla 
karşılaşıldığı için, konu karşınıza gelmiştir. Yoksa, 
bahsettiğiniz tarzda, buraya verilen bir imtiyaz değil; 
dünya bankası ile veya uluslararası bir yabancı ku
rumla yapılan bu şekildeki muamelelerde eşitlik sağ
lanmıştır. Yoksa bu husus, ilave bir imtiyaz değildir. 

SALIM EREL (Konya) — Kılıf, kılıf... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Vural Arıkan'ın görüşlerini, bir yazıyı okumak sure
tiyle cevaplandırmak istiyorum : 
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«Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
islam Kalkınma Bankasının her türlü vergi, resim 

ve harçtan muaf olması konusundaki talebiniz üzeri
ne, anılan bankanın kuruluş antlaşmasının 50 ve 59 
uncu maddelerindeki ilkeler dikkate alınarak, hazırla
nan kanun tasarısı ilişikte sunulmuştur. 

Vural Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı» 

(ANAP sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo»" 

sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efen

dim. 
FENNİ 1SL1MYELI (Balıkesir) — Soru sormak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı?.. 

Sayın Ağagil... 
Buyurun Sayın Islimyeli, sorunuzu sorun. 
FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan Yardımcımıza, verdikleri açıklama 
için teşekkür ediyorum. 

iki sorum var. Birincisi, grup olarak Anayasanın 
90 mcı maddesi üzerinde durduk. Bir anlaşma; yani 
Türkiye'nin islam Kalkınma Bankasına iştirakiyle 
alakalı anlaşma, Büyük Millet Meclisince tasdik edil
memiştir. Tasdik edilmeyen bir anlaşmaya müstenit 
bir uygulama kanununun burada görüşülmesi müm
kün değildir. Bu noktada, hükümet olarak ne düşü
nülmektedir? Meclisin yetkilerine şüphesiz yine bu 
Meclisin sahip çıkması gerektiğine ve yetkilerinin dı
şında henüz anlaşma tasdik edilmediğine göre, bir kal
kınma bankasına hukuken iştirak etmiş olmak müm
kün değildir; yani bir hukukî iştirak bahis konusu de
ğildir, hukukî muamele tamamlanmamıştır. Hukukî 
muamelesi tamamlanmayan bir bankaya, uygulama 
kanunlarıyla yeni muafiyetler tanınması mümkün mü
dür? Henüz anlaşma, resmen Büyük Millet Meclisi
nin tasdikinden geçmediğine göre, bir bankaya iştiraki 
bahis konusu değildir. Hukukî sonuç budur. Böyle 
bir bankaya muafiyet tanınması mümkün müdür? Bi
rinci sorum bu. 

İkinci sorum ; Sayın Başbakan Yardımcımız «Bu
rada şube açması bahis konusu değildir. Yalnız ve 
yalmz kâr ve gelirlerinin sıfırlanması; diğer dar mü
kellefiyete tabi yabancı kuruluşlara ne veriyor isek, 
buna da onları vermekteyiz» diyorlar. Esas itibariyle 
bunlarda mutabıkız. Mutabık olmadığımız cihet şu
dur : Şayet şube açmayacak ise, bu bankanın varlık
larını, gelirlerini, kârlarını ve her türlü işlemlerini 
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bütün vergi, resim ve harçlarından muaf tutmak için 
sebep nedir? Biraz evvel de ifade ettim, Katma Değer 
Vergisi vermeyecektir. Şube açmayacak ise, her türlü 
menkullerini ve gayrimenkul mal iktisabının devir ve 
temliklerini, her türlü vergi ve resimden muaf tutmak 
için bir hüküm getirmek niye? Şu halde, burada bir 
şube açması bahis konusudur, bu sebeple gayrimen
kul iktisap edecektir. Şu halde, burada bir menkul alı
mı bahis konusudur, bu sebeple gelir vergisi vermeye
cektir. Şu halde, burada bütün mal varlığı ile buluna
caktır, bir şube açacaktır, o sdbeple birtakım vergile
rin verilmemes'i bahis konusu olacaktır. Şube açma
yacak ise yapılması lazım gelen husus, münhasıran 
Kurumlar Vergisinin 24 üncü maddesinin tadili idi. 
Bu cihete gidilmeyip, böyle geniş ve şümullü bir ka
nun maddesinin getirilmesinin sebebi nedir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, biz burada herhangi bir anlaşmanın tasdik edi
lip edilmemesi konusunu dleğil, vergi uygulamasıyla 
alakalı bir kanun tasarısını görüşüyoruz. Bu tasarı, 
islam Kalkınma Bıankasının şu faaliyetlerinin vergi
den muaf olması imkânını getiren bir kanun tasarısı 
olup, maksadı budur. Yoksa, antlaşmanın tasdikiyle. 
alakalı herhangi bir husus değildir; biz böyle değer
lendiriyoruz. 

Diğer bir konu : Bir kanun .tasarısını buraya geti-
rirsin'iz, belirli kimselere imkânlar verirsiniz; o şart
lara uygun olanlar da. bundan istifade ederler. Vergi 
kanunları ve diğer kanunlarla getirilen hak ve mua
fiyetler bu esasla getirilir. İslam Kalkınma Bankası 
anlaşmasının tasdik edilip edilmemesi konusunu biz, 
bu kanun tasarısının ana esasından ayırıyoruz. 

Diğer taraftan, daha evvel de arz ettim, bu banka 
hiç bir zaman şube faaliyeti göstermez ve göstermesi 
de mümkün değildir. Nasıl ki. Dünya Bankası, dün
yada 150 üyesi varken, 4ö yıllık faaliyetinde hiçbir 
yerde şube açmamış ise; İslam Kalkınma Bankası da, 
kuruluşundan bu yana on sene geçmiş olup, bu süre 
içinde hiçbir yerde şube açmamıştır ve açması da 
mümkün değildir. İşin gereği şube açmasını gerektirmez. 
Eğer, bir vergi muafiyeti olarak bunları getiriyorsak, 
bu tek taraflı verilmiş olan bir karardır. Şube açmak 
yönünden bir faaliyet göstermesi, kendi statüsü ve uy

gulamasına göre mümkün değildir. Suudi Arabistan' 
da, Cidde'de merkezi vardır; bu nedenle böyle bir 
muafiyetin getirilmesinin, Suudi Arabistan yönünden 
değeri vardır ve Suudi Arabistan bu tarzda bir mua
fiyeti bunlara vermiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erol AğagiFden ayrı olarak, 

Sayın Nuri Üzel, Sayın Melen, Sayın Tutum, Sayın 
Batumlu ve Sayın Onural Şeref Bozkurt da soru sor
mak istemişlerdir. 

Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı? 
Yok. 

Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, bi
raz evvel Sayın Bakan, bizim konuşmalarımıza verdiği 
yanıtın bir yerinde, Türkiye'nin 1974 yılından bugüne 
kadar bu konsorsiyumdan en çok kredi alan ülkeler
den bir tanesi olduğunu belirttiler. Demek oluyor ki, 
Türkiye'nin buradan kredi almasını, şimdi huzurları-
nızdaki tasarı herhangi bir şekilde olmasa da, sağla
yabiliyoruz. Çünkü, kredi tek taraflı alınamaz, karşı 
taraf da bunu veriyor ve vermeye de demekki Tür
kiye'yi layık buluyor. 

öyle olduğu halde, şimdi aradan 12 sene geçtik
ten sonra ve biz bu kredileri l!2 senedir kullanırken, 
neden böyle tek maddelik ve özel imtiyaz tanıyan 
bir tasarının getirilmesine zorunluluk olmuştur; bu
nu neden düşünmektedirler? 

Demin, konuşmam sırasında sorduğum bir soru
yu, yanıt alamadığım için tekrarlayarak bu sorumu 
bağlayacağım. Sayın Korkut özal'ım İslam Kalkınma 
Bankasına müşavir olmasıyla bu işim alakası nedir? 
Birinci sorum' bu efendim. 

İkinci sorum: Sayın Bakan izahlarında, herhangi' 
biır yabancı ülkede şube açmadiklarını, açmalarının 
mümkün olmadığını söylüyorlar. Halbuki ben, an
laşmanın tümünü inceledim, şube açmasına engel 
olan bir hususa rastlayamadım. Anlaşma metriine 
göre şube. açmalarını yasaklayan, mani kılan hukukî 
bir madde var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum.-

Üçüncü sorum: Anlaşmanın 59 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası, (Tercümesini arz ediyorum) «Ban
ka tarafından banka başkanına, direktörlere, memur
lara ve işçilere ödenen her türlü maaş ve harcırah
lara vergi konamaz» demektedir. Bizim de şu anda in
celediğimiz, 59 uncu maddeyi kapsayan bir maddedir. 
Bunu, Anayasanın eşitlik ilkesiyle ve diğer müessese
lerde çalışan Türk personelimin veya insanlarının eşit-
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ligi ilkesiyle nasıl bağdaştırıyorlar? Bunu Anayasaya 
aykın buluyorlar mıı, bulmuyorlar mı? Bunları öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

CISI ÎSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilli arkadaşımız, «Bizim iştiraki
miz 1974te olmuştur. 10 yıldır faaliyette bulunan bu 
kuruluş» bugüne kadar Tünkliye'ye 674 milyon dolar 
verdiği halde bir sorun çıkmadı da, şimdi sorun kar
şımıza niçin geldi?» diye bir sual sordular. Bu suali
ni cevaplamak istiyorum. 

Bu tasarının birinci maddesinin fıkralarının her 
birıinin getiriliş nedeni ayrı ayrıdır. Mesela, (a) fık
rası, kredi şeklinde verdiği takdirde, faiz alamadığı 
için, Cb) fıkrası ticarî finansman ve (c) fıkrası da ki
ralamayı bir ölçüde karşılamak için getirilmiştir. 

Bu banka, şimıdiiye kadar, daha çok KİT'lere ol
mak üzere, birçok devlet kuruluşlar una ve ayrıca, 
özel kuraluşlara da aynı şekilde kredi vermiştir; fa
kat kredi verdiği ve iştirak ettiği bu gibi kuruluşla
rın birçoğu henüz kâr vaziyeti ile karşı karşıya ge
lip de borçlarını ödemeye geçmedikleri için, belirli 
bir müddet için sorun çıkmamıştır. Sorunlar orta
ya yenii yeni çıkmaya başlamıştır. 

İkinci olarak, biz bütün kamu kuruluşlarının 
vergi, resim ve harç istisnalarını kaldırdık. Buradan 
kredi alan bir kuruluşun vergi konusu ortaya çık
tığı zaman bunu, kendisi üstleniyordu. Yani, bura
dan doğacak olan vergiyi ben karşılarım, diyordu. 
Biz, bu gibi kuruluşların bütün vergi ve resimlerini 
kaldırdığımız için; tabiî vergi sorunu ortaya çıkınca, 
konu bk problem olarak karşımıza geldi. Nedenleri 
bunlardır... Bugüne kadar, mümkün olduğu kadarıy
la, vergi konusu çıkmayacak konularla alakalı ola
rak kredi aldık. Mesela, kiralama problemlini halje-
debiliyorsak, o yönden krediyi aldık veya devlete al
dattık. Bu krediyi direkt olarak devlet aldığı ve dev
let borçlandığı için, vergi konusunu da bu suretle 
halletmeye çalıştık. Konu bugüne kadar böyle geldi. 
Bk, 'hadisemin normal yoluyla halli için huzurunuza 
bu kanun tasarısıyla geldik. Demin de yazısını kür
süde sizlere okudum; kanun tasarısı Sayın Vural 
Arıkan'm Maliye Bakanlığı döneminden evvel hazır
lanmış ve o zaman tekemmül ettirilmek suretiyle bu
gün Meclise gellmliiş bir tasarıdır. Yani, 15 gün ev
vel ele alınıp da, hazırlayıp, getirdiğimiz bir tasa
rı değildir. 

TÜRKÂN TURÖUT ARIKAN (Edime). — Pe
ki, niye 6 ay sonra geldi Sayın Bakan? 

IDEVUET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yazıyı 
huzurunuzda okudum. Tasarının gelmesi, komisyon
lardan geçmesi ve Genel Kurula inmesi ancak bu
gün olabilmiştir. 

Bu bahsettiğiniz konunun, Sayın Korkut Özal'ın 
durumu ile bir ilgisi olduğu kanaatinde değilim, 

Bunu da arz ederim." 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan, bu 

olay tesadüf mü? 

EROL AĞAÖİL ((Kırklareli) — Tesadüf mü bu? 
iDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Herhalde. 
Çünkü, bu kanunun vergi muafiyeti getirmesinin bir 
sakıncası yoktur. 41 ülke bu bankaya aynı benzer 
muafiyeti sağlamış durumdadır; Türkiye'nin de sağ
laması zaten esastır, esas olması lazımdır. Bu bir istis
na değildir. Dolayısıyla bu, hadisenin çok daha ev
velinden başlayan bir iş olup, neticesi bugün huzu
runuza geliyor; bununla hiçbir alakası olduğu kanaa
tini taşımıyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kötü bir tesadüf, 
eğer tesadüf İse. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — O sizin 
şahsî kanaatiniz./ 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Şube aç
mama konusunda belirli bir hükmü aramamak la
zım. Bu bankanın çalışma tarzı, şube açmasını ge
rektirmez; yani şube açması istisnadır veya şube 
açmak gerektiği takdirde, buna ait açık hüküm ko
nulması lazım. Çünkü, örneği var; 40 senedir çalı
şan bir Dünya Bankası var, aynı esaslara tabidir. 
Bu d.a onun bir benzeridir. îslam Kalkınma Banka
sı İslam ülkeleriyle alakalıdır; Dünya Bankası ise, 
bütün ülkelere açıktır. 

EROL AĞAGİL .(Kırklareli) — Bir yerde şube 
açmıştır Sayın Bakanım. Şu anda hatırlayamıyorum 
ama bu banka bir ülkede şube açtı; sanırım Nairobi' 
de alacak./ 

İDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yani, Tür
kiye için esası, şube açmamaktır. Şube açmamak 
olduğu için,..., 
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EROL AĞAGİL <Kırid«reii) — Açması müm- | 
kün; yan'i engelleyen bir hüküm yok. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
DIMCICI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) 
— İhtiyarî olmaz; yani Türkiye'de şube aça
rak faaliyet göstermesi mümkün değil. Usu
lü, statüsü buna müsait değil. Bankacılık faaliyeti 
yapmıyor, projelere .kredi veriyor. Onun için, bura
larda şube açması mümkün değil. 

Biz, belki bir imtiyaz, belirli bir farklı muame
le yapmadığımız kanaatindeyiz ve bunun için de, 
Anayasaya aykırı şekilde bazı kimselere farklı mu
amele yapılıyor olarak da görmüyoruz. Burada geti
rilen muafiyet veya istisna, bir haksızlığı ortadan 
kaldırıyor. Yani, normal yolla kredi olarak alsa ve 
ismine de «faiz» d'iyebilseydi, böyle bir kanuna ih
tiyaç yoktu. Bunu sağlamak için getirilen bir şey
dir. Verilen, imtiyaz değil, haksızlığın telâfisidir. O 
yönüyle de Anayasa ile bir alâkası yoktur. 

EDİP ÖZGENÇ (îçd) — Sayın Bakan, verilen 
lîmtiyazıin Türkiye'ye ne gibi bir faydası vardır? 

(BAŞKAN — Efendim, soru sordular, Sayın Ba
kan da cevap veriyorlar; karşılıklı konuşmayalım. 

DEVLET »AKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İS>MET KAYA ERDEM (İzmir) — Biz, pro
jelerimizin finansmanı için 674 milyon dolar kredi 
aldık. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, cevap vermek mecbu
riyetinde değilsiniz, sorulan sorulara cevap veriniz 
lütfen. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Kiralamada verm'iyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Bitti mi efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bitti efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ıSayın Nuri Üzel, buyurun' efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişöhir) — Sayın Başkan, 
İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanın
ması Hakkındaki Kanun Tasarısının, 1 inci madde
sinin ı(e) fıkrasında «Her türlü menkul ve gayrimen
kul mal iktisapları ile bunların devir ve temlikleri 
her türlü vergi, resim^ ve harçtan muaftır» diyor. 
Acaba bu 'bank'a, Türkiye'de iştirak ettiği projeler 
itibariyle kredi verirken, nasıl bir menkul ve gay
rimenkul mal iktisabında bulunacaktır ve ne sebeple 
gayrimenkul mal iktisabında bulunması gerekmek
tedir? I 
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İkinci sorum1: (İslam Kalkınma Bankasının kredi-
açtığı başka hangi ülkeler vardır ki, bu nevi muafi
yetler bu ülkelerde de tanınmıştır; acaba tetkik edil
miş midir? 

Teşekkür eder'im./ 
IBuyurun Sayını Bakam, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, bu bahsedilen fıkrada zikredilen konu lizing 
ı(lea'sing) esasıdır; yani kiralamadır. Bir fabrikanın, 
bir makinenin veya bir gayrimenkulun mülkiyetine 
ait verdiği kredinin karşılığı olarak faiz alamadığı 
için, bunun mülkiyeti kendisinden olmak üzere, Tür
kiye'de temlik eder, ilgili menkul veya gayrimen
kulu kullanır ve bunun karşılığında da belirli bir 
miktar parayı da banka alır. Bu bir ölçüde faiz 
gelirlerini karşılayan veya kredi olarak verdiği para
nın karşılığı olan paradır. Bu bakımdan, temlik ko
nulmasının anlamı, bu kiralamayı bir ölçüde sağlaya
bilmek içindir. Verdiği bir şeyin mülkiyeti kendisim-
dedir. Ne kadar süreyle kendi'sindedir? 5 sene için 
kredi açmışsa, 5 sene müddetle, mülkiyeti, İslam 
Kalkınma Biankasındadır; kullanma hakkı da, bunu 
satın alan, Türkiye'deki kuruluşundadır. Bu müd
det zarfında, belirli ölçülerde kira öder ve 5 sene 
sonra da bunun bedelini ödemek suretiyle muamele 
tamamlanır. Bu bir nevi, borç almanın diğer bir 
usulüdür. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin (c) fık
rasındaki hükmün nedeni ise şudur: Temliklerin bu 
şekilde kbnuinasımm nedeni, bu imkânı sağlamak 
içindir. 

İtkinci sorunuza cevabım ise şudur: 4(1 İslam ül
kesinden, peibrol zengini bir - iki ülke hariç, diğer 
hepsi buradan kredi alarak kullanmıştır ve banka
nın bu fonksiyonu, her geçen gün daha da artmak
tadır, 

Bu kuruluş, islam ülkeleri arasında ticaretin ge
lişmesinde büyük rol oynayan, hakikaten faydalı ve 
desteklenmesti lazım gelen bir kuruluştur. 

Arz ederim. 

İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sorum cevaplanmadı. 

Ben, 411 ülkeden hangileri bu kuruluşa muafiyet 
tanımıştır diye sormuştum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
41 ülkeden hepsi de tanımıştır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ıBuyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN ı(Van) — Sayın Başkan, Sayın 

Başbakan Yardımcısından şunu rica ediyorum: İs
lam Kalkınma Banıkaisına giriş anılaşmamızda böyle 
bir muafiyet tanınacağına dair bir taahhüt, bir hüküm 
var mıdır? Yani, hükümetimiz bunu taahhüt etmiş 
midir? Taahhüt etmemişse, bu ihtiyaç sonradan 
nasıl doğmuş ve hangi zaruretle meydana gelmiştir? 
Bu birimdi sorum. 

ikinci sorum: Başka memleketler de bu kurulu^ 
şa aynı muafiyetleri tanımış mıdır? Tanımışlarsa 
ne zaman tanımışlardır? 

Üçüncü sorum): Mam Kalkınma Bankası, Dün
ya Kalkınma Bankasının bir modeli olduğuna göre, 
Türkiye aynı muafiyetleri Dünya Bankasına da ta
nımış mıdır, tanıyor muyuz? Çünkü, Dünya Banka
sı da hem kredi verir, hem Türkiye'de ortaklıklar 
kurar. Mesela, Sınaî Kalkınma Bankası, Dünya Ban
kasının bir ortaklığı olduğuna göre, onlar da bun
dan faydalanıyor mu? 

Bir diğer nokta, arkadaşların da belirttikleri gibi, 
bankaya 'giriş anlaşması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince tasdik edilmemiş olduğuna göre, bu bir ek
sikliktir. Bu eksiklik devam ettikçe, bankaya girişi
miz; yani anlaşmamız biraz muallel durumda bulu
nuyor. Hükümet, eski ve yeni Anayasamızı tetkik 
ederek, buna meşruiyet kazandırmak ister mi? Bence 
meşruiyet kazandırmak, suretiyle bu muallel duru
mu, bu eksikliği ortadan kaldırmak lazım. Bu husus
ta me düşiünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, İslam Kalkınma Bankasının anastatüsünün 59 
uncu maddesi, böyle bir muafiyetin verileceğini bir 
nevi taahhüt mahiyetindedir. Vergi muafiyeti 59 un
cu maddede mevcut olup, aynen şöyle denmektedir. 
«Banka varlıkları, malları, gelirleri, faaliyetleri ve 
işlemleri her türlü vergi ve her çeşit gümrük ve re
simden muaftır.» Aynı zamanda; «Banka, her çeşit 
vergi ve resmim ödenmesi, stopaj ve tahsili hüküm
lerinden de muaiftır...» diye devam ediyor. Yani, 
İslam Kalkınma Bankasına üye ülkeler ve biz, 1974 
yılında ilk girişte bu anlaşmaya imza atmakla, bir 
nevi taahhüt altına girmiş oluyoruz. Bakanlar Ku
rulunun yetkileri çerçevesinde sorun bugüne kadar 
kısmen, gdfcirMebilmiştir; fakat demlim arz ettiğim hu-
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suslarda, aksaklıklar ortaya çıkıyor. Böyle bir tasa
rıyı Yüce Meclise getirmek suretiyle; yani bu mua
fiyet verilmek suretiyle sorunun halediileceği kanaa
tindeyiz. 

Yalnız, şunu kabul ötmemiz lazım: Bu bankanın 
Türkiye'de faaliyet gösterip, bunun neticesinde bir 
kâr veya bir menfaat sağlayarak, vergiden muafi
yeti söz konusu değildir. Buradaki esas konu, demin 
de arz ettim, finansman ve kiralama sistemleridir. 
Verdiği kredilerin karşılığını doğrudan doğruya «faiz» 
adıyla değil de, örneğin «kiralama», «satın alma» 
gibi başka adlarla aldığı içindir ki, burada böyle bir 
vergi muafiyeti getirmek zorunluluğu doğmuştur. 
Örneğin; Dünya Bankasıyla yapılan işlemlerde bu
nun ismi «faiz» olarak alındığı için, ve Bakanlar Ku
rulu da bunu sıfırlayıp herhangi bir surette stopaja 
tabi tutmadığı için, Dünya Bankasından alınan 10 
milyon dolar için ödenen faiz, hiçbir vergiye tabi 
değil; ama aynı işlem İslam Kalkınma Bankasıyla 
yapıldığı takdirde, vergi konusu doğuyor. Biz bura
da bunu düzeltiyoruz. Onun adı da «faiz» olarak 
geçseydi, bu sorun karşımıza çıkmayacaktı. 

Arz ederim. 

iFERİT MELEN (Van) — Anlaşma tasdik edil- . 
şeydi, bu kanuna ihtiyaç kalmazdı, 

BAŞKAN — Teşdkkür öderim efendim. 
Buyurun ıSayın Tutum^ 
CAHİT TUTUİM (Balıkesir) — Sayın Başkam, 

birinci sorum, Sayın Arikan'ın sorduğu ve cevap
lanmayan b'ir sorusuyla ifgDli olacaktır. Bu bankada 
çalışan personelin vergiden muaf tutulması halinde, 
Türk vatandaşı veya yabancı oluşuna göre muafiyet 
ayrımı olacak mıdır? 

İkinci sorurnl: Sayın Başkan, biraz evvel sayın 
bakanın okudukları 59 uncu maddede, kendi görüş
lerinin belki tersine olduğunu gösteren ilginç bir fık
rayı okuyacağım: Bu 59 unlou maddenin üçüncü fık
rasının iki numaralı bendinde, cümle «Bankanın bü
ro veya işyerinin bulunduğu yer ise vergi alınmaz...» 
diye bitiyor. Burada «©üro veya işyeri» diyor. Ban
ka işyeri açmayacak mı? Yani, «îBaşka şube açmaz» 
diyorsunuz; anlaşmada, büro veya işyerinden ayrı 
ayrı söz edilmektedir. Bunların anlamı nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (fzmir) — Soruyu so
nundan cevaplamaya ibaşi'ayayım. 

48 — 
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Baştan beri arz etmeye çalışıyorum. Bizini bura
da getirdiğimiz vergi muafiyetleri, alman borç para 
karşılığında ödenen 'bir menfaatin, vergiye tabi olup 
olmaması Konusuyla ilgilidir. Anoalk, geniş anlamıy
la bu maddeler incelendiği zaıman, banllca burada bir 
sulbe açtığında, 'bundan istifade edebilecek, gibi bir 
imana çıkıyor; şu!be açnıayacaksa nüçin 'getirdiniz, 
tarzında Sayın Tultum soruyor.! 

Ben 'burada bu üç fıkrayı da, banka sulbe açarsa 
vertgliden muaf olsun diye getirmedim. (a) fıkrasını, 
varlıkları, gelirleri kârları ve her türlü işlemleri, kre
di olarak vereceğim bir paranın karşılığında alman 
menfaatleri vergiden muaf tutanak için; (b) fıkrasını, 
ticarî finansman için; (c) fikrasmı ise, kiralama im
kânını sağlamak için getirdim. Yani, alınan borç 
paranın karşılığında sağlanan menfaat kiralama şek
limde olduğu takdirde, bunun vergiden muaf olmasını 
sağlamak için getirdim. «Şube açılmadığına göre, ni
çin getirtiyor?» sorusunun cevaibı 'budur. Yani, alı
nan borcun karşılığında, sağlanan menfaatin, vergi
den muaf olmasını ve diğer kuruluşlardan farklı bir 
İmtiyazın değil, aksine, (beraberliği sağlayarak, hak
sızlığın giderilmesini temin etmek için getirilen bir 
maddedir. 

Türk vatandaşı Cidde'de İslam Kalkınma Banka
sında çalıştığı zaıman, oradaki mevzuat gereğince, ver
giden muaftır ve orada alacağı ücret, oradaki statü
ye tabidir. Bizim 'buradan yurt dışına gidip çalışan 
bir elemanımızın aldığı ücret, çalıştığı ülkedeki esas
lara tabidir. «Asgarî ücrette çalışan bir kimse ile ara
sındaki fark, adalet ve vergi bakımınıdan ne oluyor?» 
dendi. Asgarî ücretle çalışan bir küşi, gidip Cidde'de 
Mam Kalkınma Bankasında çalıştığı takdirde, ora
daki ana statülere tafbi olmaktadır; TürfciyeMe çalı
şan kişi ile bunun mukayesesini ben anlayamadım. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(Sayın Batuımlu, buyurun efendim. 

SABİT BATOMUU (İstanbul) — (Sayın Başkan, 
mevzubahis bu kanun tasarısının (c) fıkrası fevkala
de geniş kapsamlıdır. Her türlü menkul ve gayrti-
m'enkul alımlarını öngörmektedir. Eğer bu banka, 
(bir Dünya Bankası niteliğinde çalışacak lise, niçin 
bu kadar geniş kapsamlı mal ve mülk alma duru
munda kalıyor?. Yarın öbürgün, vermiş olduğu para
ya karşılık herhangi bir mülkü teminat olarak aldı
ğında, ileride o yeri bırakmaz ise, ne olacaktır?. Bu 
şekilde Türkiye'ye yeni birtakım kapitülasyonlar ge
lecektir. Yarın bir değerli yalıyı satın aldığı zaman, 
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islâm Bankası bu yalıyı ne yapacaktır?. Bırakacak 
mildir?. Devlet kuruluşuna veya özel teşebbüse ait 
bir yalıyı 'alırsa ne yapacaktır . Bunlar sınırlanma
mıştır ve gayet geniş bir şekilde, kendisine her türlü 
imkânlar sağlanarak, Türkiye'de mevcut her şeyi sa
tın alma iimkânı vermektedir bu fıkra. Bunun fev
kalade genliş olduğunu görmökteyüm. 

Diğer bir sorum şu; gerçi 'bir arkadaşımız daha 
sordu bu soruyu ama, ben de sormak istiyorum : Yü
ce Meclisten böyle bir kanun tasarısı nasıl geçecek-
liir?. Daha evvelice bu Meclisten, yabancıların Türki
ye'de mülk almalarına ilişkin bir kanun geçti ve 
Anayasa 'Mahkemesince iptal edildi. Şimdi görüşmek
te olduğumuz kanun tasarısı ise, o kanundan dafia 
mahzurludur ve bankanın, Türkiye'nin her şeyinü sa
tın almasına imkân veren bir kanun tasarısıdır. Eğer 
bu banka, Dünya Bankası niteliğinde bir iş yapacak 
ise, Dünya Bankasının statüsü içerisinde bu banka
ya da imkân verelim; ama bunun dışına çıkarak, Tür
kiye'nin mevcut malını ve mülkünü kiralamaya, sat
maya hiç kimsenin hakkı olmadığı inancındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, siz sual sormadınız, mü

talaa beyan ettiniz; sual soracaktınız. 
Evet, Sayın Bakan, cevap vermek istiyorsanız, 

buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM '(İzmir) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

Tabiî burada bir yanlış anlama var. Bunumla İs
lam Kalkınma Bankasına, Türkiye'deki malları mül
kiyetine alıp satabilmesi veya herhangi bir surette 
mülkiyetine geçirebilmesi imkânı verilmiyor; burada 
bir kiralama mevzuu vardır. Yani, İslam Kalkınma 
Bankasından borç alan bir devlet, karşılığını, faiz 
adıyla değil de, kira ücreti olarak ödüyor. 

Örneğin, 10 milyon dolara bir tekstil makinesi 
alındı; «Bu makine benim mülkiyetimdedir ve ben 
size bunu kiraladım» diyor. Kaç sene müddetle? «10 
sene müddetle kiraladım ve sana verdiğim bu ma
kinenin bedeli olan 10 milyon doları ödediğin za
man, bunun mülkiyeti sana geçecek» diyor. «Bu 10 
sene müddetle de sen, bana her sene yüzde 10 faiz ora
nı üzerinden, 10 milyon doların karşılığı olarak 1 
milyon dolar ödeyeceksin» diyor. İşte bunu dediği
miz zaman karşımıza, bu gibi imkânları veren; yani 
o malı temellük etme, icabında satma, devretme; 
çünkü borç bitti, borç bitikten sonra artık bu mal 
İslam Kalkınma Bankasının malı değildir, bu malı, 
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borcu ödeyen kimseye devretmek lazımdır; işte bu
rada bir devir imkânı sağlanmaktadır. Onun için bu
nu 'bir imtiyaz olarak görmemek ve başka manalara. 
çekmemek gerekir. Buna, uluslararası diğer kuruluş
lara verdiğimiz imkânlardan farklı bir şey vermiş de
ğiliz. iBunu, üstüne 'basarak 'belirtmek istiyorum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SABİT BATUMDU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sorumun devamına cevap 'allamadım. 

Her türlü gayrimenkul iktisabını, her türlü gayri
menkulu alma imkânını sağlıyor. Gayrimenkulu ala
cak mıdır, almayacak mıdır? Sayın hükümet diyor 
iki, «kiralayacaktır.» 'Kiralamanın sonunda bir kur
tarma operasyonu vardır. Kurtarıldıktan sonra veya 
kurtarılmamış ise ne olacaktır? Borçlu borcunu öde
yemediği takdirde bu kimin üzerinde kalacaktır? İs
lam Kalkınma 'Bankasının elinde kalacaktım. İslam 
Kalkınma 'Bankası bunu satmadığı takdirde ise onun 
nasıl kurtarılacağı veya ne olacağı kesinliğe kavuşma
mıştır, sonsuza gitmektedir. 

IBAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun açıklayın efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Ba-
tumlu hiç endişe etmesin. 'Bankanın statüsünde gay-
rimenlkulier iktisap etmek, satın almak gibi bir konu 
yok zaten. Aracı bir 'banka garanti verecek 'bankaya 
ve horçlu ödemediği takdirde, Türkiye'deki bir ban
ka bunu İslam Kalkınma Bankasına ödeyecektir. Bu
nun 'temellükü, devralınması, 'buradaki banka ile 'borç
lu arasında yapılacak işlemlerdir. Bu konular ayar
lanmış, düzenlenmiştir. İslam Kalkınma Bankasının 
statüsünde gayrimenkul almak diye bir şey yoktur. 
Gayesi, üye ülkelere proje kredisi vermektir; projeyi 
finanse etmek, bu yönden yardım etmek, bir malı 
satın almak için ticarî finansman sağlamaktır. Yoksa, 
ülkelerin şu malını, 'bu malını satın almak diye bir 
şey zaten statüsünde yoktur. Kanaatimce 'bu 
bakımdan arkadaşlarımızın endişe etmelerine gerek 
yoktur, 'belirtmek istiyorum.' 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Sayın Bozkurt, buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın 'Başkan, hükümetin teklif ettiği metnin 1 inci 
maddesinin (c) fıkrasında «Her türlü menkul ve gay
rimenkul mal iktisapları ile bunların devir ve tem
likleri» ifadesi yer almaktadır. 
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I Her ne kadar Sayın Başbakan Yardımcısı, ben
den önce sorulan sorulara, 'bu madde hükmüyle amaç-

I lananın sadece kiralamadan ibaret olduğunu ifade et
mekte ise de, hukukî teknik anlamları itibariyle tem
lik etmek, devretmek ve menkul ve gayrimenkul mal 
iktisap etaek keyfiyeti, .kiralamanın ötesinde anlamı 
olan kavramlarıdır. Yani, eğer 'bir kişi bir hukukî suje, 
her türlü mal ve gayrimenkul mal tiktisaplarıyla bun-

I ların devir ve temlikleri olarak tanımlanan bir hu
kukî hakka sahipler ise, 'bu bir kiralama değildir. 
Kiralamanın ötesinde anlamı olan mülkiyeti iktisap 
etme veya devretmeyi tazamımün eden faaliyetlerdir, 
temellük eylemedir, temlik eylemedir. 

I Binenaleyh, Sayın Başbakan Yardımcısının tahdi
di ve münhasır olarak kiralama olarak tavsif ettiği 
olayla, sevk ettikleri kanun 'tasarısında yer alan ifa
deler arasında çelişki vardır. Acba Sayın Başbakan 
Yardımcısı, hükümet adına, sevk etmiş olduğu tasa
rıda yer alan ve kendi ifadeleriyle çelişen bu ifade
leri metinde, metnin müzakeresi esnasında değiştir
meyi düşünürler mi? Birinci sorum budur. 

'İkincisi : Dünya Bankasının 'bir benzeri olduğu
nu ifade ettikleri İslam Kalkınma iBankasının, faali
yette bulunduğu ülkelerde şube açmadıklarını ifade 
buyurdular. İslam Kalkınma Bankasının statüsü, bi-

I zim mevzuatımız dışında, kendi usulerine ve kendi 
vazıı statü tespit edecek kişilerin veya yetkililerin 
iradelerine göre belirlenir. Eğer İslam Kalkınma Ban
kası, kendi statüsünde ileride bir değişiklik yapar ve 
faaliyette bulunduğu' ülkelerde şube açmak yönüne 
giderse ve böyle bir taleple Türkiye'niin karşısına ge
lirse, acaba hükümet kendisine şube açamayacağını 

I ifade edebilir mi? 
Üçüncü sorum : İslam Kalkınma Bankasının 1974 

yılında kurulmasına ilişkin anlaşma ve bu kuruluşa 
Türkiye'nin katılmasına dair balkanlar kurulunun tes
pit etmiş veya imzalamış olduğu antlaşma henüz 
Tüırikiye Büyük Milllet Meolisiain tasvibine, onayına 
sunulmadığı ve bu temin edilemediğine göre, »bu ant
laşmanın halihazırdaki hukukî durumu nedir? 

Dördüncü sorum : Anayasamızın halen meri tüm 
kişi ve kuruluşları bağlayan hükümlerinden birisi 
olan 90 inci maddesine göre, diğer yabancı devlet-
'lerle veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak antlaş-

J malar için iki önemli esas öngörülmektedir. Bunlar
dan bir tanesi, bu antlaşmaların 'behemehal Türkiye 

I Büyük, Millet Meclisinin tasvibine sunulmasıdır ki, 
bu tasvip aynı zamanda o antlaşmaların lazım-ül İcra 

I olmasını sağlayan esas, anatemel faktördür. 
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İkinci bir husus daha öngörülmüş; bu, 90 inci 
maddenin ikindi ve üçüncü 'bentlerinde yer almakta
dır ': Buna göre, «Ekonomik, ticarî veya teknik iliş
kileri düzenleyen ve (Altını çizerek arz ediyorum) 
süresi 'bir yılı aşmayan antlaşmalar...» ancak, Türki
ye 'Büyük Millet Meclisinin tasvibini almasa bile, 
ibazı şartların varlığı halinde yürürlüğe konulabile
cektir. Buna ilaveten, milletlerarası bir antlaşmaya 
dayanan uygulama antlaşmaları ile kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik 
ve idarî antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Mecli
since uygun 'bulunması gerekmeksizin uygulanabile
ceği esasıdır, 

BAŞKAN — Sualinizi sorun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakale) — 
Geliyorum; Son sorumu soruyorum : 

İslam Kalkınma Bankasının Türkiye'de faaliyet 
gösterebilmesi ve hukuken geçerli olbilmesi için, 
Anayasamızın 90 inci maddesinde öngörülen ıbu iki 
alternatiften hangisi içerisinde mütalaa edildiğini Sa
yın Başbakan Yardımcısı, hükümet adına yüce Mec
lise açıklayabilirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmak

tadır. 
'Müzakere ettiğimiz (kanun 'tasarısı 3 maddeden 

ibarettir. Müzakerelerin, tasarının bitimine kadar de
vam edip etmemesini oylarınızla sunuyorum : Görüş
melere devam edilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan, lütfen cevaplarınızı ve
riniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM '(İzmir) — «Devir ve 
temlike ne lüzum vardır?» diye sayın milletvekili sor
du. Finansal Kiralama Kanunu, bu gayrimenikullerin 
ikbisap ve devirleriyle alakalı özel hükümler getirmiş
tir. Bu, Büyük Millet Meclisinden de geçmiştir. Bu 
balkımdan, finansal kiralamanın sonunda, bunun il
giliye devir ve temliki söz konusudur. Bu bakımdan 
buna ait hükümlerin getirilmesinde zorunluluk gör
dük ve bu madde kiralama ıkonusunu kapsayacaik bir 
şümulde hazırlanmıştır. Zaten Finansal Kiralama Ka
nununda buna ait devir ve temliklerle alakalı hü
kümlere yer verilmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Devir ve temlik kiralama mıdır? Devir ve temlikten 
bahsediyorum... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
daha evvel izah ettim, herhalde siz bulunmadınız bu
rada. Alman borcun karşılığında kiralama adıyla ve
riliyor. 

ONÖRAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Devir ve temlik kiralama mıdır? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet, bu
radaki bu malı ilgili borçluya devrediyor; hatta önce 
bankanın mülkü oluyor, bilahara borç ödendikten 
sonra da ona devrediliyor. Bütün bu işlemlerin ya
pılması, bu kiralama işinin bir tabiî sonucu olarak 
sonucu olarak karşımıza çıkıyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir hukukçu olarak, böyle bir terimi bağdaştırma-
olanağiina bulamıyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Biz böy
le düşünüyoruz ve bunun... 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim Kar
şılıklı konuşma şekline dönüştürmeyelim efendim, 
lütfen. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Şube aç
ma konusunda yetki, her halükârda bize aittir. Bu
gün Türkiye'de, «'Belirli şartları yerine getirmek su
retiyle banka kurulabilir» diye hüküm vardır; fakat 
Bakanlar Kurulunun: kararı olmadan da müsaade 
edilmez. Yani, herhangi bir suretle şube açılması 
zorunlu olduğu takdirde (Ben zannetmiyorum ve 
mümkün değil, böyle olmasına rağmen işin gereği 
şube açmayı gerektirmez) şube açmak için müracaat 
edildiği takdirde, ki, mümkün olmayan bir şey ol
duğu takdirde, kararı yine Türk Hükümeti verecek
tir, 

•BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Cevaplandırılmayan sorularım var efendim.; 

BAŞKAN — Cevap vereceğiniz soru var mı efen
dim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Arkadaşı
mın bahsettiği diğer sorulan genelde cevaplandırmış 
bulunuyorum. Eksiklikler olursa, yazılı olarak cevap 
veririm. 

ONURAL ŞEiR'BF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, özellikle antlaşma şu anda hukuken, mâk-
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bul, muteber ve meri midir, bugünkü Anayasanın 
90 inci maddesine göre? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet, me
ridir, bu yürürlüktedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş

tir. 
Taşanının Anayasa Kom'isyonuna tevdiine dair 2 

önerge vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İslam Kalkınma Bankası Hak

kındaki Kanun tasarısının Anayasamızın 10 uncu 
ve 90 inci maddeleri karşısında değerlendirilmesi mak-
sadıyla Anayasa Komisyonuna havale edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fenni islimyeli 
Balıkesir 

İsmail Şengüm 
Denizli 

Ferit Melen 
Van 

Kadri Altay 
Antalya 

Yılmaz Erdem 
Mardin 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ertuğrufl Gökgün 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 396 sıra sayılı «İslam Kal

kınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması» Hak
kındaki Kanun Tasarısı Anayasanın 10 uncu mad
desine aykırı olduğu nedeniyle öncelikle Anayasa 
Komisyonunda görüşülmelidir. 

Tasarının, Anayasaya aykırılılk hususundaki gö
rüşlerini belirlemek amacıyla Anayasa Komisyonuna 
şevkini arz ve teklif ederiz. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Ömer N. Cengiz 
İstanbul 

Ed 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Ömer Kuşhan 
Kars 

p özgenç 
İçel 

BAŞKAN — Görüldüğü üzere iki önerge de, ta
sarının Anayasa Komisyonuna tevdiine dairdir. 

önergelerin ikisini birlikte tekrar, okutup, oyla
rınıza sunacağım. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
.BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergelere 
katılmıyor. 

Şimdi önergelerin ikisini birlikte oyluyorum. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Önergemiz hak-. 

kında..,., 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Söz istiyorum 
Sayım Başkan... 

BAŞKAN — ... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler ta-
mamlanmuştır. 

»Maddelere geçilmesini oylarnnıza sunacağım : 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

IBROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
usull hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — 1 timci maddeyi okutuyorum... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Nedir Sayım Ağagil?.. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Biraz önceki oy

lamadaki tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, yerinizden söyleyin efen

dim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, öner

geye hükümet ve komisyon katılmadıklarını belirt
tikleri zaman, önergemiz hakkında izahatta bulunaca
ğım, diye el kaldırdım. Çünkü, 'bakınız, Genel Ku
rulda birtakım üyeler, dışardıan koşarak gelip di kal
dırıyorlar. 

BAŞKAN — Gelir... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Mahiyetini dahi 

'bilmiyor. Önergemizi izah etmek dçin söz istemiştik, 
fırsat vermedıiniz. 

BAŞKAN — Efendim, o kendi takdirleri. Sayın 
Ağagil, siz de 'bilirsinizki o, kendi takdir edecekleri 
konu. 
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Teşekkür ederim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ama söz talep 

ettik efendim; 'bizim, önergemiz hakkında konuşma 
hakkımız var. Bu önergede benim imzam var, söz 
istemek benim hakkım. 

BAŞKAN — Yok efendim; 'bu buyurduğunuz, 
usule aykırı bir şey değil, 

BROL AĞAGİL (Kırklareli) — Hayır, ben izah 
etmek mecburiyetindeyim önergemi efendim. 

BAŞKAN — Usul, Başkanlığın, ımuzakerelerdeki 
tutumu ile alakalı, !bir yolsuzlukla alakalı olur. Öyle 
bir şey yok. MilletveikiHerinin tutumundan Başkan
lık mesul değildir muhterem kardeşim. 

Evet, 1 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
İslam Kalkınana Bankasına Yergi Muafiyeti 

Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — İslam Kalkınma Bankası; 
a) Varlıkları, gelirierıi, kârları ve her türlü iş

lemleri, 
b) Yaptığı işlemler sebebiyle her ne nam ile 

olursa olsun nakden veya hesaben aldığı paralar ve 
bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, 

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ikti
sapları ile bunların devir ve temlikleri, 

Dolayısıyla mükellef olduğu her .türlü vergi, resim 
ve harçtan muaftır. 

Bankaya, sermayeye iştiraki nispetinde ödenecek 
kâr payları Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Bu 
kâr payları .Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına 
göre vergilendirilmez ve tevkifata tabi tutulmaz. 

(BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Cahit Tutum, Sayın Vural Arıkan. 
Sayın Tutum, grup adına mı, şahsınız adına mı? 
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Peki efendim; buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; hükümet, kendisine yöneltilen bir 
sorudan özenle kaçınımaik suretiyle aslında zaafını giz
lemek istemiş ama, elbetteki bu kaçınma kimsenin 
dikkatinden kaçmamıştır. Tabiî, bir soru olarak yö
nelttiğimizde yine benzer cevap alacağımızı da bi
liyoruz, onun için burada biz zabıtlara geçirmek 
amacıyla bazı kaygılarımızı yine dile getirmek zo
runluluğunu hissediyoruz. 

Konu şudur : Hükümetin getirdiği bu Kanun ta
sarısının ismi, «İslam Kalkınma Bankasına Vergi 
Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı» 
dır. tik bakışta, böyle bir tasarının evveliyatı olma
dığı takdirde, derhal tepki gösterirsiniz; Anayasanın 
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eşitlik ilkesi, Anayasanın vergi ödevi ilkesi dahil, 
birçok ilkelerine ters düştüğünü görür ve derhal «Bu 
nasıl kanun, nereden çıktı bu kanun?» diye sorabi
lirsiniz; aıma sormuyorsunuz. Çünkü, bunun bir ev
veliyatı olduğu anlaşılıyor. Onu nereden anlıyorsu
nuz? Eğer özel bilginiz yok ise, genel gerekçeden 
anlıyorsunuz. Genel gerekçede, «islam Kalkınma 
Bankasının kuruluş antlaşmasına paralel olarak» di
yor. «Antlaşma» diyor, ne hikmetse?... Niçin yazıl
dığını ancak hükümet bilir; buna ısrarla «antlaşma» 
diyor. Bir anlamı var tabiî onlarca da, İslam Kalkın
ma Bankasının kuruluş antlaşması... 

«Bu antlaşma Meclisten geçti mi?» diye soruyo
ruz; «Hayır» diyorlar. Peki 'burada, getirdiğiniz ka
nun tasarısı bu antlaşmaya paralel olarak; yani bu
nunla organik ilişki kuruyor. Önce, hukukta aslî 
olan ve bir şeye takaddüm eden, ona esas olan hu
kuk metni henüz yasalaşmış, onaylanmış değil; bir 
kanunla onaylanması lazım. «Bu olmadan bunu nasıl 
getiriyorsunuz?» diye sorduğumuz zaman, sayın ba
kanın verdiği yanıt : «Efendim, biz bunu o uluslar
arası antlaşmanın tasdiki veya ademî tasdikiyle iliş-
kilendirmiyoruz...» llişkilendinmediğiniz belli; ama 
neden? Esas hükmü, esas metni Büyük Millet Mec
lisi reddederse ne olacak? «Efendim, reddederse, red
detmiş olur; çünkü bunlar uygulanmaz...» Nasıl uy
gulanmaz? Uygulanır. Bütün hükümler, reddedildiği 
tarihe kadar, yarattığı sonuçlarla elbetteki geçerlidir. 
Siz âdeta, hukukumuzda ender rastlanan bir ters 
muameleye girişiyorsunuz; kendisinden önceki kanu
na yahut mefruz olan onaylama kanununa bağlı ola
rak bir metni âdeta tedvin ediyorsunuz... Bu, huku
kumuzda yoktur. Neden yoktur? Anayasanın 90 inci 
maddesine baktığınız zaman, Türk kanunlarına de
ğişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında 
birinci fıkra hükmünün uygulanması; yani Büyük 
Millet Meclisinde onaylanması gerekiyor. Açık ki, 
bu Yasa, Türk hukukunda, Türk mevzuatında deği
şiklik getiriyor.! 

Şimdi, muafiyet tanınmasıyla ilgili yasadaki bu 
ayrıcalık orijinal metinde var. Büyük bir olasılıkla 
var diyoruz; çünkü Meclisten geçmediği İçin gör
medik. O orijinal metindeki bu imtiyaz hükmü henüz 
Büyük Millet Meclisi tarafından tasvip edilmediği 
halde, siz, bir kanun tasarısıyla, sanık] o kanun, daha 
doğrusu o söz konusu olan arnClaşma nasıl olsa tas
dik edilecek, Büyük Millet Meclisi başka türlü ya
pamaz, başka türlü irade izhar etmesine imkân yok; 
çünkü yürütme organı ona, daha evvel angaje olmuş, 



T. B.M. K B î 6 5 11 , Z A 1986 0 : 1 

bir süredir yürürlükte tutuyor, onun için Meclisin 
burada diyeceği, sadece tasdik etmekten ibarettir, 
yangısını yansıtır bir 'biçimde yeni bir metin tedvin 
etmektesiniz. 

Saygıdeğer ~ üyeler, taunun aslında şöyle bir ters
liği de beraberinde getirdiğini söylemek istiyorum : 
Bu Kanun tasarısı, şu haliyle Anayasaya aykırı, mut
lak surette aykırı. Tabiî hükümete zaman zaman yol 
göstermek de bizıim ödevimizdir; ama usulüne göre 
yürürlüğe koyduğumuz milletlerarası antlaşma, olsay
dı, o, kanun hükmündeydi ve Anayasaya aykırılık 
iddiasıyla Anayasa 'Mahkemesine başvuramayacaktı-
nız. 

Dolayısıyla, şu anda tam manasıyla sakat, fev
kalade eksik bir hukuk yaklaşımıyla bir yasa tasa
rısını kanunlaştırmak üzeresiniz. Bu uyarı g'örevimi
zi yine <bu kürsüden yapıyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Vural Arıkan; buyurun efendim. 
Sayın Arıkan, süreniz beş dakikadır. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Biliyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş

bakan Yardımcısı Kaya Erdem, bu Kanun tasarısı
nın benim görevde bulunduğum dönemde hazırlan
dığını, sevk edildiğini ve Başbakanlıkça da Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulduğunu söyledi. Bu doğ
ru olabilir; ama bu, olaya haklılık kazandırmaz, bu 
aczlerini ifade eder. 

Biz de yanılmış ola'bilıiriz, hata etmiş olabiliriz. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda beraber çalıştığımız 
arkadaşlar gayet yakından tanırlar benıi; doğru söy
lenen şeyi kabul etmekten hiçbir zaman da içtinap 
etmem. 

Kaldı ki, olayda tok konu daha var, o da şudur : 
Bu Kanun tasarısını biz '27.(8.1984 tarihinde hazırla
mışız. Ne zaman geliyor kanun tasarısı? 1986 yılı
nın başında. Ne için? Bütün iskeletler hazırlanmış, 
toir iş ortaklığı müessesesi kurumsalılaş'tırılmış; hem 
Kurumlar Vergisi Kanununda, hem Gelir Vergisi 
Kanununda. Eğer Gelir Vergisi Kanununda ve Ku
rumlar Vergisi Kanununda o müesseseyi getinme-
seydiniz, şu hüküm çıkmış olsaydı dahi. İslam Kal
kınma Bankası bu işlemi yapamaz idi. 

Arkadan, Cahit Tutum arkadaşımıza cevap ver
mekten kaçındı. 

Gene, Gelir Vergisi Kanununda açık bir hüküm 
getirdik Sayın Başbakan Yardımcısı; zahmet edıiniz, 
Gelir Vergisi Kanununa bakınız. «Kanunî ve iş mer

kezi Türkiye'de 'bulunmayan dar mükelleflerin çalış
tırdıkları kimselerin ücretleri dışarıdan döviz ola
rak gelirse, o vergiye tabi değildir» dediniz; hatta 
ben bunu bildiğim için Sayın Maliye Balkanımıza bu 
konuda toir sual sormuş idim. Siz, 'bütün kılıfları ha
zırlayacaksınız, ondan sonra da bu Kanunu 'getire
ceksiniz... İşte olay bu kadar 'basittir ve belirli bir 
amaca yöneliktir. 

Saygılar sunarım, '(SHP, MDP ve Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O amacı da söy

leseydiniz Sayın Arıkan. 
SALİM EREL (Konya) — Büyük bir töhmet 

var; açıklayınız Sayın IBalkan. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde verilmiş 

bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Medlisi Başkanlığına 

İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Ta
nınması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

MADDE 1. — İslam Kalkınma Bankası, Türkiye' 
de faaliyette bulunan Türk bankalarına, uluslararası 
malî kuruluşlara ve dar mükellefiyete tabi kurumlara 
tanınan her türlü vergi, resim ve harç istisnalarından 
ve muafiyetlerinden yararlanır. 

Saygılarımızla. 

Fenni tslimyeli Rıfat Bayazıt 
Balıkesir Kahramanmaraş 

Ferit Melen İsmail Şengün 
Van Denizli 

Ahmet Süter Abdurrahman N. Kara'a 
İzmir Kütahya 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önerge üzerinde konuşmak istiyor musunuz? 
Buyurun efendim. 
FENNİ ISLlMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakan Yardımcımızın ifade ettiği gibi, 
yabancı kuruluşlarla bir eşitlik sağlamaya matuf bir 
önergedir. Tahmin ederim ki, bu önergeye, eşitlik 
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sağladığı için Sayın Başbakan Yardımcısının katıl
ması iktiza eder; çünkü, bizatihi kendileri de değişik
liği öngörmektedirler. 

BAŞKAN — «•Katılmıyorum» diyor. 
FENNİ İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Şu halde bir 

çelişki vardır. 
arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Islimyeli, «Katılmıyorum» di

yorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: önergeyi ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbatoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
hükümet, demin Sayın Vural Arıkan'ın orada söy
lediği sözlerin altında kalacak mı? 

BAŞKAN — Bu soru 2 nci maddeyle alakalı 
olmadığı için, cevap verilmesine gerek yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorumı 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

ve Gümrük Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında satılan Devle-

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

Lehte veya aleyhte oyunun rengini belirtmek için 
söz isteyen var mı? Yok. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında 

dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
milletvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiy
le oylarını kullanabilirler. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
'(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve

kili var mı? Yok. 
lOylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama neticesini sunuyorum : 
Oy sayısı: 290 
Kabul : 156 
Ret : 126 
Çekimser: 8 

Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır; hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek, için 12 

Şubat 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.30 

te ait taşınmaz mallara ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/590) (1) (2) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (DEVAM) 

— 55 — 



T. B. M. M. B: 65 11 . 2 4 1986 0 : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük' Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazık 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Türkân Turgut Arıkan 

Edirne 

Soru 1. — 16.12.1984 tarihli «Devlete ait taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni 
hak tesis, ecrimisil ve tahliye yönetmeliği» uyarınca, 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında hangi illerde ve 
ayrı her ilde kaç taşınmazın satışı yapılmıştır? 

Soru 2. — Satışı yapılan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 
Taşınmaz analın bulunduğu Yüz ölçümü Hazine Emlâk vergisi beyanname İhale 

il ve semt Cinsi M2 hissesi değeri usulü 

ihalenin nerede hangi tarihte 
nasıl ilan edildiği 

İhaleye katılan 
sayısı Satiş tarihi Kime satıldığı Satış değeri TL. 

tır. 
Not: (1) T.B.M.M. nin 25.9.1985 tarihli 8 inci Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevap-

(2) Soru cevabının ekleri çokluğu nedeniyle yayımlanamamıştır. (7/590) esas numaralı dosyasındadır. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Millî Emlâk Genel 

Müdürlüğü 
Sayı: Mile 3/2 Şb. Md. 3150-311 -4310 

KONU : Taşınmaz Mal Satışları 

8 . 2 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 16.9.1985 tarih ve 7/590-4080/15562 sayılı yazıları. 
EK: 25.9.1985 tarih ve 3150-311/36271 sayılı yazımıza ektir. 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın ilgide kayıtlı yazıları ekinde gönderilen yazılı soru öner

gesinde 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında yapılan taşınmazmal satışları hakkında bilgi istenilmektedir. 
Hazine adına kayıtlı taşınmazmal satışları Bakanlığımızın izni ile illerde Defterdarlık Millî Emlâk Müdür

lükleri, ilçelerde ise Malmüdürlükleri tarafından yapıldığından ve özellikle «ihalenin nerede, hangi tarihte, 
nasıl ilan edildiği», «ihaleye katılan sayısı» sorulan hakkında bilgilerin Bakanlığımız kayıtlarından tesbiti müm
kün olmadığından 20.9.1985 tarihli yazımızla bütün illerden bilgi istenilmiştir. 

İllerden istenen bilgiler alınmış olup belirtilen tarihlerde hiç satış yapılmıyan İller (Ek: 1) ile satış yapılan 
illerin (Ek: 2)) kapsamlı listesi söz konusu soru önergesine cevaben ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, mevcut fonlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/795) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Bütçeye^ bağlı ya da bütçe dışında kurulan fonların adı, konusu ve ilgili olduğu kurum, kuruluş tarihi, hu
kuksal dayanağı (Kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu karan, v.b.) ve 1985 tarihi itibariyle biriken 
miktar (Toplam tahsis ve gerçekleştirme durumu) nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7.2.1986 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: 002/0222 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19.12.1985 tarihli ve 7/795-5001/19229 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 24.12.1985 tarihli ve K.K. Gn. Md. 18/106 -1279/02443 sayılı yazısı. 

İlgi (b)'de kayıtlı yazıları ile Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan Balı
kesir Milletvekili Sayın Cahit Tutum'un yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Cahit Tutum'un yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Bütçeye bağlı ya da bütçe dışında kurulan fonlardan T.C. Merkez Bankası nezdinde halen işlemekte olan 

fonlar ve hukuksal dayanakları ile 1985 tarihi itibariyle biriken miktarlara ilişkin bilgileri içeren listeler ilişik
tedir. 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fon'un Adı: 350413-TopluKonut Fonu 
Yasıal Dayamağı : 17 Mart 1984 tarih, 18344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2985 sayılı Toplıu Ko

nut Kanununun 2 ncd maddesi ile kumlmuşttıır. 

Amacı : Konult 'İhtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların talbi olacağı usul ve esasların dü
zenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknideıti ile araç ve 'gereçlerin geliştiril
mesi için kurulmuştur. 

(Kaynalkîarı : a) Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından imal edilen al
kolü ve alkolsüz içkiler, tültün mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her türlü içki imalinde kullanılan 
alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahları üzerinden en fazla % 15 nispetinde hesaplana
cak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktarlar, 

b) Dahilde üretilen veya ithal edilen akaryakıtın rafineri çıkış fiyatı üzenimden, benzinden satış fiyatı
nın % 10, motorin, gazyağı ve fuel - oil'den satış fiyatının % 51 nispetindeki miktarlar, 

c) Diğer Kanun ve Kararnamelerle Toplu Konut Fonu içlin verilmesi öngörülen paralar, 
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d) Yurt dışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 American Doları karşılığı Türk Lirası ve 
Kuzey Kibrıs Türk Cumhuriyeti liçin çıkış başına 15 Amerikan Doları karşılığı Türk Liraları, 

e) Konut kredisinden faydalanacak hak sahliplerinan Fona yapacakları geri ödemeler, 
f) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak maksadıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk 

Lirası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirler, 
g) Fona yapılacak bağış ve yardımlar, 
h) Hazine arsaları üzertine yapılan konut ve işyerlerin'In arsa maliyet bedeier'inün en çok % 25'ine kadar 

katılım payları, 
i) Bu Fona açılacak krediler, 
j) Tekel idaresinin Mıal ettiği maddelerden alınan fonlar, 
Ik) Yabancı hakiki şahısların Türkiye'de gayrıiirnenkul alımlarında alıcı tarafından ödenen alış fiyatının 

% 5'i oranında,- ıslatıcı tarafından ödenen satış fiyatının :% 15*i oranındaki miktarlar, 
1) 83/7543 sayılı İthalat Rejimi Kararının 20 nci maddesli gereğince, Bedelsiz İthalattan alman fonlar, 
m) Tüketilen elektrik enerjisinin satış kîlovat saat bedeli üzerinden en fazla ı% 10 musibetinde hesapla

nacak mii'ktarlar, 
Bu fonun kaynaklarını teşkil eder. 
Külanıimı : Bu fon, ferdî ve toplu konut kredisi, kbnult kredlM faiz sübvansiyonu, toplu konut iskân sahalarına 

artsa temini, araştırma, turizm alt yapılan, konut altyapıları veya okul, karakol, ilbadeltihane, sağlık tesisleri, spor 
tesM'eri, postane, çocuk parkları ve benzer! teslilsler ile konut sektörü sanayiinii teşvfik için yatırım ve işlet
me kredisi alanlarında kullanılır^ 

Denelttai : Toplu Konut Fonu'nun denetılmi 20.10.1983 tarMü ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına taîbidıir. 

İdaresi : Başlbakanlık, Toplu Konut ve Kamu ld$ esi Başkanlığı. 
Fonun Adi: Toplu Konut Fonu 

Fona yapılan tahsilat 'ile Fondan yapılan Ödemelerin seneler M'barilyle dökümü 

Yıh Fona Yapılan Tahsilat Fondan ödemeler Fon (Bakiyesi TL. 

1984 75 547 440 996,73 58 086 631 539,60 jl7 46Ö 809 457,— 
31.10.1985 240 387 2(10 257,34 31» 094 342 419,35 9 292 867 837,— 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fon'un Adı : 350414 - Kamu Orftaklığı Fonu 
Yaşat Dayanağı : 17 Mart 1984 tarih, 18344 sayılı Resmî Gazetece yayımlanan, 29.2.1984 tarih, 2983 

sayılı Kanunla kunıtouşltur. 
Amacı : İstikrarlı ve gülvenıillir gelir veriflmesii suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finans

man kaynakları 'ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştıirmek'tlir, 
Kaynakları : a) Gelir Ortaklığı senetleri gelirleri, 
b) Hisse senetleri gelirleri, 
c) İşlöüme hakları üe işletme gelirleri, 
d) Akaryakıt Tüketim Vergisi Hâsılatının i% 22'si, ıbu fonda toplanır. 
Kullanımı : Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu Ortak

lığı İdaresi tarafından yürütülür. 
Kalmu Ortaklığı Fonu'nun kullanılma alanları; 
a) Gelir ortaklığı senedi çıkarılacak altyapı teslislerinin işletme, bakım, onarım, iıdame ve benzeni her 

türlü masrafları, 
•b) Kamu Ortaklığı fonu'nun asgarî !% 10'u kalkınmada öncelikiM yörelerde istihdamı artırıcı ve Ka

mu Kuruluşlarının asgarî '% 10 iştirak ettfiğİ her nevi yatırımlarda - ve 'bunların işletme finansmanında kul
lanılır. 
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c) Gelir ctftaMığı senetlerine her yıl dağıtılacak meblağlar 'bu fondan karşılanır. 
d) İleride gelir ortaklığı senedÜ, hisse senedi ve işletme hlalkkı uygulamasına dalh'il edilebilecek altyapı 

tesisleri ve te&Meıtin finansmanında kullanılır. 
e) Gerekl görülen hallerde piyasaya arz edilmiş (bulunan gelir ortlaklığı senetlerinin satın alınmasında 

kullanılır., 
Denenimi : Kamu Ortöaklığı Fonu'nun denetimli 20.10,1983 tarih, 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme 

Kurulu Haklkındla Kanun Hükmündeki Kararname esaslarına ta'bidir. 
idaresi : Başbakanlık, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığı. 

Not <: JFon'un kaynaklarından Akaryakıt Tüketim Vergisi Hâsılatının % 22'si 1.1.1986 tarihinden itibaren 
geçerlidir. 

Fonun Adı: Kamu Ortaklığı Fonu 

Fona yapılan tahsiiM ile Fondan yapılan ödemelerin seneler ittilbaıtüyle dökümü 

Yılı Fonıa Yapılan Talhsiiat Fonidan ödemeler Fon İBaMyesil TL. 

1984 10 0(00 ODO 000,— 100 000 000,— 9 900 000 000,— 
3140.1985 244 06İ1 290 4«6,84 211 027 9311 549,— 33 033 358 937,— 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fon'un Adı : 350415 — Geliştirme ve Destekleme Fonu 
YASAL DAYANAĞI : 7 Aralık 1984 tarih, 18598 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu

num 84/8800 sayılı Kararı gereğince kurulmuştur. 
AMACI : Tarım ve hayvancılık ve besicilik faaliiyetllerinıin geliştirilmesi, gıda yardımı, Turizm sektörünün 

desteklenmesi, alt yapı htizmetlerinin desteklenmesi, öğrenci yurtlarının yapımı, satın alınması ve kiralanması, 
esnaf ve sanatkârların kredilendirilmesi, ilkokullara beslenme yardımı yapılması amacıyla kurulmuştur. 

KAYNAKLARI : a) İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde «Fon ödenmek Suretiyle İthal Edilecek Mallar 
Listesi»nde yer alan malların ithalinde yapılan fon kesintisinin 1% 40'ı, 

b) Muhtelif Kanun ve Kararnamelerle kurulmuş buhınan diğer fonlardan gerektiğinde yapılacak aktar
malar. 

KULLANIMI : Bu fon, 
a) Tarım ve hayvancılık ve besicilik faaHyetlerinin geliştirilmes'iınde, 
b) Bedelsiz veya düşük fiyatla verilecek gıda yardımlarında» 
c) Turizm sektörünün desteklenmesi için verilecek kredÜ veya sübvansiyonlarında, 

d) (Belediyelerce toplu konut mahallerinin kamulaştırma ve diğer şekillerde temini için ve alt yapı hizmet
lerinin desteklenmesinde, 

e) öğrenci yurtlarının yapımı, satınalsnması ve kiralanmasında, 
f) Esnaf ve sanatkârların daha verimli ve ekonomik çalışmasını sağlayacak önemli projelerin, T. Halk 

Bankası kanalı ile desteklenmesinde, 
g) İlkokullarda uygulanacak beslenme programı harcamalarında, 
kullanılır. 

Fonun yürütülmesiyle ilgili bütün işlemler Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararlan çerçe
vesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu İdaresince yapılır. 

DENETİMİ: 
İDARESİ : T. C. Başbakanlık, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı. 
FONUN ADI : Geliştirme ve Destekleme Fonu 
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Fona Yapılan Tahsilat ile Fondan Yapılan ödemelerin 
Seneler İtibariyle Dökümü 

YILI FONA YAPILAN TAHSİLAT FONDAN ÖDEMELER FON BAKİYESİ TL. 

31 . 10 . 1985 45 048 044 994,35 44 359 079 600,— 688 965 394,35 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
FONUN ADI : 350417 — Deprem Fonu 
YASAL DAYANAĞI : 19.3.1972 tarih, 14133 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 9.3.1972 tarih ve 1571 sa

yılı Kanunla kurulmuştur. 
AMACI : Afet bölgelerindeki maddî hasarların giderlerimin karşılanması için kurulmuştur. 

KAYNAKLARI : Tekel Genel Müdürlüğü, Tekel Maddelerine yapılan zamlar dolayısıyla yeni fiyatlarla 
zamdan önceki fiyatlar arasındaki farka göre Tekel Maddeleri satışından elde edilen (bey'iye ücretleri hariç) hâ
sılat fazlasını bu fona yatırır. Tekel Genel Müdürlüğü, bir ay içinde elde edilen hâsılat fazlasını, taalluk ettiği 
ayı takip eden iki ay içenisinde bu fona yatırmakla yükümlüdür. 

KULLANIMI : Fonda toplanan paralar 7269 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân ve İçişleri Bakanlıklarının müştereken hazırladıkları sarf yönetmeliği esasları 
dairesinde münhasıran deprem afetleri için harcanır. 

IBu harcamalar merkez, taşra, diğer kuruluş ve yerlerde Bakan veya Bakan'ın imza yetkisi vereceği kişi
lerle birlikte deprem bölgesine tayin olunan muhasipler veya bu işlerle görevlendirilen şahıslar tarafından Fon' 
da toplanan paralarla yapılır. 

DENETİMİ : 
İDARESİ : Bayındırlık ve iskân Bakanlığı. 

Fonun Adı: Deprem Fonu 
Fona Yapılan Tahsilat ile Fondan Yapılan 

ödemelerin Seneler İtibariyle Dökümü 
Yılı 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

31.10.1985 

Fona yapılan tahsilat 

411 581 612,83 
940 565 345,23 

1 512 099 080,66 
300 000 000,— 
735 000 000,— 

1 684 010 000 — 
896 509 972,— 

1 915 741 858,— 
1 751 693 307,— 
1 786 247 529,— 
1 834 407 941 — 
1 521 684 942,— 
1 454 115 246,— 
1 327 543 393,— 

Fondan ödemeler 

138 452 000,— 
282 071 933,— 

1 512 099 680,66 
250 000 000 — 
735 000 000 — 

1 684 010 000— 
'896 509 972,— 

1 915 741 858,— 
1 751 693 307,— 
1 78ı6 247 529,— 
1 834 407 941 — 
1 521 684 942 — 
1 454 115 246 — 
1 327 543 393,— 

Fon Bakiyesi TL. 

273 129 012,83 
65'8 493 412,23 

50 000 000— 
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FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fon'un Adı : 450201 — Türkiye Çimento Müstah silleri Birliği (Çimento Fonu) 
Yasal Dayanağı : 21 Haziran 1958 tarih ve 9938 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 14 Haziran 1958 

tarih, 4/10439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan K/1164 sayılı Karar ve 23 Haziran 
1958 tarih, 9939 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan bu Karara ait Tebliğ hükümleri gereğince kurulmuştur. 

28 . 1 . 1980 tarih, 16883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 24 No. lu Tebliğ ile yeniden düzenlenmiş
tir. 

Amacı : Çimento, fiyatları ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve prim tahsili veya ödemesi suretiyle ya 
pılacak desteklemedir. Fonda toplanan primleri açık çimentonun dağıtımı için gerekli tanker filosu satın alı
mı ve seyyar silo temini ile Bakanlıkça uygun görülecek işlerde kullanılacaktır. 

Kaynakları : Çimento fabrikaları her ay alıcıdan tah sil ettikleri primlerle ihraç ettikleri çimentoya ait prim
leri gelecek ayın 20 nci günü akşamına kadar fona yatırmak veya havale etmek zorundadırlar. 

Çimento ihraç eden her fabrika için doğacak lehte farkın «Kalkınmada öncelikli yöreler» deki il ve ilçe 
sınırları içerisinde bulunan fabrikalar % 50'sini, bu yöreler dışında bulunan ve ihracat yapan fabrikalar % 
75'ini fona yatıracaklardır. 

Kullanımı : Her fabrika için ayrı ayrı tespit ve tebliğ edilmiş olan «Fabrika Satış Fiyatları» ile «Fabrika
da Müşteriye Teslim Fiyatı» olarak gösterilen fiyatlar arasındaki leh ve aleyhteki farklar tutarı ilgili fabrika
lardan prim olarak tahsil veya bunlara prim olarak ödenir. Bu fonun kullanımı Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı tebliğleri ile düzenlenir. 

İdaresi : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Çi mento Müstahsilleri Birliği. 
Fonun Adı : Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (Çimento Fonu) 
Fona Yapılan Tahsilat ile Fondan Yapılan ödeme lerin Seneler İtibariyle Dökümü 

Yılı 

1981 
1982 
1983 

1984 
31.10.1985 

Fona yapılan tahsilat 

1 767 298 998,41 
2 078 059 479.56 
2 082 737 616,67 
5 193 403 202,67 
5 206 526 921,71 

Fondan Ödemeler 

•11 189 554 248,93 
1 825 637 177,75 
1 628 299 724,83 
1 956 876 119,54 
1 924 840 453,34 

Fon Bakiyesi TL. 

577 744 749,48 
252 422 301,81 
454 437 891,84 

3 236 527 083,13 
3 281 m6 468,37 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fon'un Adı : 450203 — Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu 
Yasal Dayanağı : 19 Ocak 1974 tarih, 14773 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 

31.12.1973 tarih, 7/7699 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında «Pet
rol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu» kurulmasına dair 20 sayılı karar, 4.12.1983 
tarih, 18241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 3.11.1983 tarih, 83/7312 sayılı ka
rarıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Amacı : Uluslararası petrol piyasasındaki gelişmelerin ödemeler dengesine yapacağı olumsuz etkileri ön
lemek ve ülkemiz petrol kaynaklarının hızla sürekli ve etkili bir şekilde aranması, geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi çalışmalarını finanse etmek üzere kurulmuştur. 

Kaynakları : 31.12.1973 tarihinden sonra, ithal ham petrol ve ürünleri fiyatlarında meydana gelen artışlar 
nedeniyle, yürürlükteki fiyatlar sisteminin sonucu olarak, yerli ham petrol ve her türlü ürünlerinden, her ne 
suretle olursa olsun sağlanacak ek hâsılat kısmı fonun kaynaklarını oluşturur. 

83/7312 sayılı Kararda belirtilen esaslar dahilinde, rafinerilerce işlenen yerli ham petrolden elde edilen 
petrol ürünlerine ait ek hasılatlar fon'a raf ineri şirket lerince yatırılır. 

İlave hasılatı elde eden, yerli ham petrol veya ürünlerini satan veya devreden üretim arıtım ve dağıtım 
şirket ve kuruluşları her ayın ödenecek ek hâsılat kısmını sonraki ay sonuna kadar beyanname ile Ban
kamıza bildirerek aynı süre içinde fona yatırırlar. 
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Kullanımı : Fonda biriken tutarlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Başbakan
lık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Türkiye Petrol Kurumunun ve bağlı orfcaklannın petrol 
arama, inkişaf, üretim, depolama, taşıma faaliyetlerine tahsis edilir. 

DENETİMİ : 
İdaresi : T.C. Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı. 
Fonun Adı : Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faali yetleri Düzenleme Fonu 
Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan ödemelerin seneler itibariyle dlökümü 

Yılı 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Fona Yapılan Tahsilat 

1 648 171 149,43 
2 792' 288 482,46 
1 359 470 296,46 
1 758 620 140,30 
4 727 395 697,91 
9 318 634 114,02 
22 645 515 322,77 
46 259 007 797,14 
54 316 817 365,38 
61 353 426 289,85 
63 763 352 251,73 
60 242 443 657,63 

Fondan Ödemeler 

83a oıoıa ooq,— 
2 735 143 150,69 
1 128 088 237,39 
1 423 704 203 — 
4 223 975 365,— 
7 033 322 652,— 
18 901 823 673,60 
42 671 851 094,60 
50 405 001 388,48 
59 208 934 037,— 
42 400 000 000,— 
48 750 000 000,— 

Fon Bakiyesi TL. 

«1* 171! 149,43 
57 145 331,77 
231 382 059,07 
334 915 937,30 
503 420 332,91 

2 285 311 462,02 
3 743 691 649,17 
3 587 156 702,54 
3 911 815 976,90 
2 144 492 252,85 
21 363 352 251,73 
11 492 443 657,63 

FONLAR TAKUP MÜDÜRLÜĞÜ : 
F'on'un Adı : 450208 — Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
Yasal Dayanağı : 7 Temmuz 1984 tarih, 18451 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 

84/8224 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 30 sayılı Kararın 
28 inci maddesi ile kurulmuştur. 

Amacı : Madde politikasınıın takibi ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kurulmuş ölüp, tarımsal girdile
rin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geMştöMtaesi, ihracata dönük yatı
rımların finansmanı, tiıhracat 'sigortası kuruluncaya kadar ihracatın sigortası ile konut sektörünü ve gecekon
du alt yapı faaliyetlerini finanse etmek. 

Kaynakları : a) Tarımsal ürünler ile çeşitli sınaî malların ihracında iç ve dış fiyatlardaki gelişmeler nazarı 
dikkate alınarak bu malların beher kilosundan, adet veya kıymetinden Para ve Kredi Kurulunca ilân edil
miş veya edilecek kesintiler, 

b) İhracat kur farkları 
c> Her türlü ithal edilen malların (bedelsiz ithalat dahil) ithal OF değeninin % 2'sl tutarında yapılacak 

olan tahsilat, 
d) Bedelsiz ithalat işlemlerimden tahsil edilecek primler, 

e) 28 sayılı Kararla tesis edilen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun net varlıkları, 
Fonun kaynağını teşkil eder. 
Kullanımı : Para ve Kredi Kurulu Kararları çerçevesinde, Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar

lığı talimatları ile kullanılır. 
Denetimi : 
İdaresi : Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. 
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Fonun Adı : Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler itibariyle dökümü 

Yılı Fona yapılan tahsilat . Fondan ödemeler Fon bakiyesi TL. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

31.10.1985 

35 233 396 832,13 
75 440 öl 2 679,12 
91 412 64'2 876,32 

130 162 '262 645,35 
1'89 327 967 553,07 
219 764 472 254,51 

34 805 000 000,— (428 396 832,13 
74 380 921 488,— 1 059 091 191,12 
87 771 108 922— 3 641 '533 954,32 

117 067 316 858,91 13 094 945 786,44 
180 720 420 710,78 8 607 546 842,29 
216 457 281 224,35 3 307 190 430,16 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
FON'UN ADI : 450209 — İhracatı Teşvik Fonu 
Yasal Dayanağı : 25.1.1980 tarih, 8/182 sayılı Kararname ile kurulmuş olup; 13Jİ2.1984 tarih, 18606 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan 84/8861 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir. 

Amacı : ihracatın özellikli ihracat vie ihracat sayılan satış ve teslimlerin teşviki, yönlendürilmesA ve geliştiril
mesi, 

Kaynakları : a) Beigeîi ve belgesiz kredilere ilişkin tahsisi öngörülen veya tahsis edilen kredi üzerinden 
tesis edilen teminat ihracatın gerçekleşmemesi durumunda fona gelir kaydedilir. (Müeyyide uygulamaları) 

b) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Para ve Kredi Kurulu'nca uygun görülecek aktarmalar. 
c) ihracatı Teşvik Kararı'na göre ihracat taahhüdü karşılığında verilen dövüz tahsislerinle ilişkin, ihracat ta

ahhüdünün gerçekleşmemesi halinde döviz tahsisinde kullanılan bölümün karşılığı olan teminatın : 
— İhracat asgarî % 50 oranımda gerçekleşmiş ise gerçekleştirilmiş olan ihracata isabet eden kısmı, 
— İhracat % 50'nfin altında gerçekleştirilmiş ise tamamı, 

d) Genel Teşvik Tablosunda yer alan yatırım konularının teşvik araçlarından yararlanablilmesi için ya
tırımcılar tarafından yatınlan yatırımın % 01 oranındaki teminatları, (yatırım gerçekleşirse yatırımcıya iade 
edilir, aksi halde fona gelir kaydedilir.) 

e) Irad kaıydledilmlesii gereken teminatlar, yetkili bankalarca, hafta sonlarında toplu olarak Şubelerimize 
bildirilerek, bu btildiri üzerine, Şubelerimizce irad kaydedilmesi gereken nakdî teminatlar, ait oldukları temi
nat hesaplarından alınarak fona irad kaydedilir. 

(İrad kaydı gereken teminatlar yetkili bankalarca kendilerine tanınan süre içinde Bankamıza devredil-
mediği takdiirde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükümleri uygulanır.) 

özel ithal müsaadelerinin geçerlik süreleri, yetkili bankalarca ek süre talebine konu olan mal bedelinin, 
talep tarihindeki cari kurdan TL. tutarının her ay için % 01'ine tekabül eden kısmı, 

85/1 sayılı tebliğin 15 inai maddesine göre çeki listesinin CİF tutarı üzerinden tahsil edilen % 2'ler 

85/10 sayılı Tebliğin 8 inci maddesine göre çeki listesinin CİF tutarı üzerinden tahsil edilen % 10'lar, 
86/1 sayılı tebliğin 14 üncü maddesine göre çeki listesinin CİF tutarı üzerinden tahsil edilen % 5'ler fo

nun kaynağını oluşturur. 
Kullanımı : İhracatı Teşvik Belgesi alan yaş meyve, sebze ve su ürünleri ihracatçılarına ve ihracatçı ser

maye şirketlerine belgelerinde gösterilen şartlara uygun olarak bankalar aracılığı ile kullandırılabilir. 
85/1 sayılı Tebliğin \5 indi maddesine göre düzenlenen Teşvik Belgeleri ile ilgili olarak yatırımcıların glo

bal listeden yerli olarak temin ettikleri makine ve teçhizat tutarının % 6'sı oranındaki meblağ yatırımcıya teş
vik primi olarak iade edilir. 

Demetlimi : 
İdaresi : T. C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. Ayrıca, T.C. Başbakanlık, Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığının talimatları ile diğer Fonlara aktarmalar yapılmaktadır. 
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Fonun Adı : İhracatı Teşvik Fonu 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler itibariyle dlökümü 

Yılı 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

311.10.1985 

Fona yapılan 'tahsilat 

297 799 819,39 
1 734 262 321,08 
5 293 519 416,90 

1'2 491 316 738,86 
11 206 630 199,16 
20 189 120 993,16 

F 

11 

18 

ondan ödemeler 

23 967 603,71 
64 266 038,84 

282 209 073,04 
657 991 440,35 
20 034 763,19 

105 884 384,20 

Fon 'bakiyesi TL. 

273 832 215,68 
11 069 996 282,24 
5 011 310 343,86 

833 325 298,51 
11 186 595 435,97 
2 083 236 608,96 

FONLAR TAKÎP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fonun Adı : 450212 — Finansman Fonu 
Yasal Dayanağı : 27.12.1980 tarih, 17203 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 2362 sayılı Kanunun Mükerrer 8 inci maddesd hükümleri gereğin
ce kurulmuştur. 

Amacı : Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan 
yatırımlarının finansmanında kullanmak amacıyla kurulmuştur. 

Kaynakları : Yapılacak yatırım tutarını aşmamak şartıyla Kurumlar Vergisi matrahının % 25'i fonun kay
nağını teşlkil eder. 

Kullanımı : Fondan çekişler, yıl içinde fiilen yapılan yatırım tutarını aşmamak kaydıyla, Devlet Planla
ma Teşkilatınca düzenlenecek çekiş belgelerine istinaden yapılır. 

Denetimi : 
İdaresi : T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. 

Fonun Adı: Finansman Fonu 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler İtibariyle dökümü 

Yılı 

1981 
1982 
1983 
1984 

31.10.1985 

Fona yapılan tahsilat 

16 000 669,92 
8 630 243 003,05 
7 672 784 090,46 

14 407 205 835,90 
20 166 231 044,— 

Fondan ödemeler 

16 000 000— 
8 630 242 130,33 
7 672 784 030,96 

14 407 205 463 — 
20 166 231 022 — 

Fon bakiyesi TL. 

'669,92 
•872,72 

59,50 
372,90 

'22,-

FONLAR TAKÎP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fonun Adı : 450216 — Kaynak Kullanımını destekleme Fonu 
Yasal Dayanağı : 15 Aralık 1984 tarih, 18606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 84/8860 sayılı karar ile 

kurulmuştur. 
Amacı : İhracatı ve yatırımları teşvik etmek, banka kaynaklarını özendiriltaesli istenen sahalara yönlendir

mek ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerini düşürmök amacıyla ihracatçılara, yatırımcılara ve bankalara des 
tekleme primi ödenebilımesini teminen kurulmuştur. 

Kaynakları : 1.. Bankaların verdikleri kredilere tahaikkuk ettirdikleri faizlerin % 10'u oranında kredi alan
lardan ilaveten tahslil edecekleri miktarlar, 
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2. (Bankamızın Kamu Kuruluşlarına verdiği kredilere tahakkuk ettirdiği faizlerin % 10'u oranında Fona 
yatıracağı kesintiler. 

— Bankamızın bankalarca eksik tesis olunan disponibilite ve mevduat munzam karşılıklarına tahakkuk et
tirdiği cezaii faizler. 

3. Selektif Kredi Fonu ile İhracatı Teşvik Fonundan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılacak 
aktarmalar. -

4. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Para ve Kredi Kurulu Kararı ile yapılacak aktarmalar. 
5. Faiz Farkı ladesi Fonunun devredilen bakiyesi. 
6. a) Bankaların kendi kaynaklarından döviz üzerinden ikraz anlaşması yaparak kullandıkları krediler

de, 
aa) Türk Lirası olarak kullandırılması halinde kredi tutarı üzerinden döviz alım belgesinin düzenlenme ta

rihindeki, 
<blb) DöViz olarak kullandırılması halinde döviz tutarı üzerinden tahsis tarihindeki, 
b) Kabul kredili işlemlerde poliçe tutarı üzerinden poliçelerin kabul edildiği tarihteki, 
c) Prefinansman kredilerinde kredinin tutarı üzerinden döviz alım belgesinin düzenlenme tarihindeki, 
d) Mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat bedellerinin ödemelerinde ithalat tutarı üzerinden it

hal müsadesinin verildiği tarihteki, 
T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak bulunacak TL. karşılığının % 3'ü oranındaki kesin

ti. 
Bankamız gerektiğinde bu maddelerde zikredilen fon kesinti oranlarını artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir. 
Kullanımı : 1. Fondan, aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere gerçekleştirilen ihracat ve teşvik bel

geli yatırımlarla, ihtisas kredilerinde yapılacak ödemelerin oranları ile uygulama esas ve şartları Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığıının görüşü alınmak suretiyle Bankamız tarafından yayınlanacak tebliğlerle tespit 
olunur. 

1. — İhracatta !% 4 
II. — 600 milyon liranın üzerindeki, sabit yatırımlarda yatırımların gerçek kısmı üzerinden; 
a) 1 inci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde \% 20 
b) 2 nci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ve gemi inşaatında - % 15 
c) Normal bölgelerde ,. '% 7 
d) Kalkınmada öncelikli yöreler dışında ilgili Bakanlıkça zorunlu görülerek yeri değiştirilen 

tesislerde, % !% 10 
III. — Kredilerde; 
a) 600 milyon liranın altındaki sabit yatırımlarla ilgili yatırım kredilerinde % 7 
b) İhtisas kredilerinde \% 5 
IV. — öncelikli turizm bölgelerindeki teşvik belgeli turizm yatırımlarında yatırımların gerçekleşen kısmı 

üzerinden ödenecek destekleme primi oranları 13.9.1985tarih, 18867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sıra 
No.'lu tebliğ ile düzenlenmiştir 

2. Türk Parası Kıymetini Kloruma Hakkındaki 29 sayılı Kararname kapsamındaki dış kaynaklı krediler 
için Para ve Kredi Kurulunca belirlenecek oranlar üzerinden Dış Krediler Kur Farkı Fonuna aktarma yapı
lır. ' 

Bankalar tahakkuk ettirdikleri fon kesintilerini, faiz tahakkukunu izleyen ay sonuna kadar bu fona yatır
mak zorundadırlar. 

Fon kesintilerinin zamanında ve tüm olarak yatırılmaması halinde sorumlulardan, Bankamızca eksik kı
sım üzerinden tamamlanıncaya kadar Fon lehine yıllık en çok % 66 oranında faiz alınır. 

Denetimli : 
İdaresi : T. C. Merkez Bankası. 
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Fonun Adı : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
(Faiz Farkı ladesi Fonu) 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler itibariyle dökümü 

Yılı Fona yapılan 'tahsilat Fondan ödemeler Fon 'bakiyesi TL. 

1978 T «28 T48 U8,«8 317 857 264,72 1 510 290 854,16 
1979 ' 7 407 189 855,55 2 858 522 973,22 4 548 666 882,33 
1980 16 25'1 496 347,95 8 038 574 254,26 . 8 212 922 093,69 
1981 47 302 185 542,48 33 911 526 807,97 13 390 658 734,51 
1982 % 979 719 610,44 52 602 161 663,6i 4 377 557 946,83 
1983 55 913 223 541,84 53 066 095 949,06 2 847 127 592,78 
1984 93 099 694 714,51 85 845 «05 273,88 7 253 889 440,63 

31.10.1985 93 769 899 973,44 86 053 037 473,16 7 716 «62 500,28 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fonun Adı : 4502119 - Para ve Kredi Kurulunun 97 sayılı tebliği gereğince AET çıkışlı mallarla ilgili 

olarak ithalatçılardan alınan % 5 oranındaki fon hesabı 

Yasal Dayanağı ; 12 Mart 1982 tarih, 17631 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Para ve Kredi Kurulu
nun 42 sayılı Tebliği ile kurulmuştur. 

Amacı : Mer*i İthalat Rejimi Kararının 30, İthalat Yönetmeliğinin 48 inci maddeleriyle* madde politika
sının takibi, iç piyasanın düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kurulmuştur. 

'Kaynakları : Para ve Kredi Kurulunun 63 sayılı tebliğinde yer alan ve 97 sıra no.lu tebliği gereğince 
gümrük tari'fe istatistik pozisyonlarında kayıtlı AET çıkışlı malların kıymet veya miktarlar üzerinden hesap
lanan % 5 oranındaki meblağlar. . 

Kullanımı : — 
Denetimi : — 

İdaresi : T. C. Başlbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının talimatları ile diğer fonlara aktarma
lar yapulmaktaJdır. 

Fonun Adı : Para Kredi Kurulunun 97 Sayılı Tebliği Gereğince AET Çıkışlı Mallarla ilgili Olarak İtha
latçılardan Alınan % 5 Oranındaki Fon Hesabı 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler itibariyle dökümü 

Yılı 

1982 
1983 
1984 

31.10.1985 

Fona yapılan tahsilat 

885 335 643,59 
4 768 084 612,84 
8 657 894 427,36 

12 332 954 444,63 

Fondan ödemeler 

46 964 059,27 
205 037 435,56 
832 695 054,21 

8 000 000 000 — 

Fon bakiyesi TL. 

838 371 584,32 
4 563 047 177,28 
7 825 199 373,15 
4 332 954 444,63 
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FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜMÜ : 
Fonun Adı : 450220 - Menkul Kıymetler Tanzim -Fonu 
Yasal Dayanağı : 14.9.1982 tarih, 1781'2 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

45 sayılı «ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname.» 

Amacı : Tahvil arz ve talebi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve tahvil piyasasının istikrarını sağlamak. 
Kaynaklan : a) Fon mevcudunun yetmediği hallerde TOMB'nca Fona verilecek avanslardan, 
b)f 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin II/C fıkrasına istina

den anılan Banka idare Meclisinin Kararıyla Bankaların 30 Haziran 1982 tarihli plasmanları toplamının % 
05*ine kadar yatıracakları meblağdan, 

c) '2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulan Borsa Bankerliği Yönetmeli
ğinin 2 inci maddesine göre aracı kurum statüsü iktisap eden kuruluşların ödenmiş sermayeleri ile ihtiyat ak
çeleri toplamı üzerinden yatıracakları teminatlardan, 

d) IMenkul kıymet alım - satımı faaliyetinde bulunan kuruluşların pazarladıkları menkul kıymetlerin ay-
lı!k satış tutarlarının % öl'i oranında yatıracakları tutardan, 

e) Fonun tahvil alım satımından doğan gelir fazlasından, oluşur. 
Kutanımı : Fonun yönetimi, Sermaye Piyasası Kuruluna aittir. Fonun işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından alman kararlar dairesinde bankamız tarafından yürütülür. 
• Denetimi : Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. 

İdaresi : Sermaye Piyasası Kurulu. 

Fonun Adı : 45022İ1 - 41 sayılı Para ve Kredi Kurulu tebliği uyarınca destekleme ve fiyat istikrar fo
nundan yapılacak ödemeler hesabı 

Yasal Dayanağı : Destekleme ve Fiyat .İstikrar Fonu ile ilgili olarak Para ve Kredi Kurulunca 5 Mart 
1982 tarih ve 17624 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 41 sıra numaralı tebliğ. 

Amacı : Yerli olarak üretilen kütük, saç, saç taslağı gibi hammaddelerin ve bunlardan imal edilen demir -
çelik mamullerinin ihraç maliyetlerinin düşürülerek ihracatlarının teşviki yoluyla dış piyasalarda rekabetin 
sağlanması. 

Kanyakları : Başbakanlık, Hazine ve Tış Ticaret Müsteşarlığının talimatları gereğince Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonundan aktarılan paralar. 

Kullanımı : 20 Şubat 1984 tarih, 18318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 100 sıra numaralı Para ve 
Kredi Kurulu Tebliği uyarınca, dahilden satın alınan ve yerli olarak üretilen kütük ihracında 13 $./Ton kar
şılığı TL., Demir - Çelik Mamulleri ihracında 28 $./Ton karşılığı TL. vergi iadelerine ilave olarak ihracatçıya 
ödenir. 

Denetimi : — 
İdaresi : Para ve Kredi Kurulu Kararları çerçevesinde Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret MÜsteşarlı-

ğı'nca idare edilmektedir. 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜÎĞÜ : 
Fonun Adı : 450226 - Dış Krediler Kur Farkı Fonu 
Yasal Dayanağı : 6.4.1985 tarih, 187117 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 85/9325 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini 'Koruma Hakkındaki 31 sayılı Karar ile kurulmuştur. 
Amacı : Yatırımların ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan do

laysız veya hükümet aracılığı ile sağlanan krediler ve bankaların garantisi ile sağlanan kredilerin bu banka
lar ve/veya kredileri kullandırdıkları müstakrizler açısından sabit bir maliyet unsuru haline getirilmesi ama
cıyla kurulmuştur. 

Kaynakları : a) Türk Lirasına dönüşmüş kredilerden, bu krediler içtin uygulanan faiz oranlarından, ban
kamızca önceden tescil edilmiş ilgili dış kredinin faiz oranı ile aracı banka faiz farkı düşülerek bulunacak 
oran üzerinden yapılacak kesintiler, 
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b) Fonun çalıştırılmasıyla elde edilecek faizler. 
Kullanımı : Dış kredinin faiz ve anapara geri ödemelerinin, vade tarihinde cari satış kurları üzerinden 

hesaplanacak Türk Lirası karşılıkları ile Türk Lirasına dönüşmüş kredinin fona yapılan kesinti ve aracı ban
ka faiz farkı dışında kalan faiz ve anapara geri ödemeleri arasındaki fark fon tarafından karşılanır. 

Denetimi : — -
İdaresi : Para ve Kredi Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde T. C. Merkez Bankası tarafından 

idare edilir. 

Fonun Adı : Dış Krediler Kur Farkı Fonu 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler itibariyle dökümü 

Yılı Fona yapılan tahsilat Fondan 'ödemeler Fon 'bakiyesi TL. 

1984 800 920 336,81 21 219 886,16 779 700 450,65 
3U.10.1985 10 907 '689 239,66 9 355 515 338— 1 552 173 901,66 

FONLAR TAKIP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fonun Adı : 450227 - Akaryakıt Tüketim Fonu 
Yasal Dayanağı : 20 Kasım 1984 tarih, 18581 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3074 sayılı Kanunla ku

rulmuştur. 

Amacı : Belediye hizmetlerinin görülebilmesi, altyapı tesislerinin yapılması, spor tesislerinin kurulması 
ve Türk Sporunu Teşvik Fonuna katkı amacıyla kurulmuştur. 

'Kaynakları : Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper benzin, 
likit petrol gazı, gazyağı, motorin ve fueloil satışları karşılığında; Katma Değer Vergisi hariç olmak üze
re her ne adla olursa olsun müşteriden alınan veya müşterinin borçlamdığı para veya diğer değerlerin % 
9'u nispetindeki Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatının % 48,'25'idir. 

Kullanımı : Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağ Kanun gereğince 
% 6'sı Belediyelere 
% 5'i Belediyeler Fonuna 
% 22'si Karayolları Genel Müdürlüğüne 
% 11'i Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
'% 3,50'si Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
% 0,75ri Türk Sporunu Teşvik Fonuna 

ödenir. 
Denetimi : —• 
İdaresi : 3074 sayılı Kanun çerçevesinde T. C. Merkez Bankasınca idare edilmektedir. 

NOT : Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplarîan meblağların tevzii oranları 1.1.1986 tarihinden iti
baren geçerlidir. 

Fonun Adı : Akaryakıt Tüketim Fonu 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler itibariyle dökümü 

Yılı ^Fona yapılan tahsilat Fondan ödemeler Fon bakiyesi TL. 

31.10.1985 39 350 559 033— 39 3'50 559 033,— 
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FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fonun Adı : 450229 - Tanıtma Fonu 
Yasal Dayanağı : 28.6.1985 tarih, 18795 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 3230 no.lu Kanun ile kurul

muştur. 
Amacı : Memleketimizi yurt içinde ve dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynakla

rını artırmak, Türk Kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşıV hizmetlerini müessir hale getirmek, 
milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirme çalışmalarını finanse etmek
tir. 

Kaynakları : a) Millî Piyango gayrî safî hâsılatının % 10'u, 
b) Her nevi müşterek bahis tertibi sonucu sağlanacak hâsılattan, ikramiye olarak ayrılacak kısmın da

ğıtımından önceki toplam üzerinden kesilecek % 5 paylar, 
c) 'Başbakanlık bütçesine bu maksatla konulacak ödenek, 
d) Kanunla kurulan fonlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek miktarlarda yapılacak aktarma-

lar. 
e) IBağış, yardım ve diğer gelirler, 
Kullanımı : Fondan harcamalar, Başbakanın onayı ile yapılır. Fonda toplanacak paranın % 20'si bir 

yandan bütçeye gelir, öte yandan Başbakanlık bütçesine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. 

Denetimi : Fondan yapılacak harcamalar, Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay Başkan
lığınca 2 yıl için seçilecek birer temsilci üyeden olu,an heyet tarafından denetlenir. 

İdaresi : Başbakanlık, Tanıtma Fonu Kurulu Başkanlığı. 
-w* 

Fonun Adı : Tanıtma Fonu 

Fona yapılan tahsilat ile Fondan yapılan 
ödemelerin seneler itibariyle dökümü 

Yılı Fona yapılan tahsilat Fondan ödemeler Fon bakiyesi TL. 

31.10.1985 1 908 917 746,39 756 618 539,— 1 152 299 207,39 

FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fonun Adı : 450230 - Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
Yasal Dayanağı : 13 Kasım 1985 tarih, 18927 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3238 sayılı Kanunun 12 

nci maddesi gereğince kurulmuştur. 
Amacı : Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağ

lanmasıdır. 
Kaynakları : Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kaynağı; 
ıBu amaçla bütçeye konulan ödenek, alkollü içkilerden ve tütün ımaımullerinden alınan fonlar, TSK Güç

lendirme Vakfından transferler, millî piyango gelirleri, müşterek ba'his gelirleri, akaryakıt tüketim vergisi 
matrahı üzerinden tahsil edilen paralar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden tahsil edilen paralar, MS(B 
bütçesinden ayrılan ödenek, talih oyunları gelirlerinden tahsil edilen paralar, Fonun mal varlığından elde .edi
lecek gelirler, bedeMi askerlikten elde edilecek gelirler, 'bağış ve yardımlar ile diğer fonlardan aktarmalardan 
meydana gelir. 

Kullanımı : Bu Fon, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığınca, Savunma Sana
yii İcra Komitesinin aldığı Kararlar çerçevesinde Savunma Sanayiinin geliştirilmesi ve modernizasyonu 
amacıyla 3238 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde kullanılır. 

Denetimi : Fonun her türlü işlemi Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca iki yıl için seçilecek birer kişiden teşekkül eden bir kurul tarafından denetlenir. 

İdaresi : Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı. 
FONLAR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ : 
Fonun Adı : 450231 - Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu : 
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Yasal Dayanağı : 15 Haziran 1985 tarih 18785 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanununun 7 noi maddesi gereğince kurulmuştur. 

Amacı : Serbest bölgelerin kurulması, bakım ve onarımı, geliştirilmesi, ilgili araştırma, eğitim ve sosyal 
tesislerin yapılması, kullanıcıların ve Türkiye'den mal alımlarının teşviki, 

Kaynakları : a) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı ödenecek ücretler, 

ıb) 'Bölgeye getirilen malların CİF, çıkarılan malların FOB değerleri üzerinden peşin olmak üzere, bin
de 5 oranında ödenecek ücretler, 

c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzelkişilerle yapılacak sözleşmelerde yer alacak ödemeler, 
d) iDiğer gelirler, 

'Kullanımı : Serbest Bölge Müdürlüğü, her malî yıl 'başından önce, bir sonraki yıl için yapılacak harca
maları kapsayan program teklifini, DPT Müsteşarlığına intikal ettirir. Bu teklif de igöz önünde tutularak, 
Fon kullanımlarını belirleyen bir sonraki yıl finansman programı, Başbakan veya görevlendireceği, Devlet 
Bakanı - Başbakan .Yardımcısının onayı ile yürürlüğe konulur. Fon kalıemlerinde değişiklik tekrar onay ge
rektirir. Serbest Bölge Müdürleri, Fonla ilgili harcamaları yaparlar. 

Denetimi : Fonun denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır. 
idaresi : Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, üretilen ve ithal edilen petrollerin satış fiyatına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türelin yazılı cevabı (7/800) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

'Bakanı tarafından yazılı olarak y&nııtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. 1985 yılı içinde yurdumuzda yerli ve 

yabancı petrol şirketleri tarafından çıkarılan petrol 
miktarları ne kadardır? • 

Soru 2. Bu firmaların maliyetleri ile (ton veya 
varil fiyatı) satış fiyatları ne kadardır? 

Soru 3̂  Dışarıdan çeşitli ülkelerden alınan pet
rollerin alış fiyatları ile piyasaya veriliş fiyatları (ton 
veya varil) ne kadardır? 

T.C, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 7 . 2 . 1986 

Balkaınlığıı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 7.053.2-330/2202 

Konu : Yazılı soru önergesinin <sevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tiligii : 6.1.1986 gün ve 7/800-5045/!19440 sayılı ya

zınız. 
tlıgi yazı ekinde Bakanılığıma intikal ettirilen Er

zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

1985 yılında yurdumuzda üretilen petrol miktarı ile 
üretilen ve ithal edilen petrollerin maliyet ve satış 
fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
lar aşağıda sunulmuştur. 

1. 1985 yılında yurdumuzda yerli ve yabancı 
şirketlerin ürettikleri hampetrol miktarları ton olarak 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Yerli şirketlerin (TPAO) üretimi : 
1 026 867 ton 

b) Yabancı şirketlerin üretimi : 
iN. V. TÜRKSE SHELL 786 622 ton 
MOBIL EXP. MED. INC. 234 460 ton 
iDOROHESTER 58 076 ton 
Yabancı şirket, top. 1 079 ,158 ton 

2. Yurdumuzda hampetrol fiyatları Petrol Ka
nununun 3 üncü maddesinin 25 a ve b fıkralarındaki 
esaslara göre kuyubaşı fiyatı olarak tespit edilmek
tedir. 1985 yılı ortalama kuyubaşı fiyatları varil ola
rak aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 

ŞİRKETİN ADI 

NV TURKSE SHELL 
IMÖB1L EXP. MED, INC. 
DORCHESTER 
TPAO 

TL./VARİL 

16 554 
16 999 
16 999 
16 055 

3. 1985 yılında yurt dışından çeşitli ülkelerden 
ithali edilen hampetrolün fiyatları varil olarak aşa
ğıda tablo halinde gösterilmiştir. îran ve Libya'dan 
alınan hampetrolılere belirlenen fiyatlar üzerinden 
bir miktar özel indirim uygulanmaktadır. 
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Ülke 

Ltibyaı 

Suudi Arab'istaınj 

İram 

Irak 

Cezayir 

Çin 
Bilgilerinize arz ederim. 

Hampetrol 
Cinsi 

Sarir 
Essider 
A. Hafif 
A. Orta 
A, Ağır 
1. Hafif 
1. Ağır 
[Kerkük 
'Kerkük karışım 
Zarzaitine 
Sahara Blend 
Dagıng 

ARI. 

36 
37 
34 
31 
27 
34 
31 
36 
29 
42 
44 
33 

1985 basımdaki 
FOB Varıl Fiyatı 

29.60 
30.15 
28.00 
27.40 
26.50 
28.00 
27.35 
28,18 

($ Varil) 

24.00 (CİF Batman) 
29.50 
29.50 

— 

Enerji 

Temmuz 1985'teki 
FOB Varil Fiyatı 

($ Varil) 

29.60 
30.15 
28.00 
27.20 
26.00 
28.05 
27.35 
28.1® 
24.00 CİF Batman) 
29.50 
29.50 
26.90 (CİF) 

Sudi Türel 
ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

4. >— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars yöresinde yaptırılan deprem 
konutları için fazla ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/802) 

Türkiye Büyük Millet MecliM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederini. 

Saygliarumia. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Erzurum - Kars yöresi 1984 yılı deprem konut

ları inşaatlarında; 

Soru 1.. Birim fiyatüan fiyat anaizâ ile tespit 
edilen imallalt fiyatlarında, malzeme bedeûerd için fatu
ralarla tespit edilen fiyatların yüksek olması sonucu 
birim fiyatların neden yüksek olması sağlanmıştır?. 
Fatura fiyatlarıyla piyasa fiyatlarının mutabakatı 
araştırılmış mıdır?. 

Soru 2. Binalarda baca sıva etekleri galvanizci 
saç yapılldlığı halde neden çinko ile yapılmış gübi pa
ra ödenmüşitir?. 

•Soru 3. Bir çok köy civarında taş olduğu faalde 
'temel betonları neden siklop beton yaptırılmamış gi-
<b!i 300 dozlu beton yapıllmış gîbi para ödenimftştk?. 
(Masif beton değil siklop beton yapılanlarda var

ıdır.) 

Soru 4. ıBeton için kullanılan su için 65 TL/m8 

yerine neden 210 TL/m3 ibedel ödenmiştir?. Bunun 
gerekçesi doğru mudur?. Tetiklik yapılabilir mi?. 

Soru 5. 'tmallalt hesalbında (B. arme demiri ve ah
şap diöşeme) projede belıirtiienllerden fazla miktarlar 
neden alınmıştır?. 

$oru 6* Geçidi ve kesıin kalbul heyetleri inşaat
ları kalbul ederlken fon ve sanat kaidelerine uygun 
yapılıp yapılmadıklarını kontrol etmişler midir?. 

TC. 
Bayındırlık ve iskân 5.2.1986 

'Bakanlığı 
Afet işleri Genel 

Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı : L-07-0.1/2i5.'25,l/1126 
Konu : Erzurum - Kar® deprem konutları. 

TüTlolye Büyük Millet IMedüfeli 'Başkanlığına 
lügi : 116 Ocak 1986 gün ve 7/802-5105/19843 sa

yılı Türkiye Büyük MÜlilet MecM Başkanlığı yazısı. 
Erzurulm Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun «Erzurum - Kars yöresinde yaptırılan deprem 
konutları için fazla ödeme yapıldığı iddiasına» iliş
kin yazılı soru önergesinin cevaplandırılması Ügi ya
zı ile istenmektedir. 

Söz konusu önergede 'belirtilen hususlardlan; 
1. Soruya cevap; 
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Keşif özetinde veya birlin fiyat cetvelinde fiyatı 
gösterilmemiş olan ve proje gereğince yapılması ge
rekli olan imalatlar için birim fiyatların tespitinde 
Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin 20 nci mad-
deslinde belirtildiği şekilde işlem yapılmış ve Bayın-
diride ve îslkân Batoanlığı rayiç listelerinde bedelleri 
bulunmayan malzemelere aft faturalar Ticaret ve Sa
nayi Odasınca, onaylanmış olarak ibirim fiyatlar oluş
turulmuştur. 

2. Soruya cevap; 
Konutlara alt baca sıva etekleri mevcut projeye 

göre yapılmıştır.. 
3. Soruya cevap; 
Erzurum ve Kars yöresinde inşa edilen 2932 adet 

deprem konutunun 6 ay gibi kısa bir sürede tamam
lanmasını teminen, taş ocağı bulunınrayan veya uzak 
olan köy yerleşlimlerinde inşaatın süratini temin et
mek ve haksabiplerini istenen sürede konuta yerleş
tirebilmek amacıyla tasdikli projede de uygun görül
düğü gibi bir. kısmı konutlarda sükltop beton yerine 
300 Dz. beton kullanılmıştır. 

4. Soruya cevap; 
Keşiflerde bulunan ve imalat içinde şehir suyu 

oUaraik yer alan su bedellerinin, Afet Bölgesindeki in
şaat sahasında şehir suyu bulunmaması nedeniyle 'bi
rim fiyatlarda değerlendirmeye alınıp alınamayacağı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yülksek Fen Kurulu' 
nun tetkikine arz edilmiştir. 

Bayındırlık ve iskân Batoanlığı Yüksek Fen Ku
rulundan alınacak Karara göre kesin işlem yapıla
caktır. 

5. Soruya cevap; 
İmalat miktarlarından fazla ödeme söz konusu de

ğildir. 
6* (Soruya cevap; 
Geçidi ve kesin kabuller Bayındırlık İşleri Genel 

Şartnamesi çerçevesinde yapılmıştır. 
©ilgilerinize arz ederim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 
5. '— Erzurum Milletvekili Hilmi Ncübantoğlu' 

nun, 1984 ve 1985 yıllarında vatandaşlar tarafından 
yaptırılarak bağışlanan okul binalarına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/803) (1) 

(1) Not : Soru cevabına ekil doküman hacimli 
olması medeniyle yayımlanamamıştır (7/803) esas nu
maralı dosyasındadır. 

11 , 2 . 1986 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

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

Saygılarımla. 
Hiîmli Naflbantbğlu 

Erzurum 

Soru 1. 1984 - 1985 yularında memleketimizde 
lilierde ve bu illerin ilçe, kasaba ve 'köylerinde nereler
de lise, ortaokul veya ilkokul gibi inşaatları yapılıp 
Millî EğiÜm Gençlik ve Spor Bakanlığına bağışlan
mıştır?. (İller ayrı ayrı listeler halinde, yıllar itibariy
le.) 

Soru 2. Bu okular kimler tarafından yapılıp ba
ğışlanmışlardır?. 

Soru 3. Bu okullara ne isimleri veriİmtişitir . 
Soru 4., Bu okulların her birine yapan hayırse-

verlerce kaç TL. sarfedÜlmişibir?. 
Soru 5. Bu okulların her birinin m2 inşaat alan

ları ile kat yükseklikleri veya toplam inşaat m2 alan
ları ne kadardır?. 

Soru 6, Bu duruma göre her binanın m2 maliyet
leri kaç TL. olmuştur?. 

T.C. 
Millî Eğitim' Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 5,2.1986 
Yatıranlar ve Teslisler 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 451.22-îd. Şb. Md. 86-373' 

Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ügi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 16 Ocak 1986 tarih ve Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığı 7/803-5106/19844 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletevtoili Hilmi Nalbanstoğkı tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen 1984 ve 1985 yılların
da vatandaşlar tarafından yaptırılarak bağışlanan 
okul binaları hakkında yazılı soru önergesinde belir
tilen husuıslîar incelenmiştir. 

'Malumları olduğu üzere toplum yararına götürü
lecek her türlü hizmet için yardımlaşmayı, bu tür 
hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla kendisini görevli 
saymayı alışkanlık haline getiren halkımızın eğMm 
ihtiyacının karşılanabilmesi için lüzumlu fizikî te
sis yapımına büyük çapta katkıda bulunmakladır. 

Bu katkılar arsa, nakit, inşaat malzemesi, işgücü, 
doğrudan bina bağışı şeklinde gerçeWe§t!Mtaekte mevv 
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cult toam'unlarımız, nüfus, eğitim ihtiyacına göre yön
lendirilmektedir. 

Bu yazımız ekinde sunulan 1982 - 1983 ve 1984 
yıllarınla alt dokümanın incelenmesinde görüleceği gli-
<bi Sayın Cumhurbaşkanımızın desiteği ile yürütülen 
okul yapım kampanyası Türkiye genelinde çok yay
ığın bir sekide yürütülmektedir. 

(1985 yılında yapılan 'bağışların il ilçe ve yerleşlkn 
biirürrii bazındaki sonuçlarının değerlendirilmesi çalış
maları Bakanlığımızda sürdürülmekte, bu çalışmala
rın Mart 1986 ayı sonunda tamamlanması beklen
mektedir. Ancak okul yapımlarında okul türü, oku
lun yapıldığı yerin özeliklerine göre çeşit! proje uy
gulaması, farklı malzeme kullanılması nedeniyle 
alan ve yükseklik hesaplamasına gidilmemiş, karak
teristikler tespit edilen dershane, öğretim 'binası, atel-
ye sekinde ifade edilmiştir. 

©ilgilerinize arz ederim, 
Metin Bmiroğlu 

Millî Eğitilm Gençlik ve Spor 
Balkanı 

6. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars depremi nedeniyle yaptırılan 
konut ive köy yolu hafriyatlarına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevabı (7/805) 

Türkiye Büyüik M'Met Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanı#anmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim, 

Saygılarımla. 
Hilımi Naflbantoğlu 

Erzurum 

Erzurum - Kars yöresi 1984 deprem konutları ya
pımı sırasında; 

Sbru 1. Tesrv%e hafriyatları makine ile yapıldığı 
halde neden elle yapılmış gibi ödeme yapılmıştır?. 

ıSoru 2. Tesviye hafriyat klasifikasyonları neden 
gerçeik dışı gösterilm'iştir?. 

Soru 3. Zemin kılıas tespitine göre dlik alınması 
gereken şeyler, neden yatık alınarak m8 miktarın ar
tırılması gayretine düşülüp, foya açığa verilmiştik?. 

ISoru 4* Temel çalışma paylan 25 om. yerine, ne
den 40 om. alınmıştır?. Bu bile hafriyalt miktarını 
artırmak gayreftindenmd ileri gellmişitir?. 

Soru 5. Köyler içlinde gerçekte 10,7 ve 5 cm. 
geriişlik'te yollar yapılmış »mıdır?. 

Soru 6. Bu 'köy içi yolarda gerekmediği halde 
neden 30-40 cm. derinlik 10,7, 5 m. genişlikte sandu-
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<kla şeklinde yol hafriyatları yapılmış gibi gösterillimiş-
tir?. 

Soru 7. Bu ıkazıliarda çı'karüan toprak (yapılmış
sa) köyün kaç k!m. uzağına naklettirilmiştir?. Bun
lar halen gösiterilebiliır mi?. 

Soru 8* Bu yollarda 30-40 dm. kalınlığında sta
bilize serildiği doğru mu?. Km. - çakıl, stabilize nak
liye mesafeleri hayali imi, hafcüki mi . 

T.C, 
Bayındırlık! ve îslkân Bakanlığı 5.2.1986 
Afet ttşleri Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 1,-07-01/215.25.1 - U27 

Konu : Erzurum - Kars deprem konutları. 

Türkiye Büyüik M'Met Meclisi Başkanlığına 
ıtlgi : 16 Ocalk 1986 gün ve 7/805-5109-19847 sayı

lı Türkiye Büyük 'Millet MecM Başkanlığı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilımi Nalbantoğhr* 

nun «Erzurum - Kars depremi nedeniyle yaptırılan 
konut ve köy yolu hafriyatlarına» Miskin yazılı sora 
önergesinin cevaplanidirılması ilgi yiazı ile Menmek-
ted'Ar. 

Söz konusu önergede (belirtilen hususlardan; 
1. Soruya cevap; 
Bazı yerlerim bölgelerinde elle yapılan tesviye 

hafriyatları Kontrol Amirliğince tutanağa bağlanmış 
ve hafriyatın yapım şekline göre ödeme yapılmıştır. 

2. 'Soruya cevap; 
Hafriyat zemin kllaslan Kontrol Amirliğince tayin 

edilen komisyonlarca ve mahallinde yapılan tetkik 
neticesi her yerleşim bölgesi ayrı ayrı olmak üzere 
tutanağa bağlanmıştır. Klaıslaınn fazla gösterilmesi 
söz konusu değildir. 

3. Soruya cevap; « 
Hafriyat şevleri zemin durumuna ve hafriyat yük

sekliğine göre alınmıştır. Siklop beton yapılan temel
lerde ise şev alınmayarak kazı yüzleri kalıp vazifesi 

.görmüştür.! 

4. Sbruya cevap; 
Temel çalışma payları kazı yüffcseTdiğine bağlı ola-

raik bazı yerleşimlerde 25 toazı yerleşimlerde ̂  40 cm. 
ve tamamen teknik zorunluluklara uygun olarak alın-
mıştır.| 

5. »Soruya cevap; 
Yapılması zorunlu olan ve İhale kapsamında bu

lunan köy içi yollan Kontrol Amirliğince ataşman 
ve tutanaklara bağlandığı şekilde yapılmıştır. 
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6, Somya cevap; 
Köy içli yollarının yapımında üsltieki nebatti top

rağın kaldırılması teknik blir zorunluluktur. Yapılan 
bu imalatlar ataşmanlarla tespit edilmiştir. 

,7. ıSoruya cevap; 
Hafıiıyaitlarda çıkartan toprak köy yerleşimin© en 

yalkın ve müsait olan depo mahallerine taşınmıştır. 
Taşınan toprak meşaleleri Kontrol Amirliğince ve 
tuüanakla IJespit ddİtaiştiir. 

$. Soruya oeVap; 
Yedi köy yerleşiMeriride açılan Iköy içi yolarına 

ataşman ve tutanaklarda da helMdiği şekilde sta
bilize malzemesi serpmiştir. Bu malzemelere alt nak
liye mesafeleri ide yapılan mesafe tuitanalklarıylla be-
Jirlenmlişjüir. 

'Bil̂ iierlimıize arz ederüm. 
î. Safa Giray 

Bayındırlık ve" iskân Bakanı 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir îtinde tip tojman tyapımı için bir bankanın te
şebbüste bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Vekili Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı iSudi Türel'in yazılı ce
vabı (7/807) 

Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan israfından 

yazılı olarak cevaplandırılhıasına aracılığınızı arz ede
nim. 

Davut Atoacııgil 
Balıkesir 

T. Emlak Kredi Bankasınca Balıkesir'de 44 daire
lik tüp lojman yapımı konusunda teşebbüs var mı
dır? Böyle (blir teşebbüs var 'ise durum ne mahiyette
dir?. İhale konusu yapılmış mıdır?. 

T.C. 
'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 5,2.1986 

Basın ve Halikla ÎIşkiler 
Müşavirliği 

Ankara 
•Sayı : A-13/Ö1/332 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sn. Davut Afbaeiigir 
in yazılı soru önergemi. 

Türküye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
llgti : a) 16.1.1986 gün ve 7/807-5115/19856 sa

yılı yazınız. 
<b) Başbakanlığın 24.1.1986 gün ve K.K. Gh. MU. 

18/106-11293 /Ö1205 sayılı yazısı. 

İlgi : (a) yazınız gereğince, ilgi (b) yazı ildiğinde 
alınan Balıkesir Milleltvefcli Sayın Davut AbacilgiFin 
Sayın Barbakanımıza yönelttiği 44 daireli ]bip lojman 
yapımı konusundaki yazılı soru önergesi incellenmliş-
thr. 

Balıkesir ilinde T. Emlak Kredi Bankası Genel 
Müdürlüğünün kendi mülkiyetinde arsası bulunma-
mıakCadır. 26.1.1985 tarihinde özel şahıslar tarafından 
sallın alınması teklif edilen arsalarda îojman yapıl-
mıası düşünülmüş ve yerinde yapılan dncelemelerdle 
de arsallar lojman yapılmı için uygun bulunmuştur. 

Ancak, s'aJtm alınması 'tekİf edilen arSalardaki va-
rMerin arasındaki anlaşamamazitfc sonucu, arasalar sa
tın 'alınamamış ve bu selbeple de hiç blir işlem yapıla
madan konu kapanmıştır. 

'Bilginize arz edebim. 
N. ıSudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
Bayındırlık vd îskân Baklam Vekili 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünefin, Er-
ciyes Dağının indifa edebileceği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/812) 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Bir kısım basınımızda 15.1.1986 tarihinde çıkan 
haJberlere göre; Hollandalı 8 'bilini adamı, eridi blir 
yanardağ olan Erciyes Dağında yaptıkları inceleme
de, 'bu dağın 10 yıl sonra indifa edebileceğini tespit 
eötüklerM açMalmışlârdır. . 

Bu açıklamalara göre : 
1. İBu iddianın doğruluk derecesi nedir?. 
2. 8 kişliİk Hollandalı bilim adamı heyettine (bu 

konuyu incelemek (için Hükümetinizce herhangi bir 
sekide izıin verilmiş midir?. 

3. ©Öyle bir izin vertillmliş ise hu incelemenin ama
cı nedir?. 

.4. fljlgü 'bilim adamlarının açıklamalarına göre 
Erciyes Dağının 10 yıl sonra % 70 bîr ihtimale in
difa edeceği bezilmektedir. Böyle ciddi bir iddia 
karşısında konuyu, uzmanlarına etraflıca ineefetlrne-
yi düşünür müsünüz?. 

5. Böyle ciddî bir iddia karşısında ne gibi tedbir
ler almayı düşünüyorsunuz?, 
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6. % Ü iddia clidldi değil ise, h'alberi veren kişi 
ve kuruluşlar hakkında ne gibi işlem yapacaksınız?. 

T.C. 
Enerji ve TaMî Kaynaklar 10:2.1986 

Bakanlığı 
Baksın ve Halkla Mşikıiler 

Müşavorlliği 
Sayı : 7)1-053-2-335/2282 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Bü'yük Millet Meclisi Başkanlığına 
İği : Başbakanlığa muhatap 22.1.1986 gün ve 

7/812-5139/19938 sayılı yazınız. 
Kayseri MilteCvekılİ Sayın Mehmet Üner tarafın

dan Sayın Barbakanımıza yönel'tlen ve Sayın Başlba-
kanimrzca tarafımdan cevaplandırılması uygun görü
len, Erciyefs Dağında Hollandalı 8 bffim adamınca 
yapıldığı flfade edilen incelemeye ilişkin yazılı soru 
önergesine cevaplarımı arz ediyorum. 

Erdyes dağı 68 adet volkan konisinden oluşmuş 
bir yanardağ topluluğudur. Jeolojik çalışmalardan el
de edlilen bilgiye göre 6-7 milyon yıl önce faaliyete 
başlayan Erdyes Yanardağı, günümüzden 2000 yıl 
öncesine kadar faaliyet göstermiştir ve hailen suskun 
durumdadır. 

Elir yanardağın faaliyete geçmesinden önce yöre
de; küçük sarsıntıların artaası, su buharı ve gaz çı
kışının görülmesi, topralk, hava ve su 'kaynaklarında 
ısı değişimi, toprak kabarmaları, yer aJtmdan de
ğişik gürültülerin ıgelmösli, kaynaklardaki su bSfe-
şirnılertin'in değişmesi Vb'. Ibelrüiler MehelbimektedÜr. 
BöDgede Bakanlığımıza ıbağlı Maden Tetiklik ve Ara
ma Genel Müdürlüğünde 1983 yılında yapılan çalış
malarda, Ereiyes Yanardağının faaliyete geçeceğine 
dalir hiçbir beliırtli gözlenmemiştir. Bir Yanardağın be
lirtiler göstermeden aniden faaliyete geçmesi, yeryü
zünde ender görülen c^ajylaridandır. 

Bu kısa bilgiler ışığında, som önergesindekli so
ruların cevaplarınla geçiyorum. 

1. Sözü ediilen Hollandalı biülm adamlarının Er-
oiyes Yanardağının lindli'fa edeceği hakkındaki idldlia-
larını doğrulamak için Ereiyes dağı çevresinde uzun 
süren ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekmektedir. 
Halbuki Ibu iddiayı doğrulayan bu tür biir araştırma 
mevcut değidir. 

2, 8 kişilik Hollandalı 'UiMm heyetine Kayseri ili 
hudutları dahilinde Ibu konuyu incelemek Sçin her
hangi ftir şekilde izin veritoemiştlir. 

3. 2 nci maddede cevaplandırılmıştır. 
4. Sözü edilen indifanm 10 yıl sonra % 70 ibir 

iMlmalfe gerçekleşeceği dddıiaisını, hliçlbir araştırma 
yapmadan söylemek, konunun öiddli olmadığını dü-
şündürm€k'bed!ir. 

5. Yukarı beMldİği gibi bu iddianın clidldi ol
duğu kanaa€hde değiliz. 

6. Haberi veren gazeteler olayı tahkik etmeden, 
güncel ve sansasyona! ibir haber oliduğu içlin kamu
oyuna sunmuşlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudıi Türel 

Bnerjıi ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanı 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Uçak 
Servisi Anonim Şirketi yöneticilerinin ihale ve alım 
yönetmeliğine aykırı olarak sözleşme imzaladıkları id
diasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/813) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın 

Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

USAŞ (Uçak Servisi Anonim Şirketi) nin sun
duğu hizmetler için gerekli ve yılda (bir milyar) TL. 
sına ulaşan gıda alımlarının, USAŞ ihale Yönet
meliği, alım yetkileri gereği; piyasa araştırması so
nucunda, piyasadan malın en iyisi, uygun fiyatla alın
mak, kamu kuruluşlarında alımlarda özel firma adı
nın belirtilmemesi gereği ile, özel firma adı belirtil
memek zorundadır. 

1. USAŞ Levazım Genel Müdürlüğünün 9.7.1985 
gün ve 85/145 sayılı yazısında, alım istek belgesin
de alımın tamamının Migros Firmasından yapılması 
neden belirtilmiştir? 

2. önce Genel Müdürlük tabldot alımlarını Mig-
•ros'a bağlayan yöneticiler, piyasa araştırması yapma
dan, İhale ve Alım Yönetmeliği hükümlerine^ aykırı 
olarak Migros'la 3.9.1985 gün ve 080/85-470-4071 sa
yı ile gizli sözleşmeyi hangi yetkiye dayanarak imza
lamışlardır? 

3. 7.10.1985 gün ve Hukuk işleri Müdürlüğünün 
011-85-208-4688 sayılı yazıları, Migros'la yapılan giz
li sözleşmenin 1 sıra numaralı Devlet ihaleleri Ge
nelgesi esaslarına uymadığı cihetle iptalini talep et
miştir. Bunun üzerine, yöneticiler, 8.10.1985 gün ve 
060/85-553 sayılı yazıları ile Migros'la sözleşmeyi ip-
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tal etmişlerdir. Genelge Hükümlerine uymayan bu yö
neticiler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
Migros'un bu yöneticilerce seçilmesinin özel bir ne
deni olup olmadığı Bakanlığınızca araştırılmış mıdır? 

4. USAŞ'ın, idarî ve vekâleten Genel Müdür Yar
dımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Car, 2.8.1985 
tarihinde verdiği bir ziyafetin parasını 9.8.1985 gün 
ve 001/85-014-3726 sayı ile USAŞ'a ödetmiş ve 
15.8.1985 tarihinde Emlak Kredi Bankası Harbiye Şu
besi ile neden Gürol Car iadesi olarak geri ödemiştir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 3.2.1986 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
34-25/985/64 

T.B.M.M. Başkanlığına 
İlgi : 22 Ocak 1986 gün ve K.K.D. Bşk. 7/813-

5154/19996 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in 

T.B.M.M. Başkanlığına verdiği ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde 
yer alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru: USAŞ (Uçak Servisi Anonim Şirketiy nin 
sunduğu hizmetler için gerekli ve yılda (Bir milyar) 
TL. sına ulaşan gıda alımlarının, USAŞ ihale Yö
netmeliği, alım yetkileri gereği; piyasa araştırması so
nucunda, piyasadan malın en iyisi, uygun fiyatla alın
mak, kamu kuruluşlarında alımlarda Özel firma adı
nın belirtilmemesi gereği ile özel firma adı belirtilme
mek zorundadır. 

Cevap : Ali Can müstear ismi ile çeşitli makam
lara gönderilen tarih ve adres olmayan ihbar dilek
çesinde; 

Atatürk Hava Limanı İkram Başkanlığının yılda 
bir milyara yaklaşan alımlarının, USAŞ İhale ve Alım 
Yönetmeliğine aykırı olarak, özel bir kuruluş olan 
Migros'tan temin edildiği, bu satın almalar dolayı
sıyla, SUSAŞ Genel Müdür Yardımcıları olan Erdal 
Karadoğan ile Gürol Car'ın, USAŞ'ı Migros'a peş
keş çektikleri, 

Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karadoğan'ın evi
nin Özel gıda ihtiyaçlarını Migros'tan aldığı, 

Konularında iddiada bulunulması üzerine, Bakan
lığımız müfettişleri tarafından yapılan inceleme ne
ticesinde, 12.11.1985 gün ve TKB/I sayılı rapor tan
zim edilmiştir. 
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I Düzenlenen müfettiş raporuna göre; 
USAŞ Genel Müdürlüğü, Atatürk Hava Limanı 

İkram ve Sosyal İşler Bakanlığının yıllık gıda ve te
mizlik malzemesi alımları tutarı, et ve tavuk dahil 
bir milyar civarında olmayıp, 1983 yılında 220 470 254 
TL., 1984 yılında ise 587 226 171 TL. dır. 

Migros ile sözleşmenin yapıldığı 1.8.1985 tarihin
den, bu sözleşmenin feshedildiği 8.10.1985 tarihine ka
dar, adıgeçenin firmadan gıda ve temizlik malzemesi 
alım tutarı toplam 86 528 935 liradır. Migros ile ya
pılan sözleşme döneminde et ve tavuk ihtiyacı eski
den olduğu gibi piyasadan temin edilmiştir. 

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketinin sermaye
sinin % 49,11'i rösmî sektöre, (% 16,67'si Ziraat Ban
kası; % 13,88*1 Toprak Mahsulleri Ofisi, % 11,67'si 
Et ve Balık Kurumu, % 6,89'u İstanbul Belediyesi) 
% 50,89'u ise özel sektöre aittir. Sermayesinin yarı
ya yakın kısmının resmî kuruluşlara ait olması, Mig
ros'a yarı resmî bir kuruluş hüviyeti kazandırmıştır. 

Yapılan incelemede, 1985 yılında Migros'tan top
tan fiyatrdle gıda ve temizlik malzemesi alan 135 
firma ve kuruluştan 48'inin Resmî Kamu Kuruluşları 
olduğu tespit edilmiştir. 

Usaş'ın İhale ve Alım Yönetmeliğinin 35 inci 
maddesinde, Kamu Kuruluşlarında yapılacak alım-

I larda, yönetmelikte belirtilen alım usulleri uygülan-
mafcsızın Alım Komisyonu kararma da gerek kal
madan, bu kurulluşlaırdan alımların yapıla'bileceğini 
hükme bağlamıştır. 

Ayrıca, İhale ve Alım Yönetmeliğinin 26 ncı mad
desine istinaden Usaş Genel Müdürlüğünün gerekli 
gördüğü alımlardan, özel firmalar ile de sözleşme 
yapması mümkündür. 

Atatürk Hava Limanı İkram ve Sosyal İşler Baş
kanlığı, gıda ve ihtiyaç olan malzeme alımlarını, 
İhale ve Alım Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin (c) 
fikrasına göre pazarlık usulü ile ve İkram Yönetme
liğinin (6) maddenin (c) fıkrasına göre kredili olarak 
özel firmalardan satınalmaktadır. 

Usaş Genel 'Müdürlüğü ihale ve alımlarda 2490 
ve 2886 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
na tabi değildir. 

Soru 1. Usaş Levazım Genel ' Müdürlüğünün 
9.7.1985 gün ve 8/145 sayıllı yazısında, alım istek 'bel
gesinde, alımın tamamının Migros firmasından yapıl-

I ması neden belirtilmiştir. 
(Cevap 1. 9.7:1985 gün ve 8/145 sayılı Levazım 

Müdürlüğünün Alım İstek Belgesi ile, mutfak ve çay 
I ocaklarında kullanılmak üzere ihtiyaç malzemesi ta-
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l©p edilmiş, istek belgesi, Levazım Müdürü, idarî iş
ler Başkanı ve idarî-Malî işler Genel 'Müdür Yardım
cısı Gürol Car tarafından 'imzalanmıştır. 

istek 'belgesinin alt tarafında Genel Müdür Yar
dımcısı Gürol Gar tarafından el yazısı ille (Alımın 
tamamının 'Migros'tan yapılması uygundur. Havlu 
D.M.O.'den) yazılmıştır. 

Usaş Genel Müdürlüğünün personeline ücretsiz 
olarak verdiği öğle yemekleri (tabldot mutfağı) ile 
çay ocağı için lüzumlu olan gıda ve ihtiyaç madde
leri, Levazım Müdürlüğü .tarafından alınmakta olup, 
'bu Müdürlük de Genel Müdür Yardımcısı Gürol 
Car'a bağlıdır. 

Bir kişilik tabldot yemeğinin mutfak maliyetinin 
kira, işçilik ve enerji giderleri hariç, 1 100 - 1 200 
lira gibi fahiş bir fiyata mail olduğu, tabldotla ilgili 
gıda maddelerinin, Nişantaşı ve Harbiye'de bulunan 
bakkal, kasap ve manavlardan hiçbir ihale yapıllma-
dan baş odacı tarafından satın alındığı müşabade 
edildiğinden, 21.3.1985 tarihinde göreve başlayan Gü
rol Car'ın teklifi ve Genel Müdürün uygun görüşü 
ile alım komisyonu kurularak, Migros, Ankara Pa
zarları ve Belediye Pazarlarının mal ve fiyatları in
celenerek, en ucuz ve kaliteli malı 'bulundurduğu tes
pit edilen Migros'dan alımların yapılması kararlaştı
rılmış ve tamamı Usaş Genel 'Müdürlüğünce ödenen 
tabldot maliyeti de kişi başına 400 liraya düşürül
müştür. 

Yarı resmî 'bir kuruluş olan Migros'tan alımların 
ucuz fiyat ile yapılması, ve havluların da Devlet Mal
zeme Ofisinden alınmasında Usaş'm menfaati ol
ması sebebiyle ilgili hakkında bir işlem tayinine ma
hal görülmemiştir. 

ISoru 2. önce Genel Müdürlük tabldotunu Mig-
ros'a 'bağlayan yöneticiler, piyasa araştırması yap
madan, İhale ve Alım Yönetmeliği hükümlerine ay
kırı olarak, Migros'la 3.9.1985 gün ve 080/85-470-4071 
sayı ile gizli sözleşmeyi hangi yetkiye dayanarak im
zalamışlardır? 

Oevap 2. Atatürk Hava Limanı İkram Başkan
lığına, Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karadoğan 
imzası ile gönderilen 3.9.1985 gün ve 080/85-470-4071 
sayılı yazıda; 

«Genel Müdürlüğümüz, Migros Türk A.Ş. ile, 
Başkanlığımıza bağlı Sosyal İşletmeler ile İkram Mü
dürlüklerinin, et ve tavuk haricindeki sebze, meyve, 
kuru gıda ve Migros'un alım, satımına giren, diğer 
ihtiyaç maddelerinin teminine matuf bir sözleşme 
imzalamış bulunmaktadır. 
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İBu sözleşme hükümlerinin herhangi bir aksaklı
ğa meydan vermeden uygulanması hususunu önemle 

j-ioa ederim.» 
Denilmektedir. 
Atatürk Hava Limanı ikram Başkanlığı tarafın

dan, pazarlık usulü ile piyasadan, 1983 yılında 
220 470 254 liralık, (29 847 343 TL. et ve tavuk, 
190 'Ö22 911 TL. gıda, temizlik ve diğer giderler) 
1984 yılında ise, 587 226 171 TL. tutarında, 
100 429 154 TL. tavuk ve et, 486 797 017 TL. gıda 
temizlik ve diğer giderler et, tavuk, yiyecek, temiz
lik ve diğer maddeleri satın alınmıştır. 

Migros yetkilileri ile, Usaş Genel Müdürlüğünden, 
Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karadoğan ve Anlaş
malar Müdürü Erkan Uğur'un imzaladıkları, 1.8.1985 
tarihinde yapılan sözleşmede; 

«Atatürk Hava Limanı İkram ve Sosyal İşler Mü
dürlüklerinin, et ve tavuk haricindeki, meyve, sebze, 
kuru gıda, temizlik malzemeleri vs. ihtiyaç maddele
rinin, Migros'dan alınacağı, 

Sözleşme süresinin bir yıl olduğu, tarafların, bu 
anlaşmayı 15 günlük bir ihbar süresine riayet ederek 
feshedebileceği» 

Belirtilmiştir. 
Usaş Genel Müdürlüğünde görevli personelden ba

zılarının usulsüz olarak fazla mesai aldıklarının ihbar 
edilmesi üzerine 12.12.1984 gün ve 34-49/984/388 sa
yılı emirle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Komisyonunun 1983 yılı hesaplarının görü
şülmesi sırasında aldığı karara istinaden; 

Usaş Genel Müdürlüğünün, 1983 ve 1984 yılları
na ait izaz, ikram ve temsil giderleri ile, diğer tüm 
sarfiyatlarla ilgili işlemlerinin, yasa ve yönetmeliklere 
uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi için 
2.7.1985 gün ve 34/8-1985/205 sayılı emirle, 

Görev verilen Bakanlık müfettişleri Usaş Genel 
Müdürlüğünde incelemeye başlamışlardır. 

Satınalmalarda bazı usulsüzlükler yapıldığı dediko
dusunun yoğun olarak yapıldığı bu dönemde Migros 
ile Sözleşme yapılmıştır. 

Söz konusu sözleşme, alımlarda komisyon kararı 
bulunmayışı, piyasa araştırması yapılmaması gibi ilgi
li yönetmelik hükümlerine uymamakla birlikte. 

Alımların Migros'a bağlanmasından önceki tarih
lerde, Usaş tarafından alınan gıda ve malzeme fiyat
ları ile, sözleşmenin yapıldığı dönemdeki Migros fi
yatları ve piyasa fiyatları mukayese edildiğinde, Mig
ros fiyatlarının daha ucuz olduğu tespit edilmiş ve 
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Alımların, piyasa yerine Migros'tan temin edilmesinin, t 
Usaş'ın menfaatine bir tasarruf olduğu ortaya çıkmış- j 
tır. 

Migros ile yapılan sözleşmeden Genel Müdürün de f 
şifahi olarak bilgi sahibi olduğu ve Migros'tan yapı- I 
lan alımlardan bazılarına ait verile emirlerinin de Ge- I 
nel Müdür tarafından imzalandığı görülmüştür. I 

Migros'un sermayesinin yarıya yakın kısmının I 
Resmî Sektöre ait olması ve yarı resmî bir kuruluş 
olan Migros'dan 48 kamu kuruluşunun, yiyecek, te
mizlik malzemesi vs. ihtiyaçlarını toptan fiyatı ile de
vamlı olarak, piyasadan daha ucuza satın alması, bu 
kuruluştan alımların yapılmasının Usaş'ın menfaatine 
olması yanında, piyasadan mubayaa yolu ile ve pa
zarlık usulü ile yapılan alımlardaki yolsuzluk iddia- I 
larını da bertaraf edici bir tasarruf olarak değerlen
dirme yapılmıştır. 

Soru 3. 7.10.1985 gün ve Hukuk İşleri Müdürlü
ğünün 011/85-208-4688 sayılı yazıları, Migros'la ya
pılan gizli sözleşmenin 1 sıra numaralı Devlet İhale
leri Genelgesi esaslarına uymadığı cihetle iptalini ta
lep etmiştir. Bunun üzerine, yöneticiler, 8.10.1985 gün 
ve 060/85-553 sayılı yazıları lie Migros'la sözleşmeyi 
iptal etmişlerdir. Genelge hükümlerine uymayan bu 
yöneticiler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mı
dır? Migros'un bu yöneticilere seçilmesinin özel bir 
nedeni olup, olmadığı Bakanlığınızca araştırılmış mı
dır? 

Cevap 3. Usaş Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşa
virliğinin hazırladığı ve Genel Müdür tarafından im- I 
zalanan 7.10.1985 gün ve 011-185-208-4688 sayılı yazı 
ile, ihale alım yönetmeliğine ve Devlet İhalesi Ge
nelgesi esaslarına uymadığı belirtilerek Migros ile ya
pılan sözleşmenin feshedilmesi, 

Ayrıca, «günden güne gelişme göstererek, büyük 
boyutlara ulaşan alım işlerinin pazarlık yerine, top
tan ihale yönteminin uygulama esaslarını belirleyecek, 
etüt çalışmalarına, öncelikle başlanılmasını ve onay 
için Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere Genel Mü
dürlüğe bildirilmesi emrini vermiştir. 

Migros ile yapılan bu sözleşme Genel Müdürlük ' 
tarafından 8.10.1985 tarihinde feshedilmiştir. 

Yukarıda da açıklandığı veçhile, İhale ve Alım Yö
netmeliğine uymayan bir şekilde Migros ile sözleşme 
yapılmış ise de, yürürlükten kaldırılan sözleşmenin 
Usaş'ın menfaati gözönüne alınarak aktedildiği ve 
şahsî bir menfaat temini gayesine matuf olmadığı I 
kanaatine varıldığından, ilgililer hakkında bir işlem I 
tayinine mahal görülmemiştir. j 
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Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde; 
20.9.1983 tarihinde, Usaş eski Genel Müdür Yar

dımcısı Maral Akan ve İkram Müdürü Bülent Tüırk-
ımen'in, Erciyas Biracılık ve Malt Sanayii A.<Ş. yet
kilileri ile yaptıkları sözleşmenin, Esen'boğa Yer ve 
Sosyal İşller Başkanlığının Asya Meyva Suları Baş-
bayiliği ile yaptığı 7.5.1985 'tarihli pırotokal'ün, 

Usaş'ın ihale ve alım yönetmeliğine uygun olma
dığı iespit edilmiştir. 

(Soru 4. Usaş'ın, idarî ve vekaleten Genel Mü
dür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürol 
Car, 2.8.1985 tarillinde verdiği ve ziyafetin parasını 
9.8.1985 gün ve OM/8'5-014-3726 sayı ile Usaş'a ödet
miş ve T5J8.T985 tarihinde Emlak Kredi Bankası 
Harbiye Şubesi ile neden Gürol Car iadesi olarak 
geri ödemiştir. 

Cevap 4. Genel Müdür Yardımcısı Gürol Car 
tarafından SSK Hastanesi yetkililerine ve SSK Tef
tiş Kurulu Başkanına, SSK'ya bağlı olan Usaş per
sonelinin emeklilik ve sağlık işlemlerinin yürütülme
sinde kolaylık sağlanması amacıyla, Genel Müdürün 
şifahî bilgisi dahilinde, 36 000 TL. tutarında bir 
yemek verilmiş ve bedeli Usaş'dan alınmıştır. Ancak, 
yemek verilen restoran tarafından düzenlenen fatu
rada adı geçenin isminin yanlış şekilde Gür Oılsay 
alarak 'belirtilmesi ve 'bu yanlışlığın kendisi tarafın
dan düzeltilmesinin mahzurlu olabileceği düşüncesiy
le fatura miktarı bilahara Usaş'a iade edilmiştir. 

Bu durumda, gerek i'zaz-ilkram giderlerini kul
lanma esaslarını belirleyen yasal bir mevzuatın 'bu
lunmaması, gerek Genel Müdürün verilecek yemek 
konusunda bilgisinin varlığı ve gerekse alınmış olan 
paranın iade edilmesi muvacehesinde, 'bir işlem ta
yinine gerek olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Genel İMüdür Yardımcısı Erdal Karadoğan'ın, 
evinin gıda vesair ihtiyaçlarını Migros'tan temin et
tiği iddia edilmiş ise de, yapılan incelemede adı ge
çenin Migros'tan bir defaya mahsus olmak üzere, 
15 'bin TL. tutarında gıda maddesi aldığı ve bu pa
rayı da, 1(8.9.1985 tarihinde fatura mukabili ödediği 
tespit edilmiştir. 

NETİCE : 
1. Aynı iddiaları içeren dilekçenin bir suretinin 

Adalet Bakanı Sayın Necat Eldem tarafından İstan-
'bul Şişli C. Savcılığına da intikal ettirilmesi üzerine, 
C. Savcılığınca 1985/111118 No. ile Hazırlık Soruş
turmasına 'başlanmıştır. 

2. Hazırlık Soruşturması safhasında, Usaş Genel 
Müdür Yardımcılarının ifadelerine Ibaşvuruknuş, adi 
geçenlerin aynı konunun Bakanlık Teftiş Kurulu ta-
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rafından da tahkik edildiğini ifade etoıderi üzerine, 
C, Savcılığınca Bakanlığıımız Teftiş Kurulunca düzen
lenen 12.11.1985 tarih, TKB-I sayılı rapor talep edil
miştir. 

3. Şişli C. Savcılığınca yürütülen soruşturma ne
ticesinde, 7810 Karar No. su ile «Sanıkların müs
pet suçları işlediklerine dair iddiaları teyit eden, 
dava açmaya yeter delil 'bulunmadığından, sanıklar 
'hakkında takibata yer olmadiğitna dair» 26.11.1985 
•tarihinde Takipsizlik Kararı verilmiştir. 

10. — İzmir Milletvekili Yılmaz Önen'in, semt 
sahalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (71817) 
(D 

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

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Yılmaz önen 
İzmir 

Başbakan Sayın Turgut özaıl; Hükümetin 2 yıl
lık icraatı içinde; 41 futbol, 187 basketbol, 13 mini 
basketlbol, 70 voleybol olmak üzere 312 adet semt 
sahası yapımının gerçekleştirildiğini belirttiler. 

1. Bu 312 adet semt sahasının yapıldığı il veya 
ilçderin adları nedir ve semt yerleri nereleridir? 

2. Her birine harcanan para miktarı ne kadar
dır? 

3. Harcanan para bütçeden mi yoksa fonlardan 
mıdır? 

a) Fonlardan ise, yapımı için hangi teşekküle 
(bdediye, özel idare, Millî Eğitim il müdürlüğü gibi) 
ne kadar para gönderilmiştir.? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 10 . 2 . 1986 
Yatırımlar,ve Tesisler 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı: Genç. Sp. G. 86/438 

Konu : İzmir Milletvekili Yılmaz önen'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye- Büyük Mille Medisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre-

tirliğinln 27.1.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 7/817 - 5163/20046 sayılı yazısı. 

(1) Soru cevabının ekleri çokluğu nedeniyle ya-
yımlanamamıştır. (7/817) esas numaralı dosyasında
dır. 
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İzmir Millevekili Sayın Yıtaıaz önen tarafından 
Bakanlığımıza yazılı olarak cevaplandırılması kaydıyla 
yöneltilen semt sahaları ile ilgili soru Önergesi ince-
lenrriiştiri 

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı nedeniyle yerleşim 
birimlerinde genç nüfus yoğunluğunun giderek arttığı, 
buna paralel, olarak gençliğin enerjisini harcayabileceği 
spor tesislerinin yeterli miktarda bulunmadığı bilinmek
tedir. 

Gerek sporun tabana yayılması ve igerefcse genç
lerimizin spor etkinliklerinin artırılmasını temin açı
sından yerleşim birimlerinin imkanlarının elverdiği 
oranda açık spor tesisleriyle donatılması kararlaştı
rılmış, bu maksatla 1984 bütçe yılında 300 000 000 
TL. sı, 1985 bütçe yılında da 700 000 000 TL. sı öde
nek ayrılmıştır. 

Genel bütçeden tahsis edilen bu ödeneklerle Bele
diyeler, 11 özd İdareleri ve derneklerce sağlanan 
imkânlar da birleştirilmek suretiyle açık spor te
sislerinin yapılması amaçlanmıştır. 

Soru önergesinde sözü edilen 312 adet açık semt 
spor tesisi 1984 yılında gerçekleştirilen tesis sayısını 
ifade etmektedir, bu rakama 1985 yılında gerçekleş
tirilen semt sahaları dahil edilmemiştir. 

1984 ydında Beden Terbiyesi Gend Müdürlüğü 
faaliyetleri dışında doğrudan Bakanlığımızca organize 

. edilerek gerçekleştirilen 41 futbol, 187 basketbol, 13 
mini basketlbol, 70 vpleybol ve 1 hentbol sahasının 
yapıldığı iİ ve ilçeler bu yazımız ekinde sunulan tab
loda gösterilmiştir. Tesislerin yapıldığı semtleri ve 
gerçekleşmeleri belgdeyen Kabul Tutanakları da ay
rıca sunulmuştur. 

Genel Bütçeden sağlanan imkanla gerçekleştirilen 
bu tesislerin dışında ayrıca 80. çift basketbol potası ve 
78 çift voleybol direği yaptırılarak özellikle okulları
mıza açık spor tesisi iiçlin verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

M1UÎ Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

11. — Balıkesir Millevekili Davut Abacıgil"in, 
özel hizmet tazminatı verilmeyen fen memurlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/818) 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanca yazılı ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Davut Abacııgil 

Balıkesir 
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1. Lise, öğretmen okulu ve ticret lisesi mezunu 
olup, ayrıca (1) yıl Kadastro Genel Müdürlüğü bün
yesindeki kursa katılıp kursu başarı ile bitiren ve fen 
memuru olarak tayin edilenlere niçin özel hizmet 
tazminatı verilmediğinin, 

2. Ziraat teknisyeni teknik hizmetler sınıfında 
olup, özel hizmet tazminatı almakta, kadastro fen me
murları da filen arazide çalışmakta ve teknik görev 
yaptıkları halde bu zam verilmemektedir. 

Bu durumda aynı işi yapan ve fakat eşit üeret 
almayanlar arasındaki bu farkı nasıl izale edersiniz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 10 . 2 . 1986 

Bütçe ve Mallî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : Bümko Ky. 13-117010-670 
2088 

Konu : önerge 

Türkiye Büyük Mille Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Baş/bakanlık kanalıyla alınan 27.1.1986 ta
rih ve 7/818-5173/20054 sayılı yazınız eki önerge. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil tara
fından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevaplan
dırılmak üzere gönderilen ve Sayın Başbakanımızın 
da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri önergeye verilen cevaplar aşağıdadır.' 

1. Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları ik- il
gili 5.12.1985 tarih ve 85/10132 sayılı Kararnameye 
ekli II Sayılı Cetvelin (C) Teknik Hizmetler Bölü
münde özel hizmet tazminatından yararlanacaklar 
sınıf, tahsil ve kariyerler itibarîyle gösterilmiş, ancak 
bunlar arasında lise üzerine 1 yıllık teknik kurs gören
lere yer verilmemiştir. 

Anılan Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelin Tek
nik Hizmetler Bölümünde öngörülen özel hizmet taz
minatından ilgililerin yararlanabilmeleri, kadrolarının 
Teknik Hizmetler Sınıfında yer almasına ve tahsil 
durumları ile kariyererinin bu bolümde gösterilmesi
ne bağlı bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görevli 
normal liseler ile Ticaret, İmam Hatip, öğretmen 
Okulu vb. okullardan mezun olup 1 yıllık meslekî, 
kurs gören personel özel hizmet tazminatından yarar
lanamadıkları için yargıya başvurmuş, Danıştay 5 inci 
Dairesinin 31.1.1985 tarih.ve Esas No: 84/1138, Ka-

»« m 
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i rar No: 1985.215 sayılı Kararıyla dava, Kararname
de yer almayan ilgililer aleyhine sonuçlanmıştır. 

Ancak, söz konusu personelin durumu gerek ilgili 
kuruluşa, gerekse Bakanlığımıza intikal etmiş, konuya 
genel dengeler içinde çözüm getirebilmek için, lise 
üzerine 1 yıl olan Tapu Kadastro müfredatının de
ğiştirilerek lise üzerine 2 yıllık kurs haline getirilme
sinin, daha önce bir yıl kurs gören elemanların bir yıl 
daha tekamül kursuna tabi tutularak bunların da Ka
rarnameye ekli II Sayılı Cetvelin (C) Teknik Hiz
metler Bölümünün (C) sırasında değerlendirilmelerinin 
uygun olacağının düşünüldüğü kuruluşun bağlı olduğu 
Bakanlığa bildirilmiştir. 

2. 1985 Malî Yılında kimlerin ne miktar ve oran
larda iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı 
ve malî sorumluluk tazminatı ile özel hizmet tazmi
natından yararlanacağım belirleyen 7.12.1984 tarih ve 
84/8855 sayılı Kararnameye ekli 1 sayılı Cetvelin 
<B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 3/b sı
rasında, «Arazbnin tanımı yapılarak, yıllık çalışma 

I programları çerçevesinde bir yıl zarfında en az toplam 
'3 ay süre ile, ziraî çalışma, etüld, kamp ve benzeri 
şekilde fiilen arazide görev yapılmış olmasının «Arazi 

I Çalışması» kabul edileceği açıklanmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sözü edi
len Kararname hükümlerine göre hazırlanarak ilgili 
Devlet Bakanının onayına sunulduktan sonra Bakan
lığımıza vize edilmek üzere gönderilen Dağılım Cet
vellerinde arazi ve arazi çalışması kavramları da dik
kate alınarak Kadastro Fen Memurlarından büroda 

• çalışanlar ile kontrol hizmeti yürütenlere Kararname
ye ekli II Sayılı Cetvelin (C) Teknik Hizmetler Bö
lümünün D/3 sırasından % 3 oranında; arazide görev 
yapanlara ise D/2 sırasında % 7 oranında özel hizmet 
tazminatı ödenmesi öngörülmüş ve vize işlemi bu se
kilide değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. 

Bu nedenle, 1985 Malî Yılında Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde görevli olup arazi çalışması ya
pan Kadastro Fen Memurlarına arazi için öngörü
len oranda ödeme yapıldığından, ziraat teknisyenleri 
ille arazi çalışmaları yürüten Kadastro Fen Memur
ları arasında özel hizmet tazminatı yönünden farklı 
bir uygulama yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

im • • 
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İslâm Kalkınma Bankasına Yergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Yerilen Oylann Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Afljbayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ABi Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

fVye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

400 
290 
156 
126 
«t 

102 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BlLEClK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat özteklin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombus. 

DENÎZLÎ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Feyzullah Yıldırır 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Muraıt 'SöfcmenoğUu 

İSPARTA 
Metin Ataman 

Fatma Mühribaın Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
IbraJhim Aydoğan 
Hikmet Biçenıtürk 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Leyla Yeniay KJöseoğlu 
Turguit özal 
ibrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMIR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehliıvanoğlü 
Süha Tanık 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 

— 8İİ — 
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Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

(KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Ziya Ercan 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

1 MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmı önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Ahmet Tunan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 

lenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 

Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Nerfiman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Halil Nüsıhet Goral 
Osman Bagin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni IsMmyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın. 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahıin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilmîi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanhoğlu 

Selim Koçaker 
Cemal Özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kunt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

İÇEL 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
SaJb'it BaJtumlu 
Ömer Necati Oeogiız 
Hüseyin Avni Güler 
Yıfaı'az Ihlsan Hastürk 
Doğan Kasaroğhı 
Feridun Şakir öğünç 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâll Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural An'kan 
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Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali AŞkın Toktaş 

KARS 

Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELt 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer ilhan 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

Bahriye Üçok 
RİZE 

Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 

Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 

Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK1 

Fevzi Fırat 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 

EZ" 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlad Doğu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
H< İbrahim Karal 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

(Çekimserler) 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

(Oya Katılmayanlar) 

\ Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN* 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Sa|bajhattin Eryurt (B'şk.V 

Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 
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HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

. İÇEL 
Ali İhsan Elgin 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrak 
Ömer Ferruh llter 
Metaet Kafkaslıgil 
Akan Kavak 
R. Ercümenlt Konıuıkman 
Tülaıy Öney 
Kemal özer 
Ali Tanrıyar 
KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

1 KASTAMONU 
Erol 'Bülent Yalçınkaya 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Aras (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Saffet, Sert 

KOTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

(Açık Ü) 

ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail Özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

IMUŞ 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
A. Şevket Bilgin (Bşk. V.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 

/elikler) 

1 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİNOP 
Özer Günbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

1 YOZGAT 
LutMlah Kayalar (1. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 ÎNCÎ BİRLEŞİM 
1 1 . 2 . 1986 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Mlilet Mıecli'sa Sayman
lığının, Nisan, Mayıls ve Haziran 1985 Ayları He
sabıma Alit Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapla
rını İnceleme Komisyonu Raporu (5/79) (S. Sayısı ; 
397) {Dağıtaa tarihi : 7.2.1986) 

2. — Türkiye Büyük Millet Mecliısi Saymanlığı
nın, Temmuz, Ağustols ve Eylül 1985 Ayları Hesa
bına Alit Türkiye Büyük MİM Meclisli Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Raporu (5/80) (S, Sayısı : 398) 
(Dağıtoa tarihli : 7.2.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALAOAK fŞLER 

3 

•mgm 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECpUtlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMAdSINlA DAİÎR 

ÖNGlöRÜŞMELER 
il, — îzrriir MÜtefövekili Rüşttü Şardağ ve 9 ar

kadaşının, Hükümettin izJlediği dış politika konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin Önergesi (8/10) 

SÖZLÜ SORULAR 
il. — İçel 'MiHetivekilİ Durmuş Fikri SağHar'ın, 

oılmıain ürünleri 'İhracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'm, 
yurdumuzda yatırım yapacak AJB.lD.1i işadaimlarrnm 
can ve mal güvenliklerimi sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

3. — içel Milletvekii Durmuş Fikrî Sağlar'ın, te
davi nedentöylle yaptığı son AiBJD. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5)18) (II) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

4. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağflar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan 'Milî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya üliisMn Barbakandan 
sözlü soru önergesii (6/519) (1) 

,5. — Kahramanmaraş MÜletlveklili Mehmet Turan' 
Ba'yezüt'in, Kalhralrnanmaraş'da yayımlanan bir gaze-
ıteddki 'habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesii (6/480) 

16. — Adana MiHtetvekili Cüneyt Caniver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındiakli 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi '(6/496) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanverlin, İs
tanbul - Sarıyer Karakölundafci biir tecavüz liıddÜası 
hakkında Emniyet Amirinim yapltığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

8. — Mişehir Milletvekili Mehimet Nuri Üzel' 
'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafımdan ya
bancı ya'ym ajanslarına pol'tiik demeç verilldliği iddi
asına ilişkim Başbakandan Sözlü soru önergesi '(6/544) 
(D 

9. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan* 
in, 1980 - 1983 yıllarında itöhala/ta uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine diskim MaliJye ve Gümrük Ba
kanımdan Sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

10. — Mardin 'Milletvekilli Kenan Nuri Nehrozoğ-
lu'mum, 'Mardlin İlindeki örnek tarım çiftliği araziMmte 
ilişkim İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

11. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarınım faaliyetlerine iliışklin' 
İç%lierli Bakanından Sözlü Soru önergesi (61546) 

1'2. — Kahramanmaraş M'Metivekİi Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkımda yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmî Nalbanıtoğlü' 
nun, Erzurum ve Kars depreim konuları iç'io fazla 
Ödeme yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/549) 

14. _ Tekirdağ Mİlldtvekil Salih Aloam'ım, Te
kirdağ İli Saray ilçesi içme suyunun terrMenmesi 
îçin alınan önlemlere ilişildin \Saguk ve Sosyal Yar
dım Balkanından sözlü soru önergesi <?6/550) 

(Devamı arkada) 

http://AJB.lD.1i
file:///Saguk


15. — Uşalk Milletvekili Yusuf Demir'in, pancar 
üreticilerinin «bazı sorunlarına ilişiklin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözllü soru önergesi '(6/551) 

16. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri linde yapılması planlanan raylı sisteme iliş
kin Başlbafcandan sözlü Soru önergesi (6/552) 

17. — Adana Milletvekili Metin Üs)Üünel'ıinr Akla
na Mi Kadirli İlçesinde yapılan açılış ve temel alima 
'törenlerine Uşkun Baslbakandan sözllü soru önergesi 
(6/554) 

18. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacııgil'İn, -
Balıkesir İli Ayvalık İlçesi ve çevresinin su sorununa 
ilişkin Enerji ve Ta)biî Kaynaklar Balkanından söz
lü soru önergesi (6/555) 

19. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, işyerle-
rlinde çalıştırılan sigortasız işçilere ilişiklin Çalışımla ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

20. — Konya Milletvekilli Salın Erel'in, Ankara 
Doğumevi Başhdkimine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım1 Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

21. — Konya Milletvekili Şalini EreHin, Türküye 
Büyük Millet Meclîsinde gruibu bulunan siyasî par
tilerin genel 'başkanları ite 'bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

122. — Konya Müetiveklli Salim Erel'in, istan
bul1 BüyükşebJir Belediyesinin deniz otobüsleri İle ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişildin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

23. — Konya Mill'etivelkli'li Sallim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmıir ve Bursa ilerinde yapılacağı belrtÜ-
len toplu tiaşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

24. — Konya MlMetvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli Şeker. Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

25. — Diiyarlbakır Milletvekili Mahknud Altun-
akar'ın, hâkim ve savcılar öle diğer adliye mensup
larının bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/562) 

26., — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, emekli eğitmenlere lilişkkı Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından ıstözflüi soru önergesi (6/563) 

27. — İçel MMeıvekili Eolip Özgenç'İn, çocuk 
mahkemelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ra önergesi (6/564) 

28. — Uşak Mıifetvekİi Yusuf Demirin, Uşak 
t'H Merkez - Dağdemirier Köyünün içme suyu so
rununa İlişkin Tarım Orman ve K'öyişleri Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/565) 

29. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesi Ahat ve Çamsu köyleri pancar üre-
tidilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) 

30. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesi 'bağlı bazı köylerde tütün ekimline 
izin verilmemesinin nedenline ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından ̂ özlü soru önergesi (6/567) 

31. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün ekimline izin 
verilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/568) 

32. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'İn, Adana -
Mersin karayolu güzergahında tarım arazileri üzeri
ne sanayii soteleri kurulduğu iddiasına ilişkin Tarım 
Onman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-
>gesi (6/569) 

33. — İçel MüUetvekilİ Edip Özgenç'in, piyasa 
dkonomiki'ne ilişkin Devlet Bakanı Ve ıBaşb'akan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

34. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'İn, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenımlesi için alına
cak tedlbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/571) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

* KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kana

da Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı 
MaksaıtHarla Kullanılması Alanında İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 
3192) (Dağıtma tarihi : 15,1.1986) 

2. — Haeer Yıldırım ve Çeşmi Çadırcı'ya Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarıları ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/706, 1/707) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 
20.1.1986) 

X 3. — İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafi
yeti Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plian 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/600) flS. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarülM : 20.1.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKIYE BÜVÜK MILLET MECLISI S. Sayısı : 397 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının, Nisan, Mayıs ve 
Haziran 198S Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5 /79 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu 
Karar No. : 9 
Sayı : 5/79 

24 . 1 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Nisan 1985 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu 
Nisan, Mayıs, Haziran 1985 aylarında T. C. Ziraat Bankasının aldığı para 

Toplam 
Nisan, Mayıs, Haziran 1985 aylarında T. C. Ziraat Bankasının harcadığı para 

Temmuz 1985 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu 

708 209 763,88 
4 774 430 689— 

4 066 220 925,12 
4 266 134 555,19 

199 913 630,07 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanbğının Nisan, Mayıs, Haziran 1985 aylarına ait hesapları incelendi; 
Nisan 1985'de Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan 708 209 763,88 lira borcu ile Nisan, Mayıs, Hazi

ran 1985 aylarında Hazineden 4 774 430 689 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
4 066 220 925,12 lira olmasına rağmen Hazinenin T. C. Ziraat Bankasının 199 913 630,07 TL. borcu ile bir
likte 4 266 134 555,19 lira sarf edilmiş olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bu
lunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun Milletvekili 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane Milletvekili 

Başkanvekili 
Fahri Şahin 

Malatya Milletvekili 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana Milletvekili 

Üye 
Hilmİ Biçer 

Sinop Milletvekili 
Masraflar usulsüz yapılmıştır 

muhalifim 

Kâtip 
Engin Cansızoğlu 

Zonguldak Milletvekili 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon Milletvekili 



\ 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 398 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve 
Eylül 1985 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5 /80 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu 
Karar No. : 10 

Sayı : 5/80 

27 . 1 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1985 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1985 aylarında T. C. Ziraat Bankasının aldığı para 

Toplam 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1985 aylarında T. C. Ziraat Bankasının harcadığı para 

Ekim 1985 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu 

199 913 630,07 
7 782 361 941,83 

7 582 448 311,76 
7 656 950 587,20 

74 502 275,44 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1985 aylarına ait hesapları ince
lendi; 

Temmuz 1985'de Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan 199 913 630,07 lira borcu ile Temmuz, Ağustos, 
Eylül 1985 aylarında Hazineden 7 782 361 941,83 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
7 582 448 311,76 lira olmasına rağmen Hazinenin T.C. Ziraat Bankasının 74 502 275,07 TL. borcu ile bir
likte 7 656 950 587,20 lira sarf edilmiş olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bu
lunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun Milletvekili 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane Milletvekili 

Başkanvekili 
Fahri Şahin 

Malatya Milletvekili 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana Milletvekili 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon Milletvekili 

Kâtip 
Engin Cansızoğlu 

Zonguldak Milletvekili 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop Milletvekili 
Masrafların bir kısmı usulüne 

uygun değildir, muhalifim 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayıaı : 395 

Hacer Yıldırım ve Çeşmi Çadırcı'ya Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkmda Kanım Tasarıları ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/766, 1/707) 

T.C. 
Başbakanlık 19 . 7 . 1985 

Kanunlar ve kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.GnMd. 18/101-1921/02163 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAîClÖttfA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.7.1985 tarihinde kararlaştırılan «Hacer Yıldırım'a Vatani Hiz
met Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Hiçbir maddî karşılık beklemeksizin üstün bir sadakat ve gayretle 1933 -1938 yılları arasında vatanı
mıza başarılı hizmetler ifa eden Himmet Yıldırım'ın vefatı dolayısıyla, yardıma muhtaç duruma, düşen eşi 
Çıldır 1328 doğumlu Mehmet kızı Hacer Yıldırım'a hayatta bulunduğu sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sa
yılı Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüş ye Kanun Ta
sarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 



T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101-1924102183 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.8.1985 tarihinde kararlaştırılan «Çeşmi Çadırcı'ya Vatanî Hizmet 
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Hiçbir maddî karşılık beklemeksizin üstün bir sadakat ve gayretle 1962 ve daha önceki yıllarda vatanı
mıza başarılı hizmet ifa eden Kaşır Kaçar'ın vefatı dolayısıyla muhtaç duruma düşen kızı 1936 Ardahan 
doğumlu Çeşmi Çadırcı'ya, hayatta bulunduğu sürece, 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüş ve Kanun Tasarısı bu maksatla hazır
lanmıştır. 

Plan ve BUtçe Komisyonu Raporu 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15 . 1 . 1986 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/706, 1/707 

Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 11.10.1985 tari
hinde Komisyonumuza havale edilen «Çeşmi Çadırcı'ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Tasarısı» ve «Hacer Yıldınm'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzun 15.1.1986 tarihli 36 ncı birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla 
görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 15.6.1978 tarihinde çıkarılan 2150 sayılı Kanunla vatanımıza üstün hizmetleri geçen va
tandaşlarımız ile dul ve yetimlerinin ve yakınlarının hastalık, yaşlılık ve diğer nedenlerle mağdur durum
da olanlarının hayat şartları karşısında korunması amaçlanmıştır. 

Komisyonumuza havale edilen tasarılar ile, hiçbir maddî karşılık beklemeksizin üstün bir sadakat ve gay
retleri ile vatanımıza başarılı hizmetler veren Kaşır Kaçar'ın vefatı dolayısıyla muhtaç duruma düşen kızı 
Çeşmi Çadırcı'ya ve Hikmet Yıldırım'ın vefatı dolayısıyla eşi Hacer Yİldınm'a hayatta bulunduklan sürece 
aylık bağlanması öngörülmektedir. 

Tasarıların Komisyonumuzdaki görüşmelerinde gerekçeler olumlu bulunmakla birlikte gerekli incelemeler 
yapıldıktan sonra Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanacak durumda olanların kanun tasarısı halinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına gerek kalmadan bir çerçeve kanunla soruna çözüm getirilmesi ve 
gereksiz zaman kaybının önlenmesi hususunda çalışma yapılmasında yarar olduğu konusu üzerinde durul
muş ve gerekirse maaş bağlama hususunun Bakanlar Kurulu kararı ile sonuçlandırılabİleceğine işaret edilmiştir. 
Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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16 . 8 . 1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 395) 
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iki ayrı metin şeklinde komisyonumuza havale edilen ve gerekçeleri de aynı olan Tasarıların, gereksiz 
tekran önlemek amacıyla bir metinde toplanması ve birlikte görüşülmesi verilen bir önerge doğrultusunda 
kabul edilmiştir. Buna göre her iki tasarıda geçen isimleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan bir metin 
1 inci madde olarak kabul edilmiş, ayrıca Taşanların başlığı 1 inci maddedeki düzenlemeye uygun şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. Her iki Tasanda aynı olan Yürürlük ve Yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü madde
ler aynen kabul edilmiştir. 

Oenel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Abdurrahman D emir t aş 
Hatay 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

HakkıArtukaslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Erol Agagil 
Kırklareli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 395) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Hacer Yıldırım'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Çıldır 1328 doğumlu Mehmet kızı Hacer Yıldırım'a hayatta bulunduğu sürece 15 6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

10 . 7 . 1985 

Devleti (Bafc (Bagbafcaıa- Ytrtd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Devlet Balkanı 
A, M. Yılmaz 

Devlet Batanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Batam 
A. Tenekeci 

ıDevftdt (Baltanı 
M. T. Titiz 

Devlet Balkanı V. 
A. Tenekeci 

A'd'afet Baıkanı 
M. AT. Eldem 

Mli'M Savunıma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişten Balkanı 
Y. Akbulut 

Dikleri Bakama 
V, Halef oğlu 

Millî EŞitükn Gönçikrve Spor Bakam öaıyırtdırLılk ^e 'İskân Bakam 
M. V. Dinçerler î. S. Giray 

Maliye ve Gitartİk Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Saığlık ve 'Sasıya! Yardım Bakamı 
M. Aydın 

Ulaştırma Baıkann 
V. Atasoy 

Tar. Orman ve Köyişleri Bakanı 
H, H. Doğan 

Çalınma ve Sosyal Güyenl'ilk Bakanı 
M, Kalemli 

Sanayii! ve Ticaret Bakanı 
H. C, Aral 

'Enerji ve TabSî Kay. Balkanı 
S. N. Türel 

KMir. ve Turizlm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 395) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞt METİN 

Çeşmi ^Çadırcı'ya Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1.'— Ardahan 1936 doğumlu Kaşır kızı Çeşmi Çadırcı'ya hayatta bulunduğu müddetçe 15.6.1978 
tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre vatanî hizmet tertibinden ayhk bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakam yürütür. 

Başbakan 
T. özd 

1 . 8 . 1985 

Davklt Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

'DeVH Bakana 
A. Karaevli 

Devlet Baıkaını 
K* Oksay 

Devlet Bakam 
A.\ Tenekeci 

Aküallet Bakara 
M. N. Eîdem 

Devlet Baıkaını -
A. M. Yılmaz 

Davidt 'Bakam 
M. T. Titiz 

'MM Savunmia Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Içüşlıeri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim GençDik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerîer 

U'Haiştımıa Bakana 
V. Atasoy 

'Sanayii ve Ticarett Bakanı 
H. C. Aral 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Baıyırudırlak ve İskân Bakam 
/. 5". Giray 

Tar. Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel . 

IMaflüiye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakamı 
M., Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı 
M. Kalemli 

KüMir ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 395) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Hacer Yıldınm ve Çeşmi Çadırcı'ya Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Çıldır 1328 doğumlu Mehmet kızı Hacer Yıldırım ve Ardahan 1936 doğumlu Kaşır kızı 
Çeşmi Çadırcı'ya hayatta bulundukları sürece 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanun hükümlerine göre, vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayjmmı takip eden aybaşında yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 395) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

İÜRK1YE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 396 

İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/600) 

- T.a 
Başbakanlık 19.9. 1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K. T. D. İŞ 1101-1793105764 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığınca hazırlanan ve w«qıiraniıgmı»a ana Bakanlar Kurulunca 
27.8.1984 tarihinde kararlaştanlan «islam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun 
Tasarısı» ye gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereg&i arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

İslam ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini güçlen dirmek, geliştirmek ve bu ülkelerin dengeli kalkınma
sını sağlamak maksadıyla İslam Konferansına üye ülkelerin kurduğu İslam Kalkınma Bankasının Kuruluş An
laşmasına paralel olarak, bu banka için vergi muafiyeti getirilmektedir. Böylece bankanın kaynaklarının Tür
kiye'deki yatırımlara kanalize edilmesi ve îsiam ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin gerçekleştirilmesi teş
vik edilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
* 

Madde 1. — Bu madde ile İslam Kalkınma Bankasının varlıkları, gelirleri, işlemleri ve bu işlemleri, ne
deniyle düzenlenen kâğıtlar, nakden veya hesaben aldığı paralar, her türlü menkul ve gayrimenkul mal ikti
sapları devir ve temlikleri dolayısıyla mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmakta-

Ancak, muafiyet münhasıran banka adına terettüp eden vergileri kapsamaktadır. Bankanın mükellefi 
bulunmadığı veya sorumlusu sıfatıyla ödemek zorunda olduğu vergiler hakkında bu maddedeki istisna ve mua
fiyet hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bankanın iştirak ettiği şirketlerce sermayeye iştirak nispetinde Ödenecek kâr payları Kurumlar Vergisin-: 
den müstesna tutulacaktır. Sözkonusu kâr payları Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre vergilendiril
meyeceği gibi, anılan kanunlara göre herhangi bir tevkif ata da tabi tutulmayacaktır. 

Banka personelinin Türkiye'de elde ettiği maaş ve ücretler ilgili vergi kanunlarına göre vergilendirile
cektir. 

Madde 2, 3. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe komisyonu 16:1,1986 

Esas No. : 1/600 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MOCL'M BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcılığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük (Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «islam •Kalkanına Bankasına Vergi 
Muafiyeti Tarunması Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 15 Ocak İ986 tarihin4* yaptığı 36 ncı 
birleşimde ilgili OüktüJmıet temsilcileriınin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği 'gilbi, islâm Konferansına üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek, 
bu ülkelerin dengeli kalkınmalarını sağlamak ve islam Ülkeleri arasındaki ıdkonamik işbirliğini teşvik etmek 
amacıyla kurulan «islam Kalkınma Bankasına Türkiye'nin üyeliği, Bakanlar Kurulunca 8.8.1974 tarihinde 
kararlaştırılmış, bilahare de 28.3.1975 tarihinde 10 milyon islam Dinarı karşılığında alınan 'bankamn hisse 
senetlerinden alınması yine Bakanlar Kurulunca öngörülmüştür, 

Ülkemizin islam Kalkınma (Bankasına iştirakinden sonra, bu banka ile ilişkilerimiz daha da artmış ve 
bugün 1>60 milyon islâm Dinarı tutan bir pay ile Türkiye islam Kalkınma Bankasının 5 inci büyük üyesi 
haline gelmiştir. Türkiye'nin islâm Kalkınma Bankası ile olan ilişkileri; bir zamanlar içine düştüğü döviz 
darboğazından çıkmasına ve ülke iktisadî hayatının) düzelmesine büyük ölçüde yardımcı olmuştur. 

îslam Kalkınma Bankası, bir banka niteliğinde olmasına karşılık, uluslararası kredi kurumudur. Ancak 
batılı diğer kredi kuruluşları gibi faiz karşılığında kredi vermeyi benimsememekte ibunun yerine, hisse senedi 
almak suretiyle kâr ortaklığı şeklinde kredi vermeyi tercih etmektedir. 'Bu nedlenHe, ülkemizde de proje aşar 
masmda olan bazı kuruluşlara kâr ortaklığı şeklinde kredi vermiştir. Bu kuruluşlar ise ancak 1984 yılında 
kâra geçmişler ve böylece İslâm Kalkınma Bankasının hisselerinden «ağladığı kârlar da kurumlar vergiline 
tabi olmuştur. Oysa, Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle Türkiye'ye kredi ver^n yabansı 
Uluslararası kuruluşların bu yatırımlarından sağladıkları kârlara ilişkin vergilendirme esası yeniden düzen
lenmiş ve verginin artırılıp eksiMmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmişti. Bakanlar Kurulunun 16.3.1984 
tarihinde 1(8343 sayılı ıresmi gazetede yayınlanan bir kararı ile ıbu vergi sıfır oranına indirJliıtiftir. 

islâm Kalkınma Bankası Uluslararası Kredi veren hir kuruluş olmasına rağmen, kredi veriş şekli nede
niyle bu muafiyet kapsamı dışında kalmış ve bu yüzden de 1984 yılından bu yana Türkiye'ye kredi verme
yi durdurmuştur. 

Tasarının İslam Kalkınma Bankası ile diğer Uluslararası Kredi Kuruluları ara*mdafci farklı vergi uy
gulamasını kaldırmak ve böylece İslam Kalkınma Bankasının kredilerinin Türkiye'ye kanalize «#B*e«inf im
kân tanımak amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda İslam Kalkınma 'Bankasının ülkemizin iktisadî hayatındaki olumlu etkisinin tartışıl
maz olduğunu ve bu bankanın kredilerinin ülkemize kanalize edilmesi isabetli 'görülmekle birlikte; Jslam 
Kaj&nnıa $ ^ k ^ a y n Türkiye'de bir şubş açması kaiinde, tasayı |le getiritewk isten*» m<ua$yet!& haş î ^ 
nın mevduat toplaması neticesinde üçüncü şahıslar için de geçerli olabileceği, hatta !«]$& Kalkınma IMfifr 
sının kuruluş sözleşmesi gereği 'banka çalışanlarının dalhi bu muafiyetten istifade dönelerinin sözkonusu ola-
bleeeği, (bunun ise aynı durumda ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşlar açısında haksızlıklara yolaçabüe-
ceği gibi hususta* üzerinde durulmuş, ilgililerin; İslam Kalkınma Bankasının, banka niteliğinde olmasına rağ
men aslında kredi veren bir kuruluş olduğunu ve bu amaçla kurulan bir bankanın statüsü dışına çıkması
nın sözköausu olaımıyacağını 'bu sebeple Türkiye'de bir şu'be açarak mevduat toplamasının mümkün olama-
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yacağını, ancak bir temsilcilük açabileceğini, %uaun &•yeten gelecekte bile düşünülmediğini belirtmeleri so
nucumda tasarı ve gerekçesi kejîiirjrenere& maddelerinin ^j^üjmejiine 'gşçilmşsi karaylafteümıştu:. 

TTasarpııj 1 i r ^ midesi jto »̂rtgM t̂k ve y e m e y e . pişkin Z ve 3 «Odü maddeleri aynen kataü«ditoif fcir. 
Çejl«I &ujrul!un onayına sumıtolfc ipejıe Yüksek Ba$kftnU|a saygı ile aj? olunur. 

'Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgm dibmmk 
Mim 

Hazım Kutay 
Anikana 

A. Şamil Kazakoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıik4ar 
Çanafclkale 

İmzada bulıuniaımadı 

Metin Yaman 
Erzincan 

Yasar Albayrak 
lytanlbul 

özdemir Pehlivanoğlu 
îzimtir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Sözcü 

Muş • 

Abdurrahman Demirtas 
Hatay 

M. Fenni İslimyeli 
e d i p t i r , ' , 

'Muhalefet şerhlim «Midir 

İlhan Â$km 
©ursa' 

#*w/ A%kaya; 

Çorum 

İlhan Araş 
OErzurum 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehlir 

Fehmi Memisoğlu 
Rüzo 

Muhaüfkn 

Kâtip Üye 
K*eth»Bemir 

K&rjjya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukaslan 
iBimgöl 

M. Memduh G&kçen 
. . Bursa 

Ahmet'Sarp 
Diyarbakır 
Muhalifim 

Togay Gemalmaz 
'Erzurum 

rü/aty #m?y 
Isltartbut 

Karşıyım 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Karşıyım, muhalefet şerhim eklidir 

Ayhan Fırat 
Malaltya 

Karşıyım 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Komisyonda Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkililerinin verdiği izahatla tasarının maksadı arasında 
büyük farklılıklar vardır. Tasarı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi şümulünü çok aşmaktadır. 

2. Bu tasan ile, Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı olarak bir bankaya geniş bir imtiyaz tanınmak* 
tadır. 

3. tslam Kalkınma Bankası Kuruluşuna İştirak Andlaşmasının T.B.M.M.'since onaylanması zorunludur. 
(Anayasa madde 90) . 

Bu itibarla kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olarak haksız rekabeti davet eden bu tasarıya karşıyım. 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir Milletvekili 

KARŞI OY YAZISI 

1/600 sıra sayılı «islam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı»; 
a) Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı olduğu, 
b) Diğer uluslararası benzer kuruluşlar ye özellikle millî yatırım bankalarına göre çok önemli ayrıca

lıklar getirdiği, 
c) 1974 tarihli antlaşma metni T. B. M. Meclisinin onayından geçmediği; gerekçeleri ile karşıyız. 15.1.1986 

Tûlay öney Erol Ağagil 
İstanbul Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

İslam Kalkınma Bankasıniaı Vergi Muafiyeti Tanınması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İslam Kalkınma Bankası; 
a) Varlıkları, gelirleri, kârları ve her türlü işlem

leri, 
b) Yaptığı işlemler sebebiyle her ne nam ile 

olursa olsun nakden veya hesaben aldığı paralar ve 
bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar, 

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ikti
sapları ile bunların devir ve temlikleri, 

dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi, resim 
ve harçtan muaftır. 

Bankaya, sermayeye iştiraki nispetinde ödenecek 
kâr payları Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Bu 
kâr payları Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına 
göre vergilendirilmez ve tevkifata tabi tutulmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

—' Tasarının 1 inci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

27. 8.1984 

'Başbakan 
T. Özal 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devflıett 'Balkanı 
1. özdağlar 

lî Saıvtuımmta Bakaını 
Z. Yavuztürk 

Devleıt Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devtot Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı V. 
/. özdağlar 

tipleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Devlet Balkanı 
K* Oksay 

Devlet Bakanı 
A.{ Tenekeci 

Adak* Bakam 
M. N. Eîdem 

Dışişleri Balcanıı 
V, Halef oğlu 

•'Malîye ve GıimıtüSc Bakam 
V. Arıkan 

' Sağlık ve Sosiyal Yandım Bakama 
Af< Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

'Mil EğMn Genç'lfflk ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. At as oy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C Aral 

KÜtiüır vıe Turizm Bakanı 
Af. Af. Tasçıoğlu 

Bayındırklk vıe Dstkâ'n Bakam 
İ. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H, H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
C. Büyükbaş 
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