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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. _ GELEN KÂĞITLAR 

III. YOKLAMA 

Sayfa 
111 

113 

114 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 114 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 114 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu' 

nun, ABD Dışişleri Bakanı George Shultz' 
un, Türkiye'ye yaptığı resmî ziyaret hakkında 
gündem dışı açıklaması ve aynı konuda MDP 
Gruibu adına Ankara Milletvekili Ali Bozer'in, 
ANAP Grubu adına Amasya Milletvekili İs
met özanslan'ın ve SHP Grubu adına Ağrı 
Milletvekili Paşa Saooğlu'nun konuşmaları 114:122 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Televizyonda gösterilen «İpek Yolu» 
isimli belgesel dizinin Erzurum'la ilgili bölü
mü konusunda gündem dışı konuşması 122:123 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 
Başbakan Turgut özal'ın kaçakçılıkla ilgili 
beyanı konusunda gündem» dışı konuşması 123:126 

B) Tezkereler ve Önergeler * 126 
1. .— Görüşmelerde bulunmak üzere Po

lonya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kay-

Sayfa 
naklar Bakanı Südi Türel'in dönüşüne ka
dar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı ismail Safa Gi-
ray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/996) 

2. — Hatay Milletvekilleri Abdurrahman 
Demirtaş ve Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, 1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifini geri aldıklarına dair önergesi (2/149, 
4/200) 

3. — Muş Milletvekili Atilla Sın'ın, 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 
inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifini geri aldığına dair önergesi 
(2/241, 4/201) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
İstanbul - Sarıyer Kanafcolundaki bir teca-
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vüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/501) 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzerin, Başbakanlıkta görevli bir müşavir ta
rafından yabancı yayın ajanslarına politik de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/544) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibant-
oğlü'nun, danışmanlık için yaibancı firmalar
la anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman De-
mirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Banka
sına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

6. — Konya Milletvekili Salim EreHn, İs
tanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüs
leri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 

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

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

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tü
tün ekinline izin verilmemesinin nedenine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/567) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merke
zi yapımının üstienilişine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/580) 

12. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantıoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fi
yatlarının kontrolüne ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 
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Sayfa 
13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem ko
nutlarının kesinhesabına ait bazı bilgilere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/640) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'm, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve güderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/641) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 
1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi '(6/642) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Ge
liştirme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/643) 

18. —' Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi 
.Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderleri
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/644) 

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

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

21. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984-1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
IBakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984-1985 yılları 
gelir ve giderlerine Miskin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 
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Sayfa 
23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahkn 

Şahin'in, Muğla İli Merkez Jandarma Kara
kolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/587) • 1'29 

24. — Konya Milletvekili Salim Erellin, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 129 

25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İh
san Hastürk'ün, MC Donald's Firmasınca 
üretilen hamlburgerlerln yurdumuzda satılma
sı için teşebbüste bulunulup bulunulmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/650) 129 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/651) 129 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/652) 129 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/653) 129 

29. — Edirne MıileCvelkiıli Türkân TuınguH 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/654) 129 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Camilerini Yaptıracak Köylere Ya
pılacak Malzeme ve Yardım Fonu'nun "1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ce
vabı (6/655) 129:130 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 
1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Bayındırlık ve M â n Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/656) 130 

Sayfa 
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu 
Yapim Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân .Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/657) 

33. - • Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan',n Devlet Lojmanları Yapım Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve M â n Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984-1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Frelevman Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 

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

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

.38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/672) 

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

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/674) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân' Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984-1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
M â n Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 
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Sayfa 
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 131! 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/677) 131! 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 131! 

45. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' 
nun, hampetrol alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'm cevabı (6/595) 131:135 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banDoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 135 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nail-
banfcoğkı'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 135 

48. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'roun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 135 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 135 

50. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 135 

51. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/597) 135 

52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 135 

53. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Pabrikasındaki iş
çilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru. önergesi (6/683) 

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

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu' 
nun 19844985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/685) 

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

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

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

59. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/689) 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı vö Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 

62. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 

63. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
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Sayfa 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 136 

64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, 
Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 136 

65. — Kütahya Milletvekili Abdurrah-
man Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir 
ders kitabına ve Suriye sınırları içinde vatan
daşlarımıza ait tapulu arazilerin bedellerine 
ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'nun cevabı (6/602) 136:137 

66. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, 
Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasın-
ca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı biber 
alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 137 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 138 

68. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır ilinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 138 

69. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nm, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevle
rinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) 138 

70. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili- olarak 
Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen be
yanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/612) 138 

71. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/613) 138 

72. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk* yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 138 

Sayfa 
73. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 

Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı 
(6/615) 138:141 

74. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) .14J 

75. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yo
ğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner- f 

gesi (6/621) 1411 

76. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 
1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/624) 141! 

77. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su parası 
sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/626) 141 

78. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul İlindeki bazı belediyelerin semt ve 
mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/627) 141! 

79. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Londra büyükelçimizin bir İngiliz milletveki
line Barış Derneği davasıyla ilgili mektup yaz
dığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Dışiş
leri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/628) 141 

142 
80. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde ya
yınlanan «İcraatın İçinden» programındaki 
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru
su ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
cevabı (6/629) 142:143 

81. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, konut kredisinden faydalanan 
vatandaşların korunması için alınan tedbir
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/630) 143 

82. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 143 
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Sayfa 
83. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

Uşak îli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 143 

84. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
" Altunakar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli 

bir spikerin Diyarbakır Radyosuna tayin edil
me nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

' önergesi (6/634) . 143 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 156 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Trafik Hizmetleri Geliştirme Fo-
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/855) İ156:157 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Büyükşehir Belediyeleri Altyapı 
Yatırımv Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/859) 158:159 

.3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, belediye başkanlarına bazı im
kânlar tanınmasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/951) 160 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erciş Şeker Fabrikası inşaatına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı ceva-

~ bı (7/962) 1611 
5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Balıkesir İlinde yapımı düşünülen müf
tülük sitesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/968) .161:162 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - Gönen İlçesinde yapımı de
vam eden barajın kanaletlerinin ihalesine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudı Türel'in yazılı cevabı (7/969) 162 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - Ayvalı İlçesi Altunova Ka
sabasının mezarlık düzenlemesi ile ilgili mü
racaatına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/970) 162:163 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, adalet okullarına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı ce
vabı (7/972) 163; 

Sayfa 
9. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, 

milletvekili lojmanları inşaatı için indirimli fi
yatla kereste tahsisi yapılıp yapılmadığına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/974) 164 

10. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İh
san Hastürk'ün, Karayolları Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'm yazılı cevabı (7/976) 164:165 

11. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Malzeme Ofisi Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/977) 166:170 

12. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, T.C. Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçân'in yazılı cevabı (7/978) 171: 

172 
13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, Millî Piyango İdaresi Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/979) 173:174 

14. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Zirai Donatım Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/992) 174 

15. — İstanbul Milletveüili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/993) 174:175 

16. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Orman Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Ta : 

rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/994) il 75 

17. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/997) 175:183 
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Sayfa 
18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğün
deki makam arabalarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1014) :183 

19. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/1023) 183:185 

20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın yazılı cevabı (7/1024) İİ86 

21. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan" 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'ın yazılı cevabı (7/1028) 186:188 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz 
aleyhindeki faaliyetlerine karşı alman tedbir
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1039) il 89 

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

Hatay Milletvekili Kâmran Karaman, 26.3.1986 
tarihli 84 üncü Birleşim Tutanağında yer alan beyan
ları konusunda, geçen tutanak hakkında bir konuş
ma yaptı. 

İzmir Milletvekili m Durcan Emirbayer, İzmir -
Gümüldür yöresinde yapılacak olan Tahtalı barajı, 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil, Amerika Bir
leşik Devletleri ile Libya arasında son olarak Akde
niz'de meydana gelen olaylar. 

Konya Milletvekili Salim Erel de, İstanbul Bele
diyesinin toplu taşım aracı olarak kullanacağı deniz 
otobüsleri; 
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Sayfa 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 144 

1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın 
Kanunların ölüm Cezasını öngören Hüküm
lerinin; ölüm veya Müebbet Ağır Hapis Şek
linde Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/234) (S. Sayı
sı : 415) 144:149 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın 
Taşmmaz Malların Kiralanması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/260) (S. Sayısı : 416) 149:152 

3. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Tür
kiye yakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonları Ra-
partan 1/741) .(S. Sayısı : 417) 152 

4. — 6.12.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/747) 
S. Sayısı : 418) 152:156 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Görüşmelerde bulunmak üzere: 
Katar'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın; 

Endonezya'ya gidecek olan Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-
arası Türk - Hindistan Dostluk Grubu kurulmasına 
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ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki Kurucular Kurulu 
listesi kabul edildi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ra-
yezit'in Anayasanın 84 üncü maddesi açısından SHP 
Milletvekillerinin durumunu incelemekte olan komis
yonun bazı işlemlerine ilişkin (6/633) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sorusuna, Başkanvekili 
Abdulhalfm Araş cevap verdi; soru sahibi de ceva
ba karşı görüşünü açıkladı. 

tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Uzel'in 

(6/544), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622), (6/576), (6/580), (6/639), (6/640), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/623), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in 6/559), (6/560), 

,(6/561), (6/589), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/641), (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), 
(6/647), (6/648), (6/651), (6/652), (6/653), (6/654), 
(6/655), (6/656), (6/657), (6/658), (6/659), (6/660), 

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

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 

..; Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
(6/610), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'-

nun (6/612), 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 
(6/614), (6/615), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/624), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/628), 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in (6/629), 

Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in 

(6/587), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
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Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a'nın (6/602), 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 
(6/627), 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin 
(6/630), 

Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın (6/611), 
Sözlü sorulan, soru sahipleri Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak 
üzere; 

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

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

Sözlü sorulan da, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
Konya Milletvekili Salim Erel'in, (6/620) esas nu

maralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu ve sözlü sorusunun Başkanlıkça geri verildi
ği bildirildi. 

22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu, 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
ile 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nunlara bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
teklifinin (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. Sa
yısı : 413) yeni 26 ncı madde ilavesiyle birlikte, üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, tümü açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda teklifin kabul edil
diği ve kanunlaştığı açıklandı. 

1 Nisan 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 00.18'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Tokat 

Süleyman Yağcıoğîu Mehmet Zeki Uzun 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

112 — 



T. B. M. M. B: 86 1 . 4 . 1986 0 : 1 

Tasarılar 
1. — Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük 

Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/751) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi - 27.3.1986) 

2. — 27.7.1967 Tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/752) (Millî Sa
vunma; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.3.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, sek

törler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/669) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.3.1986) 

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

nun, Erzurum İlindeki elektriksiz köylere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Erzurum İlindeki yolu olmayan köylere ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Erzurum İli köylerinin telefon sorununa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1067) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1986) 

31.3.1986 Pazartesi 

Tasarı 
1. — 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı (1/753) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1986) 

Teklif 
1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'ın, 

3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/325) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1986) 

II. — GELEN KAĞITLAR 
28.3.1986 Cuma 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

memleketleri dışında zorunlu ikamete tabi tutulan va
tandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1986) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mardin İli Nusaybin İlçesi Kutlubey Köyündeki ça
tışmada öldüğü iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1069) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28.3.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Kırsal Kalkınma Fonundan Erzurum İli ve İl
çelerine dağıtılan krediye ilişkin Başbakandan yazık 
soru önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.3.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlardan 
alınan vergilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı som Önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.3.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, il ve ilçe adliyelerinin mefruşatına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/1072) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.3.1986) 

6. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına iliş
kin Başbakandan yazılı som önergesi (7/1073) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.3.1986) 

1.4.1986 Salı 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla Türkiye 
Halk Bankasınca esnaflara verilen kredilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkan
lığa geliş tarihi: 31.3.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Erzumm İli ve ilçelerinde T.C. Ziraat Bankasın
ca dağıtılan Kırsal Kalkınma Fonu kredilerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı som önergesi 
(7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.1986) 

3. — Erzumm Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, İstanbul - Beykoz Deri Fabrikasının Kartal'a 
nakledileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya-
.zılı soru önergesi (7/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.3.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Cemal özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Çorum Milletvekili Ünal Akkaya'ya kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, ABD 

Dışişleri Bakanı George Shultz'un Türkiye'ye yaptığı 
resmi ziyaret hakkında gündem dışı açıklaması ve ay
nı konuda MDP Grubu adına Ankara Milletvekili Ali 
Bozer'in, ANAP Grubu adına Amasya Milletvekili 
îsmet Özarslan'ın ve SHP Grubu adına Ağrı Millet
vekili Paşa Sarıoğlu'nun konuşmaları 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu, Amerika Dışişleri Bakanının Türkiye'yi zi
yaretleri sebebiyle gündem dışı söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amerika 
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Shultz'un, 
davetimize icabetle 22 - 25 Mart tarihleri arasında ül
kemize yaptığı resmî ziyaret hakkında yüce heyeti
nize bilgi sunmak için huzurunuzda bulunuyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının bu 
ziyareti, kendisine, ülkemizi daha yakından tanıma 
fırsatı verdiği gibi, bize de, Amerika Birleşik Devlet
leri yönetimine görüş ve tutumlarımızı en geniş ve 
ayrıntılı şekilde duyurma imkânını sağlamıştır. 

Bu ziyaret, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 1980'de imzalanan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının yeniden müzakere edildiği 

bir döneme rastlamıştır. Bu vesileyle, iki ülke arasın
daki ilişkilerin tüm veçheleri kapsamlı biçimde göz
den geçirilmiştir. 

1980 Anlaşmasına göre ABD yöntemi, Türkiye ile 
Savunma ve Ekonomik İşbirliği alanında azamî gay
ret gösterme yükümlülüğü altındadır. Yönetim, özel
likle Başkan Reagan zamanında, Türkiye'ye, savun
ma yardımlarını hem miktar olarak artırdığını, hem 
de şartları itibarıyla iyileştirdiğini öne sürmektedir; 
fakat bu yardımların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mo
dernizasyonu için yeterli seviyeye ulaşmadığı da bir 
vakıadır. Diğer taraftan, anlaşmanın ekonomik işbir
liği ile ilgili kısmına, yeterince içerik ve işlerlik ka-
zandırıldığı söylenemez. 

ABD tarafı, Kongrenin tutumu ve Amerikan büt
çe açığını kapatmak için alman önlemler nedeniyle 
Türkiye'ye yardım için yönetim tarafından önerilen 
miktarların her zaman aynen tahakkuk edemediğini 
söylemektedir. Ayrıca, yönetimin karşı çıktığı, Türki
ye ile Yunanistan'a yardımlarda 10'a 7 oranının Kon
gre tarafından ihdas edildiğini öne sürmektedir. Yö
netimin, yardım miktarı bakımından Kongreyi bağla
yıcı kesin taahhütlerde bulunmasına ABD Anayasa
sının izin vermediğini belirtmektedir. 

Bizim yaklaşımımız ise şöyle olmuştur: Yönetim, 
daha iyi şartlarla yardımda bulunmak üzere Kongre
de çaba göstermeye devam etmelidir. 

7/10 oranını kırmak için daha yoğun gayret sarf 
etmelidir. 
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Yabancı unsurların Türk - Amerikan ilişkilerinde 
karıştırılmasına karşı koymalıdır. 

Yönetim, Kongreden geçmeden gerçekleştirebilece
ği hususlarda da azamî desteği göstermelidir. 

Anlaşmanın ekonomik işbirliği ile ilgili kısmına 
daha geniş muhteva ve işlerlik kazandırılmalıdır. 

Yönetim, Türkiye'nin ABD'ye ihracatını artırma
sını sağlayacak, Türkiye'ye ABD yatırımlarını teşvik 
edecek ve savunma sanayiinde işbirliğini geliştirecek 
tedbirleri almalıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan tarafın
dan da kabul edilen Dışişleri Bakanı George Shultz 
ile yapılan görüşmelerde, ayrıca, ABD'ye tekstil ih
racatımıza uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının 
ABD ile 700 milyon doları bulan ticaret açığımızın 
kapatılması bakımından taşıdığı önem üzerinde ısrar
la durulmuştur. 

Konuk bakan, Reagan yönetiminin, Türkiye'nin 
ittifak içindeki önemli mevkiini, 60 yılda kaydettiği 
muazzam ilerlemeyi ve kalkınmasını demokratik re
jim içinde gerçekleştirmeye çalışan ender ülkelerden 
biri olduğunu müdrik bulunduğunu; hükümetimizin 
ekonomi politikasını ve başarılarını memnunlukla iz
lediğini; Türkiye'nin ve bu politikanın başarısının 
bütün dünya için model oluşturduğuna inandığını, bu 
itibarla, mümkün olan her türlü desteği göstereceğini, 
aramızdaki ticareti ve Amerikan yatırımlarını teşvik 
edeceğini, Türkiye'nin güçlenmesinin kendi menfaat-
ları icabı olduğunu ifade etmiştir. 

Dışişleri Bakanı George Shultz, Reagan yönetimi
nin liberal ekonomiye ve serbest ticaret ilkesine ver
diği öneme işaretle, tekstil alanında yürürlükte bu
lunan uluslararası düzenlemeden doğan kısıtlamaları 
kendilerinin de serbest ticaret ilkesiyle bağdaşır bul
madıklarını; fakat bu düzenlemenin bir vakıa oldu
ğunu, Türkiye'ye bu çerçevede mahdut bir imkân 
sağlayabildiklerini; ancak, bu müzakerelere devam 
edilmesi gerektiğini söylemiştir. 

Konuk bakan, İki Ülke Arasında Yatırımların 
Teşvik ve Garanti Edilmesi ve Çifte Vergilendirmenin 
önlenmesi anlaşmalarının, başlatılacak düzenli eko
nomik istişarelerin ve yeni teşkil edilen İşadamları 
Konseyinin, ABD yönetiminin de desteği ile, iki ülke 
arasındaki ekonomik işbirliğinin ve ticaret hacminin 
daha süratle artmasını sağlayacağına işaret etmiştir. 

Savunma ve ekonomik işbirliği alanındaki bu 
yararlı görüş alışverişi sonucunda, Dışişleri Bakanı 
George Shultz, ABD önerilerinin, henüz bir mutaba

kata varılmasını sağlayacak derecede olgunlaşmadığı-
nı kabul etmiştir. 

ABD Dışişleri Bakanı ile ayrıca, çeşitli uluslar
arası sorunlar, Doğu-Batı ilişkileri ve Ortadoğu'da
ki durum hakkında yararlı görüş teatisinde bulun
duk. 

Shultz, tarihî tecrübesi, coğrafî mevkii ve bölge 
ülkeleriyle halen sürdürdüğü iyi ilişkiler nedeniyle Tür
kiye'nin bu konulardaki görüşlerine değer verdikle
rini her vesileyle tekrarlamaktadır. Biz de bu fırsat
tan yararlanarak, Ortadoğu'da barış sürecine ne şekil
de katkıda bulunabileceklerine ilişkin görüşlerimizi 
kendisine ilettik, 

Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda bili
nen görüşlerimizi konuk bakana ayrıntılı olarak an
lattık; Yunanistan'ın, her yerde ve her fırsatta, Tür
kiye'nin rnenfaatlarına zarar verme politikası üze
rinde önemle durduk; AET'den, Avrupa Konseyin
den örnekler verdik. Bu politika ile Yunanistan'ın hiç
bir yere varamayacağını; bu politikanın, aramızdaki 
sorunların hiçbirinin çözümünü kolaylaştırmadığını 
en açık şekilde ifade ettik. Yunanistan'ın bu faali
yetlerinin uzlaşmaz tutumlarının, anlaşmalara aykırı 
davranışlarının ve diyalogtan ısrarla kaçışının ittifaka 
olumsuz etkilerini vurguladık. 

Sayın Başbakanımızın, geçen yıl nisan ayında Baş
kan Reagan'ın davetlisi olarak Amerika Birleşik Dev
letlerine yaptığı resmî ziyaretten sonra, Türkiye'ye, 
ABD'den yüksek düzeyli ilk ziyareti yapan Dışişleri 
Bakanı George Shultz ile sürdürülen diyalog, dost 
ve müttefik iki ülke arasında daha verimli bir işbir
liğinin geliştirilmesi yollarının birlikte araştırılması ba
kımından önemli bir fırsat teşkil etmiştir. 

Hükümetimizin ABD ile yürüttüğü' bu temasların 
yakın zamanda somut sonuçlar vermesini bekliyoruz. 

Yüce heyeti derin saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 60 inci mad

desi gruplar adına konuşma imkânı veriyor. Gruplar 
adına söz isteyen varsa, takdim edeyim. 

MDP Grubu adına Sayın Ali Bozer; buyurun. 
MDP GRUBU ADINA ALİ BOZER (Ankara) 

— Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Sa
yın Dışişleri Bakanımızın, geç de olsa, Amerika Bir
leşik Devletleri Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yapmış 
olduğu ziyaret dolayısıyla vermiş olduğu bilgiyi teşek-
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kürle karşılıyorum. Bununla beraber, bu kürsüden 
muhtelif vesilelerle arz etmiş olduğumuz veçhile, bu 
beyanlar yüce Meclisi dış politikadaki olaylarda, özel
likle ikili ilişkiler açısından yeteri derecede tatmin 
edecek düzeyde değildir. 

Sayın Dışişleri Bakanının açıklamış olduğu veçhi
le, müzakereler, diplomatik kalıplar içinde ve sathî 
bir biçimde cereyan etmiştir. Bunlar, her ne kadar 
bilgi alış verişine yardımcı olmakla beraber, bir ne
zaket ziyaretinden öteye gitmemektedir. 

Bu itibarla, yüce Meclisin, dış politika meselele
rinde işin derinine inmesi ve dış politikayı hükümetle 
birlikte oluşturması gereğine inanıyorum. 

Bütün demokratik ülkelerde yasama organları, 
kendi millî politikalarının, devlet politikalarının oluş
masında hükümetlere yardımcıdır. Bizim ülkemizde
ki duruma nazar attığınız zaman, Meclis, özellikle 
bu konularda âdeta dışlanmış ve nezaket ziyaretleri 
çerçevesinde yapılan bu temaslara, yine nezaket çer
çevesi içerisinde yönelen bilgilerle tatmin edilmek is
tenmiştir. Bu tutumun tamamen karşısındayız. 

Binaenaleyh, dış politikanın millî bir politika şek
linde tecelli etmesi ve sürdürülmesi isteniyorsa, bu 
politikanın, hiç olmazsa temel haklarının bu yüce 
Mecliste oluşturulması gereği açıktır. Bundan, hü
kümetin de güç alacağı kanısındayız. 

Bir başka hususu açıklamak istiyorum, ikinci ilke; 
bizim için önemli olan, Sayın Dışişleri Bakanı Shultz 
ile yapılan ikili görüşmeler hakkında bilgi sahibi ol
mak değildir. Asıl mesele, Sayın Dışişleri Bakanı 
Shultz'un diğer ülkelerle yaptığı temaslarda elde etti
ği sonuçların, bizimle yapmış olduğu temaslarda sağ
lanan sonuçlarla mukabele edilmesindedir. Mücerret 
vaatlerde bulunmak, uluslararası siyasal konteksi (con-
texte) dikkate almadan değer hükümlerine varmak, 
isabetli değildir. 

Bu hususu biraz daha açık bir biçimde dile getir
mek istiyorum : Sayın Shultz Paris'ten Ankara'ya, ora
dan Atina'ya, oradan da Roma'ya gitmiştir. Bu se
yahat, uluslararası platformda cereyan eden olaylar
la ilgilidir. Bu olaylar içinde Türkiye'nin durumu ne
dir? Bu hususta Sayın Dışişleri Bakanımızdan bir bil
gi almadık. Özellikle bu seyahatin Sirte Körfezinde
ki müessif olaya tesadüf etmesinin ayrı bir anlamı 
vardır. Binaenaleyh, bu ikili temasları yalnız bu çer
çeve içinde değerlendirmenin isabetine kani değilim; 
zira her şey nispîdir. Acaba uluslararası konteks (con-
texte) içinde, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin 
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Yunanistan il& vaki ilişkilerinde, biz daha ileri adım
lar mı attık, yoksa geriledik mi? Bu hususun yüce 
Meclis tarafından bilinmesinde büyük fayda vardır. 

Dış basın organlarından edindiğim bilgileri yüce 
Meclisin ıttılaına sunmak istiyorum. Biliyorsunuz, Sa
yın Shultz bizden sonra Yunanistan'a gitmiştir. Ya
bancı basında çıkan haberlere göre, bu temaslarda 
Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin iyileşmedi-
ğini, tersine, Yunanistan ile Amerika arasındaki iliş
kilerin daha sıcak bir devreye girdiği ifade edilmekte
dir. Gerçek bu mudur? Bizim Amerika Dışişleri Ba
kanıyla yapmış olduğumuz temasların gerçekçi bir bi
çimde değerlendirilebilmesi için, bu mukayeseli tab
lonun göz önünde tutulması gerekir. 

Bu itibarla, Sayın Dışişleri Bakanının vermiş ol
duğu bilginin, biraz evvel arz ettiğim ilkeler çerçeve
sinde yüce Meclise sunulmasında fayda görüyorum. 

Değeri milletvekilleri, benim için öncelikle önem
li olan konu, Yunanistan tarafından takip edilen Kıb
rıs tezinin yüce Meclisçe açıkça bilinmesidir. Sayın 
Dışişleri Bakanımız bu konuya değinmemiştir. Yuna
nistan, Kıbrıs meselesinin barışçı bir biçimde çözüme 
kavuşturulması maksadıyla ne istiyor, Yunanistan'ın 
tezi nedir? Bunu yüce Meclisin, Sayın Dışişleri Baka
nımızın ağzından açıkça bilmesinde fayda görüyorum. 
Müsaade ederseniz anahatlarını açıklamak isterim. 
Çünkü bu tez, Amerikan Dışişleri Bakanının Yuna
nistan'da yaptığı temaslarda bir kez daha dile getiril
miştir. 

Birinci nokta: Kıbrıs'taki bütün Türk askerleri
nin tümüyle, bir tek er kalmamaksızın Kıbrıs'ı terk 
etmesi şartı koşulmaktadır. 

İkinci nokta: Ege Denizinin Yunan denizi haline 
getirilmesi şartı üzerinde Yunanistan ısrarlıdır ve bu
na bağlı olarak da Ege'deki adalar, özellikle Limni 

Adası -Çanakkale'nin içinde olmasına rağmen- silah
landırılmaktadır. Bu silahlandırmanın sebebi nedir? 
Çünkü Yunanistan'a göre, Türkiye emperyalist bir po
litika gütmektedir. Bu silahlanma, bir anlamda Yuna
nistan'ın nefis müdafaasına matuftur. Bu ise, gerçek 
dışı emperyalist düşünceleri gerçekleştirmeye matuf 
bir uydurmadır. Bunun açıkça yüce Meclis tarafın
dan bilinmesinde fayda vardır. Yunanistan Dışişleri 
Bakanı açıkça, «En büyük tehlikenin Türkiye'den 
gelmekte olduğunu» ifade etmiştir. Bu şartlar gerçek
leşmediği takdirde Yunanistan, Türkiye ile ikili müza
kerelere girmeme kararındadır. 

Değerli milletvekilleri, dış politikamızın ve yüce 
Meclislimizin, bu ilkelerde en ufak bir taviz verme-
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ye razı olacağını sanmıyorum. Bu ilkeler bizim için | 
hayatî bir önem taşımaktadır. (Alkışlar) 

Müsaade buyurursanız, Kıbrıs'a niçin müdahale | 
ettiğimizi çok kısa olarak, Türk millî politikasının te
meline örnek teşkil etmesi bakımından arz etmek isti
yorum. Türkiye Kıbrıs'a, emperyalist bir düşüncenin 
mahsulü olarak çıkmamıştır. Türkiye Kıbrıs'a, ulus
lararası anlaşmaların, Londra ve Zürih anlaşmalarının I 
verdiği yetkiye göre çıkmıştır. Ayrıca, bu anlaşma
ları yürürlüğe koyabilmek için, daha doğrusu işlete
bilmek için anlaşmaya taraf üye devletlerle çeşitli te
maslar yapmıştır; ama maalesef müttefiklerimiz, Yu
nanistan'ın, Kıbrıs dolayısıyla o zaman bir kez daha 
ortaya çıkan emperyalist politikasına karşı duyarsız 
davranmışlardır. 

Şimdi, bir tarafta uluslararası anlaşmalara sadık, 
onun gereğini yerine getiren bir ülke var; öbür ta
rafta, o uluslararası anlaşmaları hiçe sayan bir ülke | 
yar. i 

Mesele bununla kalmıyor. Biz, Batı ittifakının ge
reği olan bütün yükümlülüklerimizi harfiyen yerine 
getiriyoruz. NATO'ya nasıl girdiğimiz hepinizin ma- | 
lumudur. NATO üyesi devletler o zaman Türkiye' I 
nin önemini idrak etmemişler ve Türkiye'yi NATO'ya 
dahil etmemek hususunda ısrar etmişlerdir. O zaman 
sürekli çabalarımız sonucu NATO üyesi haline gel-
mişizdir. Bugün NATO'nun güneydoğuda en kuvvet
li müttefiki olarak Türkiye bilinmektedir. 

Peki, buna karşılık Türkiye'ye ne yapılıyor? Tür- | 
kiye, bütün ittifaklara sadık kalmasının sonucunu, fe
dakârlık ve tavizlerle mi ödeyecektir? Asıl mesele ben
ce buradadır. 

Biz, 720 milyon dolarlık yardımın 1 milyar do
lara çıkması için, hatta biraz daha fazlaya çıkması | 
için talepte bulunmuşuz -yabancı kaynaklardan al
dığımız bilgi budur- bu talebimize Sayın Shultz, an
cak giderken, «hayır» cevabını vermiştir. 

Binaenaleyh, meseleyi sadece iki dışişleri baka
nının yaptığı ve Türkiye'yi, Amerika'yı ilgilendiren 
açıdan değil, Yunanistan açısından da değerlendir
mek lazımdır. Shultz Yunanistan'a gittiği zaman Sir- J 
te olayları dolayısıyla büyük bir reaksiyonla karşılaş
mıştır. Tecavüze uğrayan ülke İslam ülkesidir; buna I 
karşı Türkiye'den reaksiyon olmamıştır. Türkiye'nin 
gösterdiği bu basiretli tutumu, lüzumundan fazla tel
kini, Amerikalı dostlarımız takdir dahi etmemişler
dir. I 

Şimdi soruyorum yüce Meclise: Mesele, «ikili 
münasebetlerimiz iyiye gidiyor» diye yetinmekten mi | 
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ibarettir, yoksa Türkiye'nin Amerika karşısında Yu
nanistan'la mukayese ederek aldığı mesafeyi burada 
dile getirmek midir? (MDP ve SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bizim şahsî görüşümüz, bu temaslarla Yunanistan'a 
nispetle müttefikimiz Amerika ile ilişkilerimizde daha 
ileri bir adım atmış değiliz; daha geri bir adım at
tık. Bunun sebebi de - kimseyi suçlamak istemiyorum -
bizim ağırbaşlı, taahhütlerine sadık davranışımızın, 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından, hatta Batılı 
müttefiklerimiz tarafından tam anlamıyla değerlen
dirilmemiş olmasındandır. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin ekonomik yönü 
vardır. Bilirsiniz, meşhur Beşler toplanıyorlar; her 
ülke teker teker kendi ihracatını dikkate alarak pri
me rate'leri düşürüyorlar, paralarının değerini düşü
rüyorlar, faizler üzerinde oynuyorlar. Türkiye'ye ge
lince, mesele ne oluyor? Korumacılığa karşı olan ül
ke, başta Amerika Birleşik Devletleri, sadece koru
macılığın arkasına sığınıyor. Niye, o Beşler gibi, Tür
kiye'ye eşit işlem yapılmıyor? Tekstil ihracatımıza sı
nırlama getiriliyor, demir çelik ihracatımıza sınırlama 
getiriliyor; ama Fransa'nın, Almanya'nın, Japonya' 
nın, İtalya'nın ihracatı gelişsin diye Beşler, para ma-
nipülasyonlarına kadar gidiyorlar, doları düşürüyorlar. 

Türkiye bugün Ortadoğu'da bir denge unsurudur, 
ciddî sorunları vardır. Bunu bütçe müzakerelerinde 
de söyledik. Irak harp içindedir. Harp giderlerini kar
şılayacak kısıtlı imkânları vardır. Binaenaleyh, ihra
catımız azalmaktadır. Bu durum muvacehesinde Beş
ler, kendi aralarında almış oldukları karara benzer, 
ekonomik nitelikteki bir kararı, Türkiye için düşün
meyecekler mi? Hayır. Bu gibi hallerde kendi men
faatten birinci planda yer alıyor ve korumacılık ilke
sini acımasızca uyguluyorlar. Beşlerin almış olduk
ları kararları dile getirmek ve bu açıdan meseleyi de
ğerlendirerek Türkiye'nin de, özellikle bu dönemde ih
racâtını sınırlayıcı kayıtlara gidilmemesini vurgulamak 
Dışişleri Bakanlığımızın, Hükümetin başlıca görevi
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bozer, toparlar mısınız lüt
fen? 

ALÎ BOZER (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

Bu açıklamalarımdan sonra şu hususu belirtmek 
istiyorum : Türkiye, Batı ittifakı içinde yerini almıştır. 
Bizim maksadımız, kamp değiştirmek değildir. Bizim 
maksadımız, müttefiklerimizin, Türkiye'nin yaptığı fe-
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dakârlığa, taahhütlerine gösterdiği bağlılığa karşı an
layıştır. Meseleyi bu açıdan aldığımız takdirde, bu po
litikanın Batı ittifakı içinde kalmak kaydıyla, mut
laka gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Uslu çocu
ğa kimse itibar etmiyor. Zeytlin dalı uzatmak suretiyle 
Yunanistan'ı, demin arz ettiğim beş ilkesinden feda
kârlık yapmaya zorlayamazsınız. Onun için, tutumu
muzu, felsefesi ve davranışları itibarıyla değerlendir
memiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle Irak ziyaretine 
de dokunmak istiyorum. 

Bizim şu anda Irak'tan talebimiz yok; Irak'ın 
bizden talebi var. Ne istiyor? «18 aylık vadeli krediyi 
24 aya çıkarın» diyor; «Bir milyar doları iki mlilyar 
dolara çıkarın» diyor. Ziyareti yapanın bizim olmama
mız lazım; talepkâr devletin ziyareti yapması lazım. 
Irak seyahati da bu yönüyle başarılı olmamıştır. 
(MDP ve SHP sıralarından alkışlar) Bu tür hatalar 
dış politikada devam ederse küçük görülür; ama so
nuçları hüsran verici olur. 

Bu itibarla Hükümetimizi, dış politikada biraz da
ha azimli, kararlı ve aynı zamanda hiç olmazsa hak
larında taviz vermez bir tutumda olmasını temenni edi
yorum. 

Saygılar sunarım. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın tsmet öz-

arslan; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA İSMET ÖZARSLAN 

(Amasya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Sayın Dışişleri Bakanımıza, Amerika Dışiş
leri Bakanı Sayın Shultz'un ülkemizi ziyareti münase
betiyle yüce Meclise verdiği değerli bilgiler için, hu
zurunuzda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te
şekkürde geç kaldınız. 

İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, bizim bir dış politikamız, yüce önder Ata
türk tarafından tespit edilmiş geleneksel bir dış po
litikamız vardır. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) —' Atatürk duy
masın, kemikleri sızlar, yazık. 

İSMET ÖZARSLAN (Devamla) — İki yıllık Ana
vatan hükümeti, özal Hükümeti sayesinde, Atatürk 
tarafından tespit edilmiş olan geleneksel dış politika
mız bir canlılık kazanmıştır. Bugünü iyi değerlendir
mek için, iki yıl ve yaha önceki yılları daima aklımız- ; 

da tutmamız gerekmektedir. İki yıldanberi alınan me
safelerin gözden kaçırılmaması gerekir. İlk defa iki 
yıllık süre içinde Başbakan düzeyinde veyahut da Dış
işleri Bakanı düzeyindeki seyahatler gerek Batılı ül
kelerde, gerekse Amerika Birleşik Devletlerinde ilk 
defa yapılabilmiştir. Bunun olumlu sonuçlarını günden 
güne almaya başlamışız ve almaya da devam edece
ğiz; bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Sayın mil
letvekilleri, o sonuçları, benimle beraber Avrupa Kon
seyine giden yüce Meclisin muhalefete mensup millet
vekilleri de gayet iyi bilmektedirler; zamanı gelince 
onları da ayrıca arz edeceğiz. Şimdi, Shultz'un ülke
mizi ziyaretiyle ilgili görüşlerimizi arz etmek istiyo
rum. 

Dışişleri Bakanı Shultz'un ülkemize yaptığı ziyaret 
yararlı olmuş ve çeşitli konulardaki düşüncelerimizin 
en yüksek düzeyde anlatılmasına imkân vermiştir. Biz, 
iki ülkenin dostluğuna inanıyoruz ve bu dostluğun da
ha da geliştirilmesini istiyoruz; ABD'nin, mevcut me
selelere, bu dostluğun icabettirdiği şekilde bakmasını 
da bekliyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizi tanzim 
eden, 1980 tarihli Savunma ve Ekonomik İşbirliği an
laşmasıdır. Bu anlaşma bir denge üzerine kurulmuş
tur. Bir yandan biz onlara, silahlı kuvvetlerimizin bazı 
tesislerinden faydalanma imkânı tanımışız; bir yandan 
da onlar, silahlı kuvvetlerimizin modernleştirilmesine 
ve ekonomik kalkınmamıza yardımcı olmayı vaat et
mişlerdir. 

5 yıllık uygulama sonucunda ortaya çıkan tablo 
şudur : Biz ülke olarak taahhütlerimizi yerine getir
miş bulunuyoruz. Ancak, sağlanan bütün gelişmeye, 
şartların iyileştirilmesine rağmen, alınan yardım, ihti
yaçların altında kalmıştır. Bu niçin böyle oldu, niçin 
bu yardım, yönetimin teklif ettiği düzeyde bile ger
çekleşmedi? Çünkü, komşumuz ve müttefikimiz Yu
nanistan, Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için 
ya doğrudan doğruya veya lobileri vasıtasıyla Kong
reye baskı yapmaktadır. Türkiye ile Yunanistan ara
sında hiçbir mesnede dayanmayan 7/10 oranını fiilen 
ihdas etmişlerdir. Meclis olarak bunu kabul etmemiz 
mümkün değildir. Dünyanın neresinde görülmüştür; 
bir müttefik ülke, başka bir müttefik ülkeyi zayıflat
mak için gayret göstersin?.. İttifak bundan zedelen
mez mi, yara almaz mı? 

Sayın Dışişleri Bakanının izahatından ve basında 
yer alan haberlerden, bu konudaki hassasiyetimizin 
Sayın Shultz'a açıkça anlatıldığını öğrenmekten mem-
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nunluk duyuyoruz. Bu konuyu Amerikan Hükümeti
ne, Kongresine ve kamuoyuna, bıkmadan, usanmadan 
ve ısrarla anlatmaya devam etmeliyiz. Hiçbir esası, 
dayanağı ve mantığı olmayan 7/10 oranını geçersiz 
kılmak için her türlü gayreti göstermeliyiz. 

Diğer bir husus da şudur: Amerika Birleşik Dev
letleri askerî yardımının sıralanmasında Türkiye'nin 
üçüncü yeri aldığı gerçektir; ama Mısır'ın Türkiye'nin 
iki katı, İsrail'in üç katı yardım aldığı da başka bir 
gerçektir. Mısır ve İsrail, Türkiye'den bu kadar daha 
mı önemlidir, daha büyük stratejik önem mi taşımak
tadır? Bu soruları, her vesileyle görüştüğümüz 
Amerikalı dostlarımıza anlatmalıyız. Türkiye'nin güç
lenmesine yardımcı olmanın, bir bütün olarak Batı 
ittifakına, Batı savunmasına ve dolayısıyla Amerika 
Birleşik Devletlerine yardım etmek anlamına geldiği
ni usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz. 

Ticarî ilişkilerde de böyledir. Son yıllarda sağla
nan müspet neticeleri görmezlikten gelemeyiz. Tica
ret hacmimiz artmıştır, ihracatımız artmıştır, işbirliği 
yapan firmalarımızın sayısı artmıştır; İşadamları 
Konseyi kurulmuştur; yatırımların teşviki anlaşması 
imzalanmıştır. Amerikan bankaları yeni yeni şubeler 
açıyorlar, Bunlar iyi ve güzel gelişmelerdir; ama 
diğer bir yönü ise, sayın bakanlarımızın ve yetkili
lerimizin açıkladıklarına göre, Amerika Birleşik 
Devletleriyle ticaretimizde bu kadar açık veren beş 
ülkeden birinin Türkiye olduğu söylenmektedir. Ti
caretimiz, Amerika Birleşik Devletleri lehine 700 
milyon dolar fazlalık veriyor. Bu neden böyledir? 
Çünkü ABD, Türk tekstil ve demir - çelik ürünleri 
ithaline tahdit koymuştur; ABD piyasasını menfî 
yönde etkiliyormuşuz!.. Bunun mantığını anlamak 
kolay değildir. 

Bizim ABD'ye tekstil ihracatımız, bu ülkenin 
tekstil ithalatının yüzde birini bile bulmamaktadır. O 
halde, nasıl etkileriz. Amerika Birleşik Devletleri pi
yasasını?.. Tüfkiye'ye uygulanır; ama AET ülkeleri
ne uygulanamaz!.. Bunun da bir mantığı bulunma
maktadır. 

Türkiye ile Yunanistan arasında askerî denge 
kurulmasını savunanlar, ticarî alandaki bu dengesiz
liği nasıl savunacaklar? Sayın Başbakanımızın Ame
rika Birleşik Devletlerinde ifade ettikleri gibi, yardım
dan çok, ticaret işitiyoruz. Bundan daha haklı, bundan 
daha meşru bir istek olabilir mi? Ya uzakdoğudan 
yaptıkları tekstil ithalatına ne demeli? Güney Kore, 
Tayvan, Hong-Kong Türkiye'nin yirmi katı, otuz 
katı tekstil satıyorlar. Onlara tahdit koysa da, koy

muşa da fazla bir şey değiştirmeyeceği ortadadır; 
yılda iki, üç milyar dolarlık tekstil satılıyor. AET'nin 
de tekstil ihracatımıza tahdit koyduğu bir gerçektir. 
Buna rağmen, AET'ye tekstil ihracatımız, ABD'ye 
olan ihracatımızın neredeyse on katıdır. 

Bu durumun mutlaka düzeltilmesi gerekir. Hükü
metimiz, ABD'ye tekstil ihracatımızı mümkün olan 
en üst düzeye yükseltmek için gayret göstermeye 
devam etmelidir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetlerimizde 
ne zaman bir güçlükle karşılaşsak, karşımıza Kong
re faktörü çıkartılıyor; her işin sorumlusu Kongre 
imiş... Açıkça söylemek gerekirse, bu izah tarzı pek 
inandırıcı olmamaktadır. Kongre üyeleri ile Washing-
ton'da görüşüyoruz, Ankara'da görüşüyoruz; bakı
yoruz, bizim görüşlerimizin çoğu anlayışla karşılı
yorlar. Türkiye'nin gerçeklerini görenler haklı ol
duğumuza inanıyor ve birçoğu bizi destekliyor. Bu 
bakımdan kongre üyeleri ile temaslar önem taşıyor. 
Buna daha hız vererek, karşılıkla ziyaretleri, temas
ları artırmalıyız ve ülkemize daha çok Kongre üye
si davet etmeliyiz. 

Bir yandan «Kongre bağımsızdır, biz onu etki
leyenleyiz» diyorlar, bir yandan da - gazetelerin 
yazdığına göre - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
ziyaret etmeyi kabul eden Kongre üye yardımcıları
nı bu kararlarından caydırmak için bütün ağırlıkla
rını koyuyorlar ve bunda başarılı da oluyorlar. Ha
ni etkileyemezlerdi Kongreyi?.. Yani, KKTC'ni İn
giliz milletvekili ziyaret edecek, İrlandalı milletve
kili ziyaret edecek, Almanlar edecek; Amerika Bir
leşik Devletlerine gelince, ziyaret ettirmeyecekler ve 
buna mani olacaklar... Açıkça söylemek gerekirse, 
bu bilgiler doğru ise, bunu dostlukla ve Kıbrıs'taki 
iki topluma eşit davranma ilkesiyle bağdaştırmakta 
güçlük çekiyoruz. 

öyle anlaşılıyor ki, bütün bu konulardaki hassa
siyetimiz, Sayın Shultz'un ülkemizi ziyareti sırasında 
kendisine ve çalışma arkadaşlarına en açık bir şekil
de anlatılmıştır. Dostluğun bir icabı da açık konuş
maktır. Açık düşüncelerimizi anlatmaktan zarar 
gelmez, fayda gelir. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Sa
yın Shultz, eğer Ankara'ya uğramadan Atina'ya gitsey
di, ülkemize geldiğinde başka şeyler de sorabilirdik. 
Gazete haberlerine göre Yunanis'tana 500 »tank, 30 Fan-
tom uçağı vesaire veriyorlarmış Peki, Türk - Yunan 
dengesi nerede kaldı? Bize verecekleri Fantom uçak
ları aylardır niçin gelmedi? Hani Graham rudman Ka-
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nunu bütün dış yardımları etkiliyordu? O zaman bu si- ı 
lahları nasıl veriyorsunuz? Parasız vermek mümkünse, I 
bize de vermeyi düşünmez misiniz? Üstelik Yu- I 
nanistan, «Sovyetlerden, Varşova Paktından tehlike I 
gelmiyor» diyor. ,0 zaman bu silahlan kime karşı I 
kullanacak; Yunanistan kime karşı silahlandırılıyor? I 
Bütün bu sorulan Amerikalı dostlarımıza sormalı- I 
yız. I 

BAŞKAN — Sayın özarslan, lütfen toparlayı- I 
nız, rica ediyorum. I 

ÎSMET ÖZARSLAN (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanım. I 

Bu meseleleri konuşmak, dostluğa halel getir- I 
mez, tam tersine dostluğu kuvvetlendirir. İyi dost- I 
luğun birinci şartı tarafların birbirini iyi anlaması-
dır. Başbakanımızın ve Dışişleri Bakanımızın demeç- I 
lerini okuyoruz; bu görüşleri onlar da dile getiriyor- I 
lar. 

Meclis olarak bu konulardaki görüşlerimizi, has- I 
vasiyetimizi ortaya koymalıyız. Meclisin sesinin hü- I 
kümöbe güç katacağı kanaatindeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özarslan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Paşa Sarıoğlu: buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU 

(Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa- I 
ym Dışişleri Bakanının, Amerikan Dışişleri Bakanı 
Sayın Shultz'un memleketimize yaptığı son ziyaretle I 
ilgili olarak, yüce Meclise bilgi vermesi dolayısıyla, I 
SHP Grubu adına görüşlerimi bildirmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. I 

Sayın milletvekilleri, evvela şunu açıklıkla ve ke- I 
sin olarak ifade etmek isterim ki, Sayın Dışişleri Ba
kanımızın, bundan önce bu kürsüden verdikleri bilgi I 
gibi, bugünkü açıklamaları da, bir görevin şeklen I 
yerine getirilmesinden başka bir şey değildir. Eğer j 
tabirimi uygun görürseniz, bu bilgi, ay bacayı geç
tikten sonra, onun geçişini bildirmek için yapılan I 
bir sunuştur. Biz bu bilgileri, daha detaylı şekilde, I 
basından öğreniyoruz. I 

İkincisi, Sayın Shultz'un ziyaret planı daha ön
ceden bilindiği halde, ne hükümet ve ne de Dışiş. 
leri Bakanının, ne anamuıhalefet partisine ve ne de I 
Dışişleri Komisyonuna bugüne kadar hükümetin iz« 
lediği politika hakkında hiçbir bilgi vermemesini ya
dırgıyoruz, ayıplıyoruz. Hele bu ziyaret dolayısıyla 
Dışişlerinin yetkili ve yetkisiz her kişi ve kuruluşla | 
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Amerika Dışişleri Bakanının görüşmesini temin etti
ğini görüp de, yarının iktidarına aday bir partinin 
genel başkanını devre dışı tutmasını, ayıbın da öte
sinde, kural dışı ve son derece yersiz ve anlamsız 
bir davranış olarak görüyoruz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Anlaşıldığına göre hükümet, nasıl TRT'de halk
tan ve kamuoyundan kaçmakta ise, dışişlerinin yü
rütülmesinde de muhalefetten, kamuoyundan ve 
parlamentodan aynı ölçüde kaçmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye'den, iki
li anlaşmaları yenilemesi dolayısıyla ve NATO dı
şı ciddî istekleri vardır. Bu isteklerin çerçevesi ve 
mahiyeti nedir? Amerika Hükümetinin Türkiye'den 
istekleri nelerdir? Bunların amacı neye yöneliktir? 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — NATO 
çerçevesinde. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Türkiye'nin 
bu istekler karşısında tutumu, hangi ilkelerden ve 
noktalardan kaynaklanmaktadır? Bunların hiçbirisi 
- basından edindiğimiz bilgiler dışında - bilinme
mektedir. Bu konularda yapılan pazarlıkta Türki
ye'nin çıkış noktası ve karşı tezi neye dayanmakta
dır? Bunlar açık değildir. 

Çok gariptir ki, hükümet kanadına mensup ar
kadaşım burada görüşünü açıklarken, âdeta bir 
muhalefet mensubuymuş, sanki icraat onlar tarafın
dan yürütülmüyormuş, sanki onlar hükümet değil
miş, sanki Dışişleri onların emrinde değilmiş gibi 
burada yakınıyor. 

Arkadaşlarım, işte bizim yakındığımız, ısrarla 
üzerinde durduğumuz ve Meclise getirmek istediği
miz husus, hükümetin dış politika konusunda şim
diye kadar takip ettiği politikanın son derece renk
siz ve tutarsız oluşundan ve bulunduğu mevziler-
den daha geriye gitmesinden kaynaklanmaktadır. 
((SHP sıralarından alkışlar) 

Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle yapılan 
görüşmelerde kamuoyuna yansıyan Türk Hükümeti
nin resmî tutumu, verilen izlenimden, sanki savunma 
işbirliği anlaşması değil de, tekstil ve demir ürün
lerimize Amerikaca konulan kota sınırlandırmasıdır 
ve müzakereler de bu noktalar üzerinde yoğunlaş
tırılmıştır. Halbuki bizim ve kamuoyunun bilmesi 
lazım gelen en önemli konu, ikili anlaşmalarla Tür
kiye'nin savunma gücüne Amerika'nın ne ölçüde 
katkıda bulunacağı ve bunun Türkiye'ye ne gibi 
yükümlülükler getireceğidir, Bunun bilinmesinde ya-
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rar vardır; çünkü geçmişte birtakım tatsız olayla
rın cereyan ettiğini hepiniz bilmektesiniz. 

Bir diğer önemli konu da; Amerika resmî ma
kamlarının Ermeni sorunu, Kıbrıs sorunu, Yunanis
tan ile olan ilişkiler, NATO içinde Türk - Yunan 
ve Limni sorunu gibi, Türkiye'yi birinci derecede 
ilgilendiren sorunlardır. 

Biz anamuhalefet partisi olarak, Amerika ile 
olan ilişkilerin çıkış noktasının bir üstünlük ve ken
di isteklerini kabul ettirme bazından, noktasından 
değil; eşit koşullarda ve birbirinin hak ve çıkarla
rına aynı ölçüde saygılı ve anlayışlı olma bazından 
hareketle; kalıcı ve sağlıklı bir temele oturtulması 
görüşünde ısrarlıyız. 

Eğer bütün bu olumsuz ve tutarsız davranışları
na rağmen, Amerikan Hükümeti Kongre paravanı 
arkasında Türkiye ile Yunanistan'ı hâlâ aynı gözle 
görüyor ve hatta Kıbrıs gibi, İkili Anlaşmalar gibi, 
çok önemli konularda Türkiye'yi tek yanlı taviz ver
meye zorluyorsa, bunda en büyük hata payı önce 
Türk Hükümetinin kendi kendini Türk parlamento
sundan ve Türk kamuoyundan soyutlamasında; son
ra da Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye 
bu yanlış ve tek taraflı bakma açısında görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu sabah gazeteyi okudu
ğum zaman gerçekten şoke oldum. Çünkü Yunan 
basınının üzerinde ittifak ettiği bir nokta var; istis
nasız gerek muhalefet, gerekse iktidar taraflısı bası
nın üzerinde durduğu nokta şudur; Amerika Dışiş
leri Bakanının Yunanistan'a yaptığı ziyarette, Ame
rika Dışişleri Bakanı ile yapılan bütün müzakereler
de çıkış noktası eşitlik ilkesine oturtulmuştur. İster 
iktidar tarafı olsun, ister muhalefet tarafı olsun 
Yunan kamuoyu bununla iftihar ediyor. 

Şimdi arkadaşımız burada yakmıyor, diyor ki; 
efendim Yunanistan'a şu kadar tank, şu kadar uçak 
veriliyor... Değerli arkadaşım, bu.konu, parlamento
nun »açılışından beri muhalefet olarak, basın olarak, 
dışişlerinin eski mensupları olarak kamuoyunda 
daima tartışılmıştır. Türk kamuoyunun üzerinde 
durduğu, Türk dış politikasının Türkiye'nin gücü ve 
stratejik konumu ile orantılı olarak herhangi bir po
zisyona sokulamaması ve manevra yeteneğinin olma-
masmdadır. 

Buradan ifade ettiğim gibi, Türkiye daima taviz
lere zorlandı. Ne oldu? Notamı kaldırdık. Ne oldu? 
Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına girmesine 
müsaade ettik. Ne oldu? Bu hükümet zamanında bu 
parlamentoya verilmesi lazım gelen bilgiler verilme

di; Avrupa Konseyi tnsan Hakları Komisyonuna 
3 ayda bir rapor olarak verilmeye başlandı ve de
ğerli arkadaşlarım... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) —- Kıskanmayın, bu 
anlattıklarınız boş. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Kıskanılacak 
tarafınız yok ki kıskanalım, eğer olsa kıskanırdık. 

Şimdi, bütün bunlar bilinmektedir ve üzülerek 
şunu ifade edeyim ki, eski bir büyükelçimiz dâhi 
geçen gün okuduğum bir yazısında diyor ki: «Ben 
iki başlı ve bu kadar tutarsız bir politika görme
dim.» Bizim istediğimiz, Türkiye'nin haklarının ve 
çıkarlarının beynelmilel platformda Türkiye'nin gü
cüyle orantılı olarak savunulması ve Türk diş po
litikasının bir dengeye, bir tutarlılığa, bir Atatürk 
çizgisine kavuşturulmasıdır. Atatürk çizgisi nedir ar
kadaşlarım? Atatürk çizgisi; kişilikli bir politikadır. 
Atatürk devrinde dış politikada kimseye taviz ve
rilmemiştir; ama Atatürk kendi etrafında ittifaklar 
kurmuştur, bu ittifakların hepsinde Millî Mücadele 
ruhu, Kuva-yi Milliye ruhu yatmıştır, egemenlik 
haklan yatmıştır; ama bugün ne yapıyoruz, Tür
kiye devamlı taviz veren; eğer bunu böyle kabul 
ederseniz, tavizlerle daima onurlandırılmak isteni
len bir ülke haline sokulmuştur. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Her şeyi istismar 
ediyorsunuz, hep aynı laflar. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Türkiye'ye yapılan resmî ziyaretlerden ve 
Amerikan hükümetinin sözcülerinden Türkiye'nin 
ne kadar önemli bir müttefik olduğu hep söylen
miştir. Bunları Türk kamuoyu çok işitmişt'r; ama 
sonuçta hiçbir şey değişmemiştir. Bilinen bir şey var
sa, o da Türkiye'nin baskı altına alınıp, her ko
nuda tavize zorlanmasıdır. Çünkü, Türkiye herke
sin gözünde uysal, sorun çıkarmayan, haksızlığa 
uğrasa da susup kalan bir ülke olarak görülmekte
dir. Bugün eğer ikili anlaşmalar bir sonuca götürü-
lemiyorsa, bu doğrudan doğruya bu hükümetin ha
reketsiz ve cesaretsiz tutumunun Amerika tarafın
dan bilinmesinden kaynaklanmaktadır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, geçenlerde Amerika Dışişle
ri Bakanının Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili ola
rak, yabancı basın mensuplarına Dışişleri Bakan
lığımızın bir yetkilisi bir kabul verdi. Orada deği
şik ülkelerden gelen ve özellikle Amerika'dan gelen 
basın mensupları ile görüştük. Bunlarla, Türkiye 
ile ilgili konuları ikili olarak tartıştık. Bunlar, Ame-
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rika Birleşik Devletlerindeki yayın organlarının en 
ileri gelen basın mensuplarıdır. Bunlardan bir tanesi
nin bana söylediği çok önemlidir, gerçekten de ya
ralayıcı; «Ne olacaktır sonuçta? İkili görüşmeler 
şu anda bir çıkmazdadır» dediğimde, şunu söyle
miştir: «Değişen bir şey olmayacaktır; çünkü Tür
kiye'nin tutumunu Amerika Birleşik Devletleri çok 
iyi bilmektedir, Türkiye'nin yapacağı bir şeyde yok
tur.» Yani ifadesi şudur: Türkiye bugünkü konu
mundan çıkamaz. Bu hareketsizlik içerisinde de bu 
müzakerelerin Türkiye'nin istediği şekilde bir sonuca 
götürülmesi mümkün değildir. Bunu gerçekten çok 
üzücü buldum, burada ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, toparlayınız 
efendim. 

PAŞA SARUÖĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, hükümet ve herkes şunu 
bilmelidir ki, Türkiye'nin onuru ve egemenlik hak
ları hiçbir yardımla ölçülemez. Eğer Türkiye'nin sa
vunmasında Amerikan yardımı ve güçlendirilmesi 
söz konusu ise, bu Türkiye'yi tek taraflı, bağlayıcı 
ve onun kendi karar ve inisiyatifi dışında birtakım 
olup bitlilerle karşı karşıya bırakacak görüş ve an
layıştan kesin surette arındırılmış, hak ve eşitlik il
kelerine dayandırılmalıdrr. Bunun dışında yapılacak 
her anlaşmada bizi parti olarak kesin surette karşı
sında bulacaktır. 

Ayrıca hükümetin dış politikadaki bu suskun, 
şaşkın ve kararsız tutumundan vazgeçmesini; dış po
litikayı Türk komuoyunu ve parlamentosunu arka
sına alarak, ulusal eğilim ve menfaatlara uygun 
bir çizgiye sokmak kararına gelmesini ve iki başlı 
olmaktan kurtarılmasını diliyor ve istiyoruz. 

Artık hükümetin her konuda olayların arkasın
dan sürüklenmekten ve savunma çizgisine girmekten 
vazgeçerek, Türkiye'nin dünyadaki yeri ve gücü ile 
orantılı olarak, kişilikli ve sağlıklı temellere dayan
mış, uzun vadeli bir dış politika izlemesini gönül
den diliyoruz. Bizim muhalefet olarak temennimiz, 
hükümeti eleştirmekten çok, Türkiye'nin menfaatları-
nı burada savunmaktır. Bu da bizim görevimizdir. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paşa Sa
rıoğlu. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Televizyonda gösterilen «îpek Yolu» isimli bel
gesel dizinin Erzurum'la ilgili bölümü konusunda 
gündem dışı könuuşmaşı 
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r BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, televizyonda 
I gösterilen «İpek Yolu» filminde, Erzurum'la ilgili 
I bir konuda endişelerini dile getirmek üzere gündem 
I dışı söz istemişlerdir. 
I Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
j Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se-
I lamlarım. Bugün, «İpek Yolu» dizisinin Erzurum ile 
I ilgili bölümünden söz etmek için huzurunuzdayım. 
I Bir süre önce Erzurum'da idim. Dadaşlar ateş 
| püskürüyor. Ben de hemşerilerimin bu tepkisini kür-
I süye getirmemezlik edemezdim. Hele hele dizinin 
I belgeselliği, her gösterilişinde konuyu güncelleştirdi-
I ğinden, konu güncelliğini kaybetti diye de saya-
I mayız. Onun için, şu yüce Neclisimiz tutanaklarına, 
I hemşerilerimin tepkisini geçirmek suretiyle, bu öfke-
I mizin de her gün güncel olması dileğiyle bir tarihî 
I sayfayı tutanaklara bırakmış olacağım ümidindeyim. 

I Konu özetle şu: «İpek Yolu» belgesel dizisinin 
I Erzurum bölümünün çekiminde, Japon çekimcilerine 
I görevini bilen rehberler verilmediğinden, Erzurum'u 
I bilmeyen yol gösterici kişiler, Erzurum'u katletmiş, 
I kastetmişlerdir. İlk önce hemşerilerim, hükümet il-
I gil ilerinden bu durumun aydınlığa çıkarılmasını ve 
I sorumluların cezalandırılmasını istemektedirler. 
I Hehşerilerim haklı olarak soruyorlar: «Bizim has-
I letlerimiz dizide gösterilen koç dövüşü, köşebaşı 
I elekçileri, iki tekerlekli bir arabaya koşulu beygir, 
I rastgele görüntülenen sefil manzaralar mı? İki sığır, 
I bir değnekli çoban gösterip, «Bunlara çoban denir» 
I diye • gösterilen resimler, Dumlu Yaylalarının sürü-
I lerini, keçe giymiş çobanları temsil eder mi? İlhanlı, 
I Saltık ve Selçuklu eserleri nerede?» 

I Erzurum İlini ve Erzurum insanını küçük dü-
I sürmeye kimsenin hakkı yoktur. Gerçi, 1950 yılın-
I dan beri gelmiş geçmiş iktidarlar, özel sektörün eli-
I ne kalkınmasını terk ettiği ve halen de, hükümet 
I eliyle yatırım yapmayı reddeden bir hükümet elin-
I de Doğu Anadolumuzun ve özellikle Erzurumu-
I muzun imar ve sosyo ekonomik görüntüsü, süratle 
I bu tespitlerdekine kaymakta ise de, bu görüntüle-
I rin, uluslararası bir belgesel dizide gösterilmesini 
I hemşehrilerimiz üzüntü ile karşılamışlardır. 
I Bu görüntülerden sonra bile, hükümetten olumlu 
I bir yaklaşım görmemektedirler. Bendeniz haklı olan 
I bu üzüntüyü dile getiriyorum. Kuşkusuz ki, SHP 
I iktidara geldiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
I nun manzaraları çok daha iyi duruma gelecektir; 
i fakat şu anda bu «İpek Yolu» dizisinin çekiminde 
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Japonlara rehberlik eden kişiler ve İdare sorumlu
luktan kurtulamaz; bunu da belirtmek isterim. 

Erzurum'un simgesi olan halk ozanı Reyhani'nin 
yerine, Azanbeycan kıyafetleri giyen Murat Çoban-
oğlu neden gösteriliyor? Yaylada süt sağan, yayık 
yayan, ocakta tandır ekmeği pişiren, Orta Asya 
motifli kilim ve halı dokuyan kızlarımız nerede?; 
Kökü Orta Asyaya dayalı türkülerimiz, halk oyun
larını oynayan yağız, genç dadaş harcılarımız nere
de? Ata sporumuz olan okçuluk ve güreşin yanı 
sıra, cirit oyunlarımız nerede? 

Hele hele, cirit oyunlarımızı bile Konya'ya mal 
etmek hırsızlığı da çdk ayıptır. 

HAYDAR K)OYUNCU (Konya) — Size iade 
ediyoruz, çalmıyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Gerçi 
ata sporumuzun Orta Asya'dan Konya'ya kadar ula-
şahilmişliğine ve yaşamakta olduğuna seviniriz; ama 
bu iletişimde kilit kapısı serhat Erzurumumuz ol
duğu için de iftihar ederiz. Dolayısıyla, bu çalıntıya 
da üzülürüz. 

İsterdik ki, dizi bu mefahirimizi belirtse idi. Eğer 
çekim ekibi Erzuruma geldiklerinde Türk tarihini ve 
Erzurum hasletlerini; kültür, sanat, örf ve âdet ha
zinelerimizi bilen rehberler bulmuş ve bilenlere da
nışmış olsalardı ve sonra da görüntüler tespit edilmiş 
olsaydı, tabiî ki, bu yanlışlar olmazdı. Her haliyle 
yetkilileri, ilgilileri ve görevlileri hemşehrilerim adı
na kınıyor, dadaşlara sabırlar diliyorum. 

Ey dadaşlar, tarihi sizler kanınızla yazdınız, o 
yazıları kimse silemez, müsterih olun diyorum. Ay
rıca, değerli halk ozanımız Aşık Reyhani'nin şu 
dörtlüğünü biraz değiştirerek sizlere sunuyorum: 

«Aşık Reyhani'yim sırtım yelekçi, 
Vatan sınırında olmuşam bekçi 
tpek Yolu yaptı bizi elefcçi 
Ey dadaş, yapılan haksızlığı gör.» 
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
(Sayın Muzaffer İlhan 3 Nisan günü için söz is

temişlerdi; kendilerine o tarihte söz vereceğiz. 
3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, Baş

bakan Turgut özal'm kaçakçılıkla ilgili beyanı konu
sunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Nuri Kork
maz'm gündem dışı bir konuşma talebi var. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, benim de bir talebim vardı efendim. 
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i BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sırasıy
la. 

Sayın Korkmaz, hükümet sözcüsünün kaçakçılık
la ilgili bir sözünü tenkit konusu yapmaktadır; ken
dilerine bu vesileyle söz veriyorum. (Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar). 

I Buyurun Sayın Korkmaz. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 30 Mart 1986 tarihinde Ana
vatan Partisi Sayın Genel Başkanı Turgut Özal, İs
tanbul'da, partisinin geliştirilmiş örgüt toplantısında, 

I çeşitli ülke sorunlarına değinmişler, bu arada sözü 
I Türkiye'de kaçakçılığın sona erdirilmesine getirerek, 
I «Güney illerimizden Gaziantep İlinin Kilis İlçesine 
I eskiden halkımız kaçak mal almaya gidiyordu. Şim-
I di ise yabancılar buradan kaçak mal alışverişi yapı-
I yorlar ve biz de buna hükümetin menfaati açısından 
I göz yumuyoruz ve kolluyoruz» demişlerdir. 
I Sayın milletvekilleri, bunu söyleyen Türkiye Cum-
I huriyeti Hükümetinin Başbakanıdır. İlgili olan dev-
I let, Türkiye ile ihtilafları bulunan ve hatta Sayın Iç-
I işleri Bakanının hemen hemen günaşırı ziyaret et-
I mek, tetkik etmek zorunda kaldığı ve güney bölge-
I sindeki bölücü çete eylemlerini takip amacıyla gittiği 
i güney bölgesindedir. Yine Türkiye ile arasındaki çe-
I şitli ihtilaflar yanında, bu bölücü çete eylemcilerinin 
I çeşitli karargâhlarının bulunduğu, eğitimlerinin ya-
I pıldığı devlettir Suriye. 
I Siz, bir başbakan olarak, devlet ciddiyetiyle bağ-
I daşmayan bir tutum içerisinde, «Biz kaçakçılığa göz 
I yumuyoruz ve bunu teşvik ediyoruz» diye nasıl der-
I siniz? (ANAP sıralarından «Öyle bir şey demedi» 
I sesleri). 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — öyle bir şey deme-
I di olayı tam tersine çekiyorsun. Laf mı yani? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın milletve-
I killeri, bu haber, Sabah Gazetesinde yayınlanan ha-
I berdir, biz oradan aldık. Dememişseniz, gelirsiniz bu-
I radan öyle dersiniz. 

ALİ DİZDAROĞLU (Antalya) — Sabah'tan baş-
I ka gazete yok mu? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet-
I vekilleri, 12 Eylül'den önce de çeşitli ülkeler, özellik-
I le NATO ülkeleri ve sosyalist bloka mensup ülkeler, 
I ülkemizdeki terör hareketlerini, silah kaynaklarıyla 
I ve silah köprücülüğü yapmakla desteklemişlerdir. 
I O zamanki hükümetler, devlet onuruna yakışır 
I bir biçimde, gerek NATO ülkelerine, gerek sosyalist 
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bloka mensup ülkelere, özellikle Bulgaristan'a karşı, 
açıkça tavır koyacak cesaretleri gösterip, bunların 
önüne geçilmesini istemişlerdir. 

Kaçakçılığın suç olduğu bir yerde, teşvikçilik suç 
değil midir? Siz, bir hükümetin başı olarak, bu yolla 
kaçakçılığı teşvik etmiş olmuyor musunuz? Kaçakçı
lığın men ve takibiyle görevli devlet memurlarının 
görevlerini bu yolla askıya almış olmuyor musunuz? 
Yoksa, 2,5 milyar dolarlık hayalî ihracatlarla, döviz 
ödemeler dengesinde güvendiğiniz olaylar bitti de 
şimdi, ancak sınırda, anlaşmalı bir sınır ticareti ol
maksızın, kaçakçılıkla mı bu döviz ticaret açıkları
nızı kapatmak istiyorsunuz? (SHP şuralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş
bakanın Türk dış politikasını ne hale getirdiğini, bi
raz evvel Sayın Dışişleri Bakanının verdiği bilgilerle 
ve konuşan sayın grup sözcülerinin ağzından dinle
dik. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, konumuz, bana 
verdiğiniz talep çerçevesinde kalsın; lütfen efendim, 
bu çerçeveyi geçmeyin. 

SALIM EREL (Konya) — Geliyor Sayın Baş
kan. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Geliyor efen
dim, lütfen tahdit koymayınız. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Geliyorum 
efendim, müsaade buyurun, toparlıyorum; anlataca
ğım efendim, aynı konuya geleceğim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Cümlenin 
sonu gelsin, sözünü kesmeyin Sayın Başkan; cümle
nin sonu gelsin, bakalım ne diyecek. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam ediniz. 
Sadece talep ettiğiniz konuda söz verdim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Efendim, ben 
de talep ettiğim konuyla ilgili cevap veriyorum bu
rada. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan zaten ti
caretle dış politikayı karıştırdı. Geçen günlerde bu
rada görüştüğümüz Seçim Kanunu ve Siyasî Partiler 
Kaaununda da turizmle seçimi karıştırmıştı; şimdi 
de ulusal güvenlikle kaçakçılığı ve tüccarlığı birbi
rine karıştırmaktadır. Devleti idare etmek, şirket ida
re etmeye, tüccarlığa benzemez ve sizin aldığınız bu 
kararlar Sayın Başbakanın ticarî zihniyetini bağlar, 
Türk Ulusunu bağlamaz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar), 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, bir dakikanızı 

rica edeceğim; vermiş olduğunuz ve benimle görüş-
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i me imkânı bulamadığınız dilekçenizde, «Doğu ve 
Bingöl mevzuunda görüşlerimi belirtmek üzere söz 
istiyorum» demişsiniz. Bu itibarla, bugün için zatı 
âlinize söz veremeyeceğim. Başkanlığımda bu konu
yu, hangi konularda ve ne vesileyle istediğinizi izah-

I tan sonra takdim edeceğim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, ben hazırlandım. Bu, şimdiye kadar bu par
lamentoda görülmüş bir şey değil, ilk olarak, eğer 
milletvekiline kürsüye çıkmak konusunda Sayın Baş
kanlık güvenmiyorsa, onun sözünü kendisi kontrol 
edecek, ondan sonra çıkaracaksa, bundan sonra bu 
Meclis kürsüsünde hiç kimsenin söz almaması la
zım. 

BAŞKAN — Efendim, ben hiçbir arrkadaşın... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, söz hakkımdır, bana söz verilmiştir, verme
niz gerekir; Sayın Divanın bu hususu dikkate alma-

I sim istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, zatı âlinizi sek

reterliğimiz vasıtasıyla da arattırdım. Dilekçeniz açık 
I olmadığı için, bizim bilgi sahibi olmamız gerekir... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Daha ne 
olabilir?.. Güney ve Bingöl konularında... 

BAŞKAN — Ve esasen de, Başkanlık Divanında-
ki başkanvekilleri, şifahî talepler olmadan, karşılıklı 
görüşme olmadan, dilekçeler izah edilmeden söz ver
meme konusunda da karara varmışlardır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — öyle bir şey yok. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — iç

tüzükte öyle bir şey yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, müsaade buyurun... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum, rica ediyorum, 
I konu hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
{ beyanı üzerine verebilirsiniz. 

İSMET TURANGIL (Manisa) — Çıksın, konu
yu söylesin efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir milletvekili
nin söz hakkına... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, ben hiç kimsenin ko
nuşma üslubuna, konuşma edebiyatına, konuşma sı
nırına müdahale etmiyorum. Sadece, hangi konular
da konuşacağı hususunda tereddüt olduğu için, ken
dileri, hangi konularda ve ne vesileyle konuşacak, 

j bize Bingöl'ün hangi meselelerini dile getirecek; bu-
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nu ben bilmeliyim ve ona göre takdir etmeliyim. Bu
yurun efendim. (SHP sıralarından gürültüler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onu soramazsı
nız, olmaz; sansür olur o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, bir konunun... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Milletvekilinin 

söz hakkı engellenemez. Bunu yapamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi... 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Milletvekili

nin sözünü mü kesmeye çalışıyorsunuz? 
SALİM EREL (Konya) — Konuşmalardan endi

şe mi duyuyorsunuz? 
BAŞKAN — Şimdi, buradaki gündem dışı ko

nuşma, gündem dışı konuşacak arkadaşla Başkanlık 
arasındaki bir konudur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, milletve
kilinin söz hakkını kısıtlıyorsunuz; tüm milletvekil
leri aynı durumdadır orada. 

BAŞKAN — Efendim, ben milletvekilinin söz 
hakkını... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Böyle bir sansü
rü uygulamanıza izin verilemez. 

BAŞKAN — Efendim, ben sansür koymuyorum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Öyle efendim; 

biz usulle ilgili konuşuyoruz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu

run. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usulle ügüi söz 

verin. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum, bir 

dakika, henüz söz vermedim efendim. 
İçtüzük ne diyor; Meclis Başkanına bir takdir 

hakkı veriyor. Bu takdir hakkını kullanmak için, mil
letvekiline, «Hangi konularda söz istiyorsunuz» diye 
sorma hakkını haiz olmasın mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sadece konusu
nu öğrenebilirsiniz, ayrıntısını soramazsınız. 

. BAŞKAN — Tamam efendim, biz de o vesiley
le... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Konusunu söylü
yor sayın arkadaşımız. 

BAŞKAN — Efendim, biz de o vesileyle diyoruz 
ki, Bingöl hakkındaki verdiği dilekçede şöyle diyor: 
«Doğu ve Bingöl mevzuunda...» (SHP sıralarından 
«Tamam efendim» sesleri). Doğunun nesini, hangi 
konularını izah edecek, bunların hangisi günceldir?.. 
(SHP sıralarından «Allah Allah» sesleri). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olacak iş değil. 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, bu konuda Do

ğunun nesini izah edeceksiniz? (SHP sıralarından gü
rültüler). 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, burada iki gün evvel Doğu ve Bingöl mev
zuunda konuşmalar yapılmıştır. Bu konuşmalar yapı
lırken, şahsım dahil edilerek çeşitli ithamlarda bulu
nulmuştur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, kim baskı yapıyor? 

BAŞKAN — Konuyu saptırmayın efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ben el-

oetteki bunu, bu şekilde arz edeceğim ve söz istiyo
rum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
kan, size kim baskı yapıyor? 

BAŞKAN — Konuyu saptırmayın efendim, ko
nuyu saptırmayın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
ze baskı yapan varsa söyleyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bana baskı yapılmaz, ancak size 
baskı yapılır. 

Sayın Artukarslan, efendim, konuyu biraz açın, 
söz vereyim. 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Bunu konuştur
mak istemiyor. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, Doğu hakkında, 
hangi konuda söz verilmesini istiyorsunuz? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Efendim, 
benim ilimde vuku bulan olaylar mevzuunda Sayın 
Ünal Yaşar'ın yaptığı konuşma ve Sayın Kocabaş-ın 
verdiği cevaplar dolayısıyla da, Güneydoğu ve Doğu 
konuşulduktan sonra, «Bir milletvekilinin bir terö
risti himaye ettiği» iddiası ileri sürülmüştür. Dolayı
sıyla, bu mevzuun vuzuha kavuşması, konunun gö
rüşülmesi gerekir; bunun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınızla ilgili söylenmiş bir sözü 
burada tavzih etme ayrı bir konu, Doğu ve Bingöl 
hakkındaki meseleleri dile getirme ayrı bir konudur. 

Bu itibarla, benim Sayın Artukarslan'dan bilgi al
mamın zarureti açıklanmıyor mu, doğruluğu meyda
na çıkmıyor mu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hayır efendim, maksatlı söz vermiyorsunuz; belli, 
ayan beyan belli, maksatlı olarak söz vermiyorsu
nuz. 
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BAŞKAN — Efendim, o sizin sübjektif telakki- I 
nizdir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Maksatlı vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, zatı âlinize ya
rın söz vereceğim; ama bugün için söz veremeyece
ğim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, bazı hazırlıklar yaptım, bugün Bingöl'e ha
reket etmem lazım, orada basın toplantısı yapaca
ğım. Dolayısıyla, burada konuşmamı yapmam lazım; 
milletvekilinin konuşmasına gem vurulamaz. Bana 
daha evvel söz veremeyeceğinizi söyleseydiniz. 

Sayın Başkan, tavzih hakkımı kullanmama mü
saade ediniz, rica ederim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görüşmelerde bulunmak üzere Polonya'ya I 
gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi I 
Türelin dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa I 
Giray'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair I 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/996) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutu* 
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Nisan 1986 ta

rihinde Polonya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam Sudi N. Türel'in dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık 
ve tskân Bakanı 1. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI I 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı- I 
na geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, tçel Milletvekili Sayın Durmuş 
Fikri Sağlar'ın Başbakandan sorusu, soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2., — Hatay Milletvekilleri Abdurrahman Demir-

taş ve Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 4$7 
ve 428 inci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 
teklifini geri aldıklarına dair önergesi (2/149, 4/200) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
verilmiş iki ayrı tezkere vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Ka

nununun 426, 427 ve 428 inci maddelerinin değişti
rilmesine dair Kanun teklifimizi geri çekiyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Abdurrahman Demirtaş M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Hatay 

3. — Muş Milletvekili Atilla Sın'in, 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifini geri al
dığına dair önergesi (2/241, 4/201) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 
inci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tekli
fimi geri çekiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Atilla Sın 
Muş 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan söz 
konusu teklifler geri verilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

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

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in İçişleri Bakanından sorusu, 
soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 
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BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletve
kili Sayın Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. * 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletveki
li Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

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

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

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

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

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Uyak Milletvekili 
Sayın Yusuf Demir'in, Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
/ / . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?r. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — 12 nci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Bayındırlık ve is
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs

küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) 
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BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kayseri Milletve- J 
kili Sayın Mehmet Üner'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Bayındırlık ve is
kân Bakanından sorusu vardır. I 

Sayın Nalbantoğlu?. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. I 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi (6/641) I 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili j 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret I 
Bakanından sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. I 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. I 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret I 
Bakanından sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. I 
Soru ertelenmiştir. 1 

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

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkad'ın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi Fo
nunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/645) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sigorta Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Garanti Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
. Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. ı 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı 
vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6(587) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletve
kili Sayın Halil İbrahim Şahin'in, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «.impara
tor* olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

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

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumnzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/650) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletveki
li Sayın Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

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

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
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BAŞKAN — 27 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Nakdî Tazminat Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine üişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'm cevabı (6/655) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Edirne Milletveki
li Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Kâ

zım Oksay tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Camilerini Yaptıracak Köylere Yapı-
lacak Malzeme ve Yardım Fonu» nda 1984 yılında 
toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'den devredilen bakiye, 
b) Bütçe ödeneğinden kullanılan, 
c) Diğer gelirler, 
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d) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmış
sa, tutarları ve fonların adları. 

Soru 2. Bu fondan, 1984 yılında yapılan harca
maların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Camisi bulunmayan köylerde, yardım yapılan 
cami sayısı ve yardım tutarı nedir? 

b) Köylerde, inşaatının tamamlanması için yar
dım yapılan cami sayısı ve yardım tutan nedir? 

c) Onarılan köy camilerinin sayısı ve onarım 
tutarı nedir? 

d) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 
tutarları ve fonların adları nedir? 

Soru 3. Bu fondan, 1984 yılında, iller itibariyle 
köy camilerine yapılan her türlü yardımların tutar
ları nedir? 

Soru 4. Soru 1, 2 ve 3'deki bilgiler 1985 yılı için 
nedir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edirne Millet
vekili Sayın Arıkan'ın, Camilerini Yaptıracak Köy
lere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sorularına ce
vaplarımı arz ediyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, camiini kendi y&-
pan köylere yardım etmek amacıyla, 1984 yılı Bütçe 
Kanunu gereği, katma bütçede öngörülen ödenek da
hilinde, fona 20 milyon liralık bir ödeme yapılmış
tır. Göreve geldiğimizde, bu fondan camilere yapı
lan yardım 50 bin lira idi. Bu meblağın bir cami in
şaatında ne değer ifade ettiğini yüce Meclisin tak
dirlerine arz ediyorum. 

Kısa zamanda biten bu ödeneğe ilaveten, 1984 yı
lında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinde yer 
alan yedek ödenek harcama kaleminden 175 milyon 
liralık bir aktarma, yapılmıştır. Bu miktarın 50 mil
yon lirası, Tunceli ilinde yapılacak camiler için va
lilik emrine gönderilmiştir. Geri kalan meblağ, kal
kınmada öncelikli illerde yapılan yeni camiler için 
500 bin lira, tamiratlar için 250 bin lira esasına gö
re dağıtılmıştır. Diğer illere yapılan yardım ise; yeni 
yapılacak camilere 400 bin, tamiratlara 200 bin lira 
esasına göre gerçekleştirilmiştir. Yardım yapılan köy 
sayısı 418'dir. 

1985 yılı Bütçe Kanunu gereği, katma bütçede 
öngörülen ödenek dahilinde fona 51 milyon 200 bin 
liralık ödeme yapılmıştır. Fona, 1985 malî yılında 
yedek ödenekten 100 milyon lira aktarılmıştır. 1985 

yatırımları da aynı esasa göre dağıtılmıştır. Yardım 
yapılan köy sayısı 850'dir. 

1984 ve 1985 yıllarında bu fondan diğer fonlara 
herhangi bir aktarma yapılmamıştır. 

Fonun devreden bakiyeleri ve gelirlerine ait ra
kamlar önemli olmadığından, ayrıca belirtilmemiş
tir. 

Bu konudaki yardımlar, Türkiye'deki bütün illere 
dağıtılmıştır. 

Bilgilerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ko

nuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü soruya çev
rilen yazılı sorularım yüce Meclisin gündeminde yer 
almaya başlamıştır, özellikle Meclis araştırması gö
rüşmelerinden sonra, bu yöntemin benimsendiğini gör
mek beni gerçekten üzmüştür. Ben, yüce Meclisi meş
gul etmemek için sorularımı yazılı sormayı tercih et
miştim; ancak sayın bakan, camilerle ilgili soruları
ma, sözlü soruya çevrildikten sonra çok kısa bir sü
rede cevap vermişlerdir. 

Kısıtlı olmakla beraber rakamlar, benim arzuladı
ğım bazı konuları açıklığa kavuşturacak niteliktedir. 
Ancak, şunu belirtmek istiyorum : Gazetelerden izle
diğime ve gazetelerde çıkan resmî haberlere göre, bazı 
illerimizde bir mahallede cami varken, hemen yanında 
bir cami daha yapılmaktadır. Bu, cami olmayan yer
lere cami yapılmasını engelleyecek bir durum arz ede
bilir. Eğer bunu çevreden kişiler yapıyorsa, bunun 
önemi yok. Çünkü, o çevre halkı tamamen kendi kat
kılarıyla bunu yapmaktadırlar; ama eğer bu fondan 
yardım almak suretiyle mevcut caminin hemen yam 
başında ikinci bir cami yapılıyorsa, bu belki kaynak 
israfı olabilir ve hiç cami bulunmayan mahallelerde 
cami yapılmasını engelleyebilir. 

Sayın Bakanımıza, bunların hangi illerde yapıldığı
nı sormuştum ve kendileri bana, bunların genel hat
larıyla ilgili bilgileri verdiler. Bence bu kadar bilgi 
de yeterlidir, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 
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32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/657) 

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

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

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

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

BAŞKAN — 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nci sıralarda
ki, Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arikan'a 
ait sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre erte
lenmiştir. 

37. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, içel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin 
izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ihracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 
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42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 

BAŞKAN — 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 üncü sıra
lardaki, Edirne MıilHetveflcili Sayın Türkân Turgut 
Arikan'a alt sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine gö
re elenmiştir. 

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

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Saym Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kam .. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Agn Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-

petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm cevabı (6/595) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Ağn Milletvekili Sa
yın Paşa Sarıoğlu'mın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Paşa Sarıoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

1. Hükümetinizin işbaşına geldiği tarihten itiba
ren, hangi ülkelerle, ne kadar petrol bağlantısı yapıl
mış, bu bağlantılarda varil başına kaç dolar ödenmiş
tir? Bu tarihlerde, dünya serbest piyasalarında ham-
petrolün varili kaç dolardı? 

2. Satın alınan hampetrol karşılığı, ne şekilde 
ödenmiştir?. 

3. Türkiye, ikili anlaşma yaptığı ülkelerden ham
petrol almakla, herhangi bir zarara uğramış mıdır; 
uğramışsa miktarı nedir 
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4. Türkiye, 1986 yılı petrol gereksinimi için han
gi ülkelerle ne miktar anlaşma yapmıştır? Bu anlaş
malarla, varil başına kaç dolar ödenmesi öngörül
müştür? Anlaşmaya varılan fiyatların dünya petrol 
fiyatlarına göre ne durumdadır? 

5. Hızla düşen petrol fiyatları karşısında, hükü
met nasıl bir petrol alım politikası izleyecektir? 

6. işbaşına geldiği günden beri, petrol ürünleri
ne, hampetrol fiyatları ile dolar değer artışını baha
ne ederek, üst üste ve acımasız ölçülerde zam yapa
rak, dar gelirlinin, köylünün, çiftçinin, işçinin nefesi
ni kesen zam politikanızın, hızla düşen petrol fiyat
ları ve dolar değerindeki iniş karşısında, gerekçesi 
ortadan kalktığına göre, petrol ürünleri fiyatlarında, 
serbest piyasa ekonomisi mantığınız içinde, hüküme
tinizce ne zaman indirim yapmayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAM.— Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Paşa Sa-
rıoğlu'nun sözlü sorularını cevaplamak üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Hükümetimizin iktidara gelmesinden sonra, 1984 
ve 1985 yılı içerisinde yapılan hampetrol anlaşmaları 
yönünden, ikmal kaynakları itibariyle mühim değişik
likler olmamıştır. Esasen, öteden beri memleketimize, 
ekonomik yakınlıklar nedeniyle muayyen ülkelerden 
hempetrol ithal edilmektedir. Bu ülkeler genellikle, 
karşılığında kendilerine çeşitli ihraç malları sattığı
mız ülkelerdir. Buralara, ayrıca çeşitli sahalarda mü
teahhitlik hizmetleri götürülmekte ve birçoğuna da işçi 
göndermek suretiyle insan gücü ihraç edilmektedir. 
Böylece, yıllardan beri karşılıklı ticaret yapılan 
memleketlerden hampetrol temini yoluna gidilmiş 
ve bu konuda da bizim zamanımızda herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

ÜlkemMn, (bu sistemi başarıyla uygulayan dünya
nın sayılı memleketleri arasında olduğuna dair ba
sında yazılar çıkmaktadır. Bu konuyu da bilgilerini
ze arz etmek istiyorum. Bu memleketler, 1984 yılı 
için Iran, Irak, Libya, Suudi Arabistan ve Ceza
yir'dir. Bu memleketlere, 1985 yılında da Çin ilave 
edilmiştir, 

1984 yılında ithal edilen hampetrollerin toplamı 
14 719 000 ton olup, bunun için 3 073 892 433 do
lar ödenmiştir. Her varil 'bize ortalama olarak 
28,25 dolara mal olmuştur. 1985 yılında ise, yukarı
da belirtilen ikmal kaynaklarına Çinlin ilave edil
miş olduğunu söylemiştim; buradan da bir parti 
spot hampetrol /temin edilmiştir. 
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1985 yılında ise, durum şöyledir: 1985 yılında alı
nan toplam hampetrol miktarı 13 404 264 ton olup, 
ödenen para, 2 737 504 791 dolardır. Yine burada 
ortalama olarak 27,64 dolar/varile mal olmaktadır 
Bu rakamları 1984 yılı ile karşılaştırırsak, 1985'te 
varil başına hampetrol 61 sent daha ucuza alınmış
tır diyebiliriz. 1 314 736 ton daha az petrol ithal 
olunmuştur ve 336 milyon küsur dolar daha eksik 
ödeme yapaılmıştır. 

1984 ve 1985 yıllarındaki ortalama resmî fiyat
lar ile dünya serbest piyasasındaki spot hampetrol 
piyasasının durumuna gelince: 1984'te iran'ın orta
lama satış fiyatı 27,55 dolar olup, ortalama spot fi
yat ise 96 sent eksiği ile 26,59 dolar olmuştur. 

Irak ortalaması ise; resmî fiyat 29,43, spot 28,07 
dolar olup, fark 1,36 dolar olmuştur. 

Libya için benzer rakamlar ise, resmî fiyat, 29,88 
dolar spot ise, 1,74 dolar daha düşük olarak 28,14 
dolar olmuştur, 

Suudi Arabistan'ın da, resmî fiyat 29 dolar ol
masına karşın, spot fiyat 94 sent eksiğiyle 28,06 do
lar olarak hesaplanmıştır. 

Cezayir'in ise, 30,50 dolarlık resmî fiyata karşı
lık 1,78 dolarlık eksiklikle spot fiyat 28,72 dolar ol
muştur. 

1984 yılı bütün OPEC devletleri ortalaması ise; 
resmî fiyat 28,37 dolar, spot fiyat 27,54 dolardır. 

1985 yılında ise, bütün OPEC devletleri ortala
ması; resmî fiyat 27,47, spot fiyatı 26,61 dolardır. 
Oörülüyor ki, spot fiyatlar her iki yılda da resmî 
fiyattın bir miktar altında kalmış bulunmaktadır. 
Ancak, daha evvel defaatle de ifade ettiğimiz gibi, 
bir memleketin bütün petrol ihtiyacını veya bunun 
büyük bir kısmını, spot fiyatlar düşük diye spot pi
yasaya bağlamanın hatalı olduğunu, bir kere daha 
vurgulamak istiyorum. Çünkü, spot mal, aynen bir 
işporta malı gibidir. Bugün bulup ucuz alırsınız, ya
rın ne işportacıyı, ne de malı bulabilirsiniz, işpor
tacıyı bulsanız dahi mal bulunmayabilir. Hampetrol 
İcmali devamılılık üsteyen bir iştir. O sebeple, konu

yu daha ciddî olarak ele almak gerekir. Bilindiği üze
re, yukarıda balhis konusu edilen memleketlerle ya
pılan hampetrol temin anlaşmaları, o memleketlerin 
millî petrol şirketleriyle yapılmaktadır. Bu suretle 
karşımızda, o memleketin resmî petrol organı bu
lunmaktadır. Uzun yıllardır takip olunan sistem bu
dur; bizim uyguladığımız da bu sistemin devamı
dır ve bunu da hampetrol hususunda uygulanan ba-
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sarılı politikanın sonucu olarak değerlendirmek ge
rekir düşüncesindeyiz. 

Hampetrol ithal ettiğimiz ülkelerden kan ve 
Libya ile aramızda tam 'bir bankacılık anlaşması var
dır; Irak ile aramızda özel bir anlaşma bulunmakta
dır* Bu anlaşmalarla, satın alınan petrol ve sattığımız 
mallar bir hesapta toplanmaktadır. Böylece, fiilî 
döviz transferi yapılmadan ithalat ve ihracat gerçek
leştirilmektedir. Suudi Arabistan ve Cezayir'le yapılan 
ithalatlarda ise akreditif açılmaktadır. Bu nevi itha
latta serbest döviz ödenmektedir. 

Anlaşmalı ülkelerden hampetrol almakla zarara 
uğramamız (söz konusu değildir. Satın alınan petro
le ödenen para, dünya fiyatlarına uygundur. 

Hampetrol alımlarında da, resmî fiyatla spot 
fiyatlar arasında tonda şu kadar fark vardır, ithal 
miktar ile çarparak şu kadarı zarar edilmiştir, demek 
de doğru değildir. Esasen, bütün ihtiyacımızı spot 
piyasadan almanın mümkün olmadığını biraz evvel 
de ifade etmiştim. Zaten, böyle bir alıma, bir an 
için kalkılacağını düşünsek dahi, büyük bir taleple 
piyasaya girildiğinde fiyatın yerinde durmayacağı da 
açıktır. 

1986 yılında OPEC ülkelerimin anlaşmazlığı so
nucunda hampetrol, netback sistemine göre pazar-
lanmaktadır. Bu sistemde, hammadde fiyatına işle
me masrafları ilave olunarak, mahsul maliyetini bul
mak yerine, mahsullerin piyasa satış rayiçlerinden 
işleme maliyeti düşürülerek hammadde fiyatı (bulma 
yoluna gedilmektedir. Böylece, bir ton hampetrolden 
elde olunan muhtelif cins ve nispetteki ürünlerin 
İtalya piyasasındaki ürün değerlerine göre kıymet
lendirilmesi yapılmaktadır. Yani, bir ton hampetrol
den elde olunan ürünler italya'da satılsa kaç dolar 
hâsılat elde olunacaksa, o hâsılat ıgöz önüne alınıp 
tersinden gidilerek hammadde; yani hampetrol fiyatı 
bulunmaktadır. Bu usulde Suudî Arabistan, Irak, Ce
zayir ve Rusya ile yeni anlaşmalar yapılmış bulun
makta; alışlarımız netback esasına göre olmaktadır. 
Libya ve Iran ile müzakerelerimiz devam etmekte
dir ve »bu anlaşma yapılmadan da kendilerinden, ev
velki anlaşmalara göre hampetrol almayı düşünme
diğimizi bir kere daha arz ötmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum.Sayın Başkan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, cevap vermek isti
yor musunuz? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — EVet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bildiğiniz gfıbi, 1970 yılında Mısır 
ile israil arasındaki Yomkîpur Savaşından sonra, si
yasî -bir şantaj aracı olarak petrolün varili 2,5 dolar
dan 13 dolara çıkarıldı, üretim kısıtlandı ve fiyatlar 
da sürek'i olarak yükseldi. Bu, dünyada birinci pet
rol şoku olarak büinmektedir. 

İkinci petrol şoku da 1979'da iran'da rejim deği
şikliği ile başlamış ve petrolün varili 35 dolara kadar 
çıkmıştır. Bu suretle sanayileşmiş ülkelerden, OPEC 
ve petrol üreten diğer ülkelere, yaklaşık 3 trilyon do
lar gellir transfer edilmiştir. 

Ülkemiz ve halkımız bu her iki petrol şokunu 
en acı bir biçimde yaşamıştır; hem petrol bulmadaki 
zorluktan, hem de pahalı olmasından her hafta, her 
ay ve üstü'ste, insafsızca yapılan zamlardan çekmiş
tir. özellikle, özal Hükümetinim, «Dolar, Türk Li
rası karşısında yükseliyor» veya «Türk Lirası değer 
kaybediyor» bahanesiyle petrole yaptığı zamlar ve 
KÎTlere 'bu bahane adı altında yaptırılan zamlar 
aşırı boyutlara ulaşmıştır. «Kullanan ödesin» sloganı 
adı altında, orta sınıftan bir vatandaşın araba kul
lanması, vktiyle fuel-oil'le ısıtılmak üzere yapılan bir 
dairenin ısıtılması adeta lüks görülmüş; bütün üretim 
mallarına yansıyan 'bu yük, sonuçta, son derece ada
letsiz 'bir şekilde «ortadirek» olarak adlandırılan, ge
niş vatandaş kitlelerini dize getirmiş, onun sırtına 
yüklenmiştir; ama bu zamlar yapılırken ve sosyal 
adalet ilkesi bir kenara itilerek, petrole yapılan zam
larla, zengin, fakir gözetmeden her üretilene zincir
leme yapılan ölçüsüz zamlarla bütçe açıkları kapa
tılmak istenirken, tek yapılmayan şey tasarruf ol
muş; bunda da öncülüğü devlet ve •bürokrasi yap-
mışjtır. 

Batılı ülkelerin hem tasarrufla ve hem de petrol 
dışında diğer alternatif enerji kaynaklarına sanayi
lerini yönlendirmeleriyle petrole olan talebi düşür
meleri; ayrıca ingiltere, Norveç ve Meksika gibi 
OPEC dışı ülkelerin de üretimi bilinçli bir şekilde 
artırmaları, sonuçta OPEC'i çökertmiştir; ama Tür
kiye'de bu yönde hiçbir şey yapılmamıştır; yani hü
kümet tasarruf konusu üzerine hiç eğilmemiştir. Ay
rıca hükümetin, sabit fiyatlarla anlaşma yapma ha
tası dolayısıyla 1985 yılında, özellikle iran'la yapı
lan anlaşmada Türkiye 'bir hayli zarara uğramıştır. 

1986 yılı içinde yapılan yaklaşık 6 milyon tonluk 
anlaşmada varili 26,55 ve 27,05 dolar üzerinden 'bağ
lanmıştır. Bu, gerçekte hükümet adına büyük bir de
ğerlendirme hatasıdır ve sadece varil başına 1,5 do-
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larlıfc bir indirim yapılmıştır. Halbuki, bu anlaşma
ların yapılmasından önce ve sonra, Suudî Arabistan, 
'bazı Avrupa ülkelerine netbaek sistemle variH 20 do
lardan günde 2,5 milyon varil petrol pazarlıyordu. 
Acaba 'bunu hükümet biliyor muydu, yoksa takas 
yduyla kolay ihracat yapma uğruna tran, Ira'k ve 
Libya glibi ülkelerden, bilerek fazla fiyatla petrol alıp, 
ıbunu halkın cebinden ihracatçıya mı transfer edi
yordu? 

20 'Ocak 1986 tarihinden beri dünya piyasaların
da petrol fiyatları hızla düşmeye haşlamış ve en son 
olarak petrolün varili 12 dolara kadar düşmüştür. 
Bu düşüşe paralel olarak, serbest pi'yasa ekonomisi 
uygulayan ülkelerde petrol ürünlerinin fiyatları düşü
rülmeye devam edilmektedir; Amerika'da 'benzin fi
yatları 60-70 liraya düşmüştür, Avrupa'da fiyatlar 
indirilmiştir. Bende, bu ülkelere ait fiyat cetvelleri 
var, onları okumuyorum. 

24 Ocak kararlarıyla başlayan ve Sayın özal Hü
kümetinin işbaşına gelmesiyle rotadan fırlayarak ya
pılan zamlarla, bizzat yine Sayın özal tarafından or
taya atılan «Kullanan ödesin» sloganı :ile «Dolar yük
seldi, zam; petrol yükseldi, zam» diye önü kesilen, 
'bu gerekçelerle sesi boğulan halk, traktörünü çalış-
'turamayan çiftçi, çaresiz durumda kalan dar gelirli 
vatandaş, şimdi yılda kendisine bir trilyon zam fa
turası çıkaran Başbakana sormak İstiyor : «Gözü
müzün yaşına bakmadan, feryatlarımıza aldırmadan 
zam üstüne zam yaptınız; acaba ucuzluk ne zaman?» 

Sayın m'ille'tivekilleri, eğer serbest piyasa ekono
misi geçerli ise, şimdi de düşen fiyatlara paralel ola
rak petrol fiyatlarının düşürülmesi, vatandaşa biraz 
nefes aldırılması gerekmektedir. 

Doların değeri düştü, petrol fiyatları 12 dolara 
kadar geriledi. Şimdi soruyorum : 

1. Hükümet, dış ticareti makus usulü ile dengele
mek için, tran, Irak ve Libya gibi ülkelerden yük
sek fiyatla petrol ıMıâl etmeye devam edecek mi? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Etmeyeceğini söyledik Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU [(Devamla) — Evet, söyledi
niz; ama göreceğiz. Ticaretiniz bu ülkelere bağlı da, 
ondan dolayı... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Efendim, az önceki konuşmamı dinlememişsiniz ki, 
oraya ne yazmışsanız onu okuyorsunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hayır, ben sizi 
dinledim. Az önce, «Yalnız Suudî Arabistan'la peşlin 
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para ile ticaret yapıyoruz» dediniz. Diğer usulde de 
bir ödeme şekli teşkil ettiğinizi söylediniz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Hayır efnedim, «Suudî Arabistan'la yapıyoruz» de
medim; «Suudî Arabistan, Irak, Cezayir ve Rusya 
ile netback anlaşmaları imzalanmıştır» dedim. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Daha evvel 
yazdığı için, öyle okuyor. 

BAŞKAN — Saym Bakan, görüşlerinize aykırı 
bir ifade varsa, İçtüzüğün, 60 mcı maddesine göre 
söz istersiniz. 

Devam edin Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, be
nim asıl söylemek istediğim, temelde büyük miktar
da petrol bağlantrlan içinde olduğunuz ülkelerdir. 
Yoksa -ben, Çin'i veya Rusya'dan alacağınız yüzbin 
ton petrolü söylemiyorum. 

Ayrıca, Sayın Bakan cevap vermediler; petrol 
ürünlerinde ne zaman, ne miktarda indirim yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

Doların değeri düştü, pdtrol fiyatlarının varili 12 
dolara kadar geriledi, aradan da bu kadar zaman 
geçti; ama petrol fiyatlarının, halkımızın beklen tisinin 
aksine, her nedense düşürülmesi yönünde hükümet
ten ses seda yok değerli arkadaşlarım; fakat aynı hü
kümet zam yapmaya «gelince gün kaçırmıyor. 

Şimdi soruyorum : Hükümet, petrol fiyatlarında 
'indirim yapacak mı, yapmayacak mı? 

Sayın Başbakan, basın mensuplarının birçoğuna 
verdiği yanıtta, «Hele petrolün varili 17 doların al
tına düşsün» demiştir. Şimdi bu gerçekleşmiş'tir; ya
ni petrolün varili 12 doların da altına düştü. Halk 
hükümetten, petrol fiyatlarını yeterli ölçüde düşür-
mesirii beklemektedir. Eğer hükümet, bu haklı indi
rimi yapmazsa ve piyasa fiyatlarıyla petrol alır da 
bundan hem fonlar ve hem de KDV gibi çifte ver
gilerle yine bir trilyon lirayı, sosyal adalet gözetme
den, zengin fakir gözetmeden herkese yüklerse, bu, 
son derece adaletsiz bir vergi olacak ve adaletsiz bir 
şekilde de dar gelirli ve çiftçinin sırtına yüklenmiş 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayın efendim. 
.PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başba

kan Yardımcısı evvelki gün bu konuyu televizyonda 
dile getirdi ve «Efendim, biz zamdan fedakârlık ©di
yoruz» dedi. Bu ne demektir arkadaşlar? Yani Sayın 
Başbakan Yardımcımız zammı rahat görüyor; daha 
açıkçası, zam yapmamayı bir fedakârlık olarak gö
rüyor... Böyle ışey olmaz arkadaşlar. 
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Şjimdi petrol fiyatları düştü, yarı fiyatının altına 
indi; çünkü vaktiyle gerekçeniz bu idi. Petrole o ka
dar üst üste zam yapıldı ki, -bunu 'ben politika yap
mak için söylemiyorum- nereye gitseniz, kime sor
sanız vatandaş bunu 'biliyor, bunu söylüyor; sizler; 
'gittiğiniz zaman sizlere de 'soracaktır; ama şimdi hü
kümetten ses «eda yok. 

(Biraz önce de arz ettiğim gibi, hükümet bu yolla 
çifte vergi alıyor. Sjöyle ki: Petrol fiyatlarının petrol 
ürünlerine yansıması -imalatta, serviste, hizmette-
dolayısıyla bütün vatandaşlar 'bunu ödüyorlar. Bizim 
istediğimiz, 'bu saydığım kalemlerde; özellikle çiftçi
nin imalatta kullandığı kalemlerde, mazotta, gübre
de; apartmanların ısıtılmasında kullanılan fuel oil 
gi'bi hampetrol ürünlerinde indirim yapacak mı, yap
mayacak mı? Petrol fiyatları düştüğüne göre, gerek
çeniz ortadan kalktı; buna artık başka türlü bir kulp 
takmanız mümkün değil, başka bir ad vermek de 
mümkün değil. Eğer politikanızın esası piyasa poli
tikası ise, serbest pazar politikası ise, Avrupada pet
rol fiyatları düşmüştür; düştüğüne dair belgeler bura
dadır, okumak istemiyorum. Serbest piyasa ekono-
mîsi uyguluyorum iddiasında bulunup da petrol fi
yatlarına paralel olarak indirim yapmayan yegâne 
ülke Türkiye'dir. Eğer, sizin ser'best pazar anlayı
şınız bu ise, bu model ancak .sizinle beraber gidebi
lir; fakat sizden sonra da oluverir. 

'Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Sarıoğlu, ucuzlatanı dövüyorlar. 
ÎSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kendi grubun da

hi seni ciddîye almıyor, gereksiz sözler bunlar. 
46. i— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanioğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbaikandan sorusu 
var. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 

| 'Sayın Nalbantoğlu?.. (Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

I 48. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı

na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğu'nun, Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
'Soru ertelenmüştlir. 

49. — Erzurum Milletvekili {Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 

Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
50. •— İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm 

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

BAŞKAN — 50 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Günseli Özk'aya'nın, Başbakandan sorusu bu-

I lunmakıtadır. 
Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

I 51. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

I BAŞKAN — 51 inci sırada, Ağrı Milletvekili 
I Sayın İbrahim Taşdemir'in, Adalet Bakanından so

rusu bulunmaktadır. 
Sayın Taşdemİr?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 

I Soru ertelenmiştir. 

52. j — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba-
I zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
j öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından \sözlü 
I soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
bulunmaktadır. 

1 Sayın Narin?.. Buradalar. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şisman'ın, Sü-

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

BAŞKAN — "53 üncü sırada, İstanbul Milletve
kili Sayın Bilâl Şisman'ın, Sanayi ve Ticaret Ba
lkanından sorusu vardır. 

Sayın Bilâl Şişman?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiş'tlir. 
54. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut lArıkan' 

in, Çimento Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) 

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

BAŞKAN — 54 ve 55 inci sıralardaki, Edirne 
Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıfcan'ın sorulan, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

56. >— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 56 nci sıradaki, İçel Milleövekili 
Sayım Durmuş FİM Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin 
iziinlü olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 57 nci sıra'da, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner"in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ümer?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, ha

yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
ges (6/688) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri K'or'fcmaz'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 
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Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenm'iştir. 
59. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

62. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 59, 60, 61 ve 62 nci sıralardaki, 
Edirne 'Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'm 
soruları, İçtüzüğün 97 ncli maddesine göre ertelen-
mişDir. 

63. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

{BAŞKAN — '63 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Saglıar'm sorusu, soru sahibinin 
'izinli olması se'bebiyle ertelenmiş'tlir. 

64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/602) 

136 — 
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'BAŞKAN — 05 inci sırada, 'Kütahya 'Milletvekili-
Sayın Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Dışjişleri Ba
lkanından sorusu vardır. 

'Sayın Abdurrahman Necati Karaca?.. 'Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. 'Burada. 

Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet 'Mecl'İsi 'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın, Dışişleri Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletimizi say
gılarımla arz öderim. 

Abdurrahman N. Kara'a 
(Kütahya 

Sorular : 
'1. Güney komşumuz Suriye'nin, kendi ortaokul

larında okuttuğu coğrafya kitaplarında, Türkiye'nin 
9 imin Suriye toprağı olduğu şeklinde, billgü ve hari
talar bulunduğu 'basında yer almıştır. Dışişleri Ba
kanlığının 'bu konuda bi'I'gisli var mıdır? Varsa ne 
gibi girişimlerde bulunmuştur? 'Bu kitaplar hâlâ oku
tulmakta mıdır? 

'2. Orta Doğu'daki sıcak (savaşın taraftarlarından 
'biri olarak görülen Suriye'n'in, Türkiye'nin kararlı 
olarak sürdürdüğü terör ve anarşiyle mücadelede, te
röristleri ve anarşistleri beslediği, himaye ettiği ve ye-
tÜştirdiği yolundaki ciddî karinelerin bulunduğunu be
lirten Dışlişleri Bakanı, 'bu durum karşısında, devlet
ten devlete nasıl 'bir tedbir düşündüğünü açıklayabilir 
mi? 

3. Türk vatandaşlarına aüt Suriye sınırları üçünde 
bulunan tapulu onbinlerce dönüm arazinin, tasarrufu 
nedeniyle, Suriye makamlarının 'bu 'bedelleri 'banka
lara yatırmışlar mıdır? Yatırılmış ise Türk vatandaş
ları 'bu 'hakları ne zaman alabileceklerdir? Türk va
tandaşlarının 'biriken 'bu alacakları, uzun yıllardır sü
rüncemede bıraktırıldığın'a göre, Türk Hükümeti, 
Devletller hukuku açısından konuyu hangi mercilere 
götürmüştür? Veya götürmeyi düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞÎŞLERt BAKANI VAHİT HALEEOĞUU 

— Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Mil
letvekili Sayın Abdurra'hman 'Necati 'Kara'a'nın, Tür
kiye - Suriye ilişkileri ile ilgili olarak sorduğu sözlü 
soruya cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Suriye'deki 'bazı ders kitaplarında ve bu ülkede 
yayınlanan haritalarda, siyasî ve tarihî gerçeklerle 
bağdaşmayan bazı hususların yer aldığı bir g'erçek-
•tir. Bu konularda hükümetimiz, öteden beri Suriye 
makamları nezdinde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ve 

iki ülke arasındaki, dostlukla bağdaşmayan bu duru
mun 'bir an önce düzeltilmesini talep 'etmiştir. 

Aynı şekilde, güvenlik konusundaki endişelerimiz 
de, yüce heyetinizin malumu olduğu gibi, Suriye ma
kamlarıyla yapılan yüksek düzeydeki (görüşmeler sı
rasında açıkça ifade edilmiştir. 

Türk vatandaşlarının Suriye'dek'i emlaki konusu 
da, hassasiyetle takip etniğimiz hususlardan biridir. 

İki ülke arasında 1972 yılında 'imzalanan Türkiye 
Suriye Emlak Sorunlarının Çözümlenmesi Anlaşması, 
bugünün 'şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermediği 
üçün, yürürlüğe konulmamıştır. 

Suriye 'Başbakanının ülkemize vaki ziyareti hak
kında yüce heyetinize arz etlJiğim izahatta belirttiğim 
gibi, bu ziyaret, gerek bu meselelerin, gerek mevcut 
diğer sorunların, karşılıklı menfaatlara en iyi şekilde 
hizmet edecek çözümlere kavuşturulması için gerekli 
ortamın yaratılmasına yardımcı olmuştur. 

Şu hususu yüce heyetiriizin huzurunda bir kere 
daha açıkça İfade etmek (isterim ki, hükümetimiz 
bütün dış münasebetlerimizde, bir yandan başta 
komşularımız olmak üzere, bütün ülkelerle dostluk 
ifişikilerimizi güçlendlırmeye çalışırken, diğer yandan 
da öncelikle güvenlik alanında olmak üzere, bütün 
halk ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak için 
azamî gayretli 'göstermektedir. 

Suriye ile aramızdaki mevcut meseleler, uzun yıl
ların birikimi olarak karşımıza çıkmıştır. Hükümet 
olarak, bütün bu meselelerin çözümüne yardımcı ola
cak itimat ortamının oluşturulmasına gayret sarfedi-
yoruz. Suriye hükümetinin de aynı anlayış içinde ol
duğunu ifade etmesini memnuriiyetle karşılıyoruz. 

'Bu vesile ile yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi?.. 
ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah

ya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

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

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Sayın 'Metlin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertdenmiştâr. 

— X37 — 
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67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök- I 
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel- I 
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

'BAŞKAN — 67 ndi »inaldaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Sökmenoğlu'nun, Tarım Orman ve KÖyişleri 
(Balkanından sorusu, mehil verildiğinden ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 08 inci sırada, Diyarbakır Milletve
killi Sayın Kad'ir Narin'in, İçişleri Bakanından (sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakam?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

69. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi (6/611) 

(BAŞKAN — 69 uncu sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Sayın Vecihi Ataklı'nın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ataklı?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru I 

düşmüşjtür. 

70. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 70 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Sökmenoğlu'nun, sorusu, soru sahibinin ıgörevli 
bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

'BAŞKAN — 71 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Sayın Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. I 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertd'enımlişt'ir. | 

— 138 

72. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Sayın Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmişt'ir. 
73. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam-

sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekecinin cevabı (6/615) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Samsun Milletvekili 
Sayın Hasan Altay'ın, Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sorusu Vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına 'ilşkin aşağı

daki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 'tarafın
dan sözlü olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı 
saygılarırrila dilerim. 

Hasan Altay 
'Samsun 

Çok 'geniş 'bir alan üzerine yapılmış bulunan Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikası işlemez durumda bekle
tilmek ted ir. Buna karşın çeşitli yerlerde yeni fabrika 
binaları yapılmıştır. 

1. Çok geniş bir alana yapılmış ve milyonlarca 
liraya malolmuş Samsun Sigara Fabrikası tamamla
nıp işletmeye açılacak mıdır? 

2. Açılmayacaksa yapı çürümeye m'i terk edile
cektir? 

3. Bu durum iktidarın başlı yatırımların 'hızla 
bitirileceği savı ile ne ölçüde bağdaşmaktadır?. 

4. Böyle bir fabrika yapılmış ve fişletmeye açıl
mamış iken diğer yerlerde, örneğin Tokat'ta yeni 
fabrika inşasının gerekçesi nedir? 

5. Yörede üretilen, dünyaca ünlü ve geniş üre
tici kitlesini ilgilendiren tütün ne şekilde değerlendi-
rileeektlr? 

6. Fabrikanın işletilmeye açılması düşünülüyorsa 
ne zam'an açılması Olasıdır? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Samsun Milletvekili Sayın Hasan Altay'ın, Samsun 
Ballıca Sigara Fabrikası hakkındaki sözlü soru öner
gesinin cevabını arz ediyorum. 

1. Samsun Ballıca Sigara Fabrikasının yapımına 
1976 yılında başlanmıştır. 1 milyon 380 bin metrekare 
alan üzerinde kurulmakta olan fabrikanın, sosyal te
sisleri dahil, kapalı alanı 72 074 metrekaredir. Fab
rikanın proje değeri 20 milyar lira olup, 1985 yılı so
nu itibariyle 4,9 milyar lira harcanmıştır. 1976 yılın
da Samsun ile birlikte Akhisar, îzmir, Erzurum, Di
yarbakır sigara fabrikalarının da yapımına başlanmış
tır. Bunlara, 1973 yılında başlanan Tokat Sigara Fab
rikasını da ilave edecek olursak, yapım halindeki fab
rikaların adedinin 6'ya ulaştığını görürüz. 

Söz konusu yıllarda 6 adet sigara fabrikası faali
yette iken, o yıllarda sigara arz ve talebindeki denge
sizlikten ötürü sıhhatli bir talep tahmini yapılamadı
ğından, 6 adet daha yeni fabrikanın planlandığı ve ya
pımına başlandığı anlaşılmıştır. Nitekim, 12 Eylül 1980 
Harekâtının getirdiği huzur ve barış ortamını mütea
kip, mevcut kurulu kapasite ile sigara arz ve talep 
dengesi kurulmuş, hatta mevcut kapasitenin dahi ta
lebin üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sebeple, mem
leketimizin ekonomik kalkınmasıyla ilgili olarak sür
dürülen makro seviyedeki kalkınma plan ve progra
mıyla ilgili hesaplamalarda, kaynak israfına sebebiyet 
vermemek için Tokat Sigara Fabrikası hariç, diğer 
sigara fabrikalarının yapımı yavaşlatılmıştır. 

Ekonomik kalkınmamızda mevcut kaynakların en 
•verimli şekilde kullanılması planlandığından, bu yatı
rımlar yavaşlatılmış olmakla beraber, daha uzun müd
det bu şekilde atıl kalmamaları ve şimdiye kadar ya
pılan harcamaların da heba olmaması için çeşitli al
ternatifler üzerinde durulmaktadır, tç piyasadan veya 
dış kaynaktan temin edilecek ortaklık veya sair de
ğerlendirmelerle, iç piyasaya olabileceği gibi, özellik
le dış piyasaya da yönelik sigara imalatı için bazı 
projeler geliştirilmektedir. Bu sağlandığında hem mev
cut yatırımlar faaliyete geçirilecek, hem de ekonomi
mize müspet yönde katkılarının temini gerçekleşmiş 
olacaktır. Konunun üzerinde hassasiyetle durulmak
tadır. 

2. Yapımı devam eden faaliyetlerin açılmaması 
gibi bir düşüncemiz yoktur. Sadece yapılan işlerin 
ekonomik kurallara uygunluğu düşünülmektedir. Mev
cut kapasite dahi talebin üzerinde iken, o sahada yeni 
kapasitelerin yaratılması muhakkak ki, ekonomik ol
mayacaktır. Bu sebeple, biraz önce de belirttiğim gibi, 
bu faaliyetlerin en iyi bir şekilde kullanılmasını temi-

nen çeşitli çalışmalarımız vardır ve aralıksız olarak 
da sürmektedir. Daha başka alternatifler üzerinde de 
durulabilir; yeter ki, ekonomik olabilecek bir çözümx 

yolu bulunabilsin. Hiçbir sigara fabrikasının veya ya
pımına başlanmış bir başka fabrikanın çürümeye terk 
edilmesi de söz konusu olamaz. 

3. Yatırımların plan ve programlarının hedefle
nen süreler içerisinde bitirilmesine büyük bir önem 
verilmektedir. Ancak, yapılan işin sosyal ve ekonomik 
bir fayda sağlaması da gerekmektedir. Bu sebeple, 
mevcut sigara fabrikalarının kapasiteleri tam olarak 
değerlendirilmezken, milyarlar harcanarak yeni kapa
sitelerin yaratılması» memleket ekonomisi yönünden 
terstir. Bu sebeple, konuşmamın daha önceki kısmın
da belirttiğim gibi, adı geçen fabrikayla ilgili çalış
malara dair çeşitli alternatifler üzerinde detaylı ola
rak durulmaktadır. 

4. Tokat Sigara Fabrikasının yapımına 1973 yı
lında başlanmıştır. Bu tarih, diğerlerine nazaran üç 
yıllık bir öncelik arz etmektedir. Ayrıca, yeni bir tek
nolojiyle de kaliteli sigara yapılarak gerek içeride, ge
rek dışarıda yabancı sigaralarla rekabette bulunma za
rureti de duyulduğundan, 19-20 milyar harcamayla 
vücuda getirilmiş bu yatırımın âtıl kalmamasının te
mini de söz konusu olduğundan, bir an önce fişlet
meye açılması uygun görülmüş ve 6.5.1983 tarihinde 
de hizmete açılmıştır. Nitekim, bu fabrikada üretilen 
Tokat Sigarası iç piyasada tahminin üzerinde talep 
toplamış, bilhassa yabancı sigaralara da rakip olmuş
tur. 

5. Bilindiği üzere memleketimizde tütün üretimi, 
alımı ve satımı 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu sebeple, 
tütün üretilen bölgede sigara fabrikası olsun veya ol
masın, üretilen tütünün tamamı satın alınmakta, üre
ticinin alın teri en iyi bir şekilde değerlendirilmektedir. 

Bilhassa, hükümetimiz döneminde, «tyi tütüne, iyi 
para» politikasının uygulanması yanında, fiyat tespit
leri sırasında randıman usulünden vazgeçilerek kırat 
esasına göre değerlendirme yapılması suretiyle üreti
cinin yüzü güldürülmüştür, üretilen tütünün kalitesi 
yükseltilmiştir. Memleketimiz tütüncülüğüyle ilgili 
olarak geleceğe dönük daha da iyi tedbirlerin alın
ması yönünde birçok çalışmalarımız vardır. Müteakip 
yıllarda bu çalışmalarımız tamamlandığında husule 
gelen sonuçtan hem üretici, hem memleket ekonomisi 
daha büyük yararlar sağlayacaktır. 

Bu genel izahtan sonra şu hususu belirtmek iste
rim ki, sigara imal etmekte sadece bir bölgenin tütünü 
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değil, çeşitli bölgelerin tütünleri harmanlanarak kul
lanılmaktadır. Dolayısıyla «Samsun Ballıca Sigara 
Fabrikasının yapılmaması halinde bu yöre tütüncüsü
nün tütünleri ne olacaktır?» diye bir problem söz ko
nusu olamaz ve olmamaktadır. Kaldı ki, hâlâ Sam
sun'da faaliyette olan bir sigara fabrikası da vardır. 

6. Konuşmamın başlangıç bölümünde de belirtti
ğim gibi, yapımı devam etmekte olan sigara fabrika
larının, bir an evvel devreye girmeleri için çeşitli al
ternatifler üzerinde durulmaktadır. Bunlardan en ran
tabl bulunacak bir alternatif de değerlendirilmektedir. 
Bu bakımdan Samsun Ballıca Sigara Fabrikasının ne 
zaman devreye gireceği hakkında*şimdiden bir tarih 
vermek mümkün değildir. 

Arz ederim. (ANAP'sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Altay, buyurun. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Sayın Bakana verdikleri bilgiden 
dolayı teşekkür ederim. Bazı konular anlaşılmıştır, 
fakat bazı projelerden bahsedilmektedir, ama bu pro
jelerin ne olduğu belli değildir. Aslında yasayla mev
cut Tütün Millî Komitesinin bunu kamuoyuna açıp, 
tartışılmasını sağlaması lazımdır; herkesin fikir 
üretmesi, bunları bilmesi doğal hakkıdır. Yine de, ola
yın üzerinde durulmuş olması olumlu sayılabilecek bir 
gelişmedir; fakat kendimize özgü görüşleri de bu
rada sizlere sunacağım. „ 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın da arz ettiği 
gibi, başta bulunan fabrikalar içerisinde en büyük 
alana yayılmış ve en çok yatırım yapılmış olan fab
rika Samsun Sigara Fabrikasıdır. Eğer bir zararın gi
derilmesi söz konusu ise, en büyükten başlanarak, en 
rantabl olabilecek yatırımın harekete geçirilmesine 
başlanması ve bu yolda çalışma yapılması gerekirdi. 

Ayrıca, sigara ihtiyacının karşılandığı yolundaki 
görüşler pek doğru değildir. Elimdeki devletin bu ko
nudaki resmî kuruluşlarının bilgilerine göre, sigara 
üretiminde geçen yıl düşüş olmuştur. Ayrıca, bunun 
sonucu olarak da tütün üretiminde geçen yıla göre 
yüzde 25 düşüş gerçekleşmiştir. 1984'te 62 bin ton 
olan sigara üretimi, 1985'te 58 bin tona düşmüştür; 
ama aynı yıllarda ithalat da iki,katı bir artış göster
miştir. 

İki yıl önceki gündem dışı bir konuşmamda da be
lirttiğim gibi, vatandaş maalesef yabancı sigaraya alış-
tırılmaktadır, yabancı sigara günden güne yaygınlaş
maktadır. Bunun da örnekleri Yunanistan'da yaşan

mıştır. Halkımız belki bugün geçim darlığından, ek
mek alamadığından yabancı sigarayı temin edeme
mektedir; ama az bir refah bulduğunda, maalesef 
Türk sigara sanayi büyük tehlikeyle karşı karşıya ka
lacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yalnız, sigaraların kalitesi 
günden güne düşmektedir. Bu, Tekelin aldığı, tüccarın 
almadığı tütünlerle elde edilecek, üretilecek sigaralar, 
halkımız tarafından doğal olarak beğenilmeyecek ve 
dolayısıyla Tekel bir açmazın içine düşmek zorunda 
kalacaktır. Ümidimiz; günün koşullarına uygun, hal
kımıza yabancı sigarayı aratmayacak nitelikte sigara
lar yapacak fabrikaların ivedi olarak açılmasının sağ- , 
lanmasıdır. Bu görüş, bu konuda uzman kişiler tara
fından da öne sürülmektedir. Tek çözüm yolu budur. 

Ülkemiz dünyanın en iyi şark tipi tütününü üret
mektedir. Bu tütünün en az Türkiye'de kullanılan ka
darı da Amerika'ya ihraç edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri 
gelişmiş bir sanayi ülkesidir. Bize zaman zaman, bir
çok defa tarıma dayalı sanayii, özellikle tarımı öner
mektedir; ama buna rağmen sigara sanayii gibi ihra
cı kolay, sağlanması kolay ve büyük gelir getiren sa
nayi dallarında hiçbirisinde hak tanımamaktadır. Bu, 
devletin, devlet politikasıyla dış pazarlar arama, bul
ma ve ihraca yönelik sigara sanayii kurmasına yöne
lik çalışmalarla sağlanabilecektir. Bu itibarla, ümit 
ederim ki, sayın bakanımın bahsettiği bu projelerde 
bu konular dikkate alınmıştır; yoksa - ki, daha önce 
yaşandı - yabancı yatırım yapılması ülkeye herhangi 
bir şey sağlamayacaktır; eğer ihraca yönelik olmazsa. 
Bunu Fransız reji şirketi gibi birçok şirketlerde gör
dük ve yaşadık; maalesef halkımızın sömürülmesinden 
başka bir sonuç doğurmamaktadır. 

Sizlerin de takdir edeceği gibi, tütün üretimi üç 
milyon civarında köylüyü etkilemektedir. Çeşitli şe
kilde - ticareti ile vesaire - beş milyona yakın kişi doğ
rudan bundan etkilenmektedir. Bu itibarla tekstil ka
dar önemli bir sanayi dalı olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ben tütün üreticisinin emeği
nin değerlendirilmesinden bahsederken, sadece Sam
sun yöresindekilerden değil, elbetteki tüm tütün üre
ticilerinin emeğinin değerlendirilmesini kastetmiştim. 
Bundan dolayı da, yukarıda arz ettiğim gibi, kaliteli 
tütünler üretecek fabrikalar kurulup ucuz - diğer ül
kelere göre - işçilik olanaklarının iyi kullanılması, 
stratejik üstünlüğümüzün iyi kullanılması, ülkemize 
döviz temin edilmesi, halkın gelirinin, üreticinin geli
rinin artırılması iyi sigaranın sağlanması yolundadır. 
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Ayrıca, belki Virginia tipi tütün üretimi denenmiş 
ve olumlu sonuç alınamamış olmakla birlikte, İngiliz
lerin ürettiği Burney türünde bir tütün üretimi dene
meleriyle de tamamen dış ülkelerle rekabeti gerçek
leştirebilecek sigara sanayii kurulması olasıdır. Bunun 
ivedi olarak ele alınıp, ciddî bir şekilde üzerinde du
rulması zorunludur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Saym Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 75 inci sıradaki, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in sorusu, mehil verildiğin
den ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. -

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

BAŞKAN — 77 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

78. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Cevap verecek saytn bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. j 

I 

79. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngilii milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektep yazdığı iddiasınd ilişkin 
sözlü sorusu ve Dışişleri Şakanı Vahit Halefoğlu'nun 
cevabı (6/628) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Sabri Irmak'ın, Dışişleri Bakanından ' sorusu 
vardır. 

Sayın Irmak?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın tjakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millejt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Va

hit Halefoğlu tarafından s^zlü olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

Sabri Irmak 
Konya 

1. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Rahmi Güm-
rükçüoğlu'nun, bir İngiliz (milletvekiline yazdığı mek
tupta, Barış Derneği davasıyla ilgili olarak suçlayıcı 
birtakım görüşlere yer verdiği iddia edilmiştir. Bu 
olay doğru mudur? ̂ Doğru ise, mektupta ileri sürülen 
görüşlere katılıyor musunuz? 

2. Henüz yargılamaj safhasındaki bir olayda, 
devlet memuru olan bir kişinin, istediği gibi yorum 
yapma hakkı var mıdır? 

3. Türkiye Cumhuriyetinin temsil görevini yü
rüten bir kamu görevlisinin, Anayasa ve yasaya ay
kırı bu davranışı karşısında Dışişleri Bakanlığı ne 
yapmıştır? Ne yapmayı düşünmektedir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya Millet
vekili Sayın Sabri Irmak'ın, Türkiye Cumhuriyeti 
Londra Büyükelçisinin Barış Derneği davasıyla ilgili 
olarak bir İngiliz milletvekiline yazmış olduğu mek-
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tup hakkında yönelttiği sözlü soru önergesini cevap
landırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 24, 25 ve 26 Şubat tarihli 
gazetelerde bu konuda yer alan haberler üzerine, ba
kanlığımız tarafından yapılan açıklamada da belirtil
diği gibi, Londra Büyükelçimizce İngiliz milletvekili
ne gönderilen cevabî mektupta, söz konusu dava ile 
ilgili iddianamede yer alan unsurlardan söz edilmek
te ve sadece dernek ve yöneticilerinin hangi kanun 
hükümleri çerçevesinde ne gibi iddialarla yargılan
dıkları objektif biçimde izah edilerek, herhangi bir 
kanaat hükmüne yer verilmemektedir. Dolayısıyla, 
yargı makamları önündeki bir davada bir devlet gö
revlisinin kanaat izhar etmesi gibi bir durum söz ko
nusu değildir. 

Esasen, Anayasamızdaki kuvvetler ayrılığı ilkesi 
gereğince yasama organının yetkisi içinde olan bir 
konuda idarenin vaziyet alması da mümkün değildir. 
Ne var ki, söz konusu mektubun basına yansıyan 
Türkçe çevirisinde, iddianameye atfen belirtilen hu
suslar büyükelçinin görüşleriymiş gibi takdim edilmiş
tir. Mektup metninin eksiksiz ve doğru tercümesi ger
çekleri açık biçimde ortaya koymaktadır. 

Arz eder, bu vesileyle de yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Irmak?.. 
SABRI IRMAK (Konya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İc
raatın İçinden-» programındaki bir beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun cevabı (6/629) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakan
dan sorusu vardır. 

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

Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 3.3.1986 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

1 . 4 . 1986 O : 1 

28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraatın İçinden» 
programında aynen «... Ortadoğu petrollerine karşı 
bir bend vazifesi görüyoruz.» dediniz. 

1. Bu ifadenizin anlamı nedir? Üstlenilen bu gö
revin nitelik ve kapsamını açıklar mısınız? 

2. Bu görev TBMM'nin hangi kararına dayan
maktadır? Böyle bir dayanak yoksa bu görevi hükü
metinize kim vermiştir? 

3. Bu görev, dış politikamızın hangi ilkesinden 
kaynaklanmaktadır? 

4. Bu görevin T.C. Devletine ve Türk halkına bu
günkü ve yarınki maliyeti nedir? Bu görevin ticarî 
yönü mü yoksa politik yönü mü ağırlık taşımaktadır? 

5. Hükümetiniz bu görevi, hangi tarihten beri 
üstlenmiştir?. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Turan Bayezit'in, Sayın Başbaka
nımızın 28 Şubat tarihli «icraatın içinden» progra
mında dile getirdiği bir hususla ilgili olarak verdiği 
sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere huzuru
nuza geldim. 

Sayın milletvekilleri, yüce Meclisin huzurunda çe
şitli vesilelerle yaptığım konuşmalarda ifade ettiğim 
gibi, hükümetimiz, Ortadoğu Bölgesindeki Müslüman 
ülkelerle karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan sağlam 
ilişkiler geliştirmek için büyük çaba harcamaktadır. 
Bölge ülkelerinin her biri ile dostluğumuzu kuvvet
lendirmek; ancak bu ülkelerin aralarındaki ihtilaflara 
karışmamak yolundaki siyasetimizi kararlılıkla sür
dürüyoruz. izlediğimiz bu siyaset, bölgemizde ve dün
yamızda Türkiye'nin itibarını artırmıştır, içinde bu
lunduğumuz hassas bölgede istikrarlı ve güçlü bir Tür
kiye'nin Batı ülkelerini olduğu kadar, Ortadoğu böl
gesinin de çıkarlarına ve barışa hizmet edeceğini dü
şünüyoruz. 

Ortadoğu bölgesinin sahip olduğu zengin kaynak
lar ve stratejik önemi haiz geçit yolları, bu bölgeyi 
çeşitli çıkarların çatıştığı bir alan haline getirmiştir. 
Bu özelliklere sahip olan ve birçok ülkenin dikkatini 
üzerine çeken Ortadoğu'da Türkiye'nin bir istikrar ve 
güven unsuru teşkil ettiği gittikçe daha iyi anlaşıl
maktadır. Türkiye, bölge ülkelerinin güvenliğine bu 
açıdan önemli bir katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla 
Sayın Başbakanın, «icraatın içinden» programında 
yer alan ifadelerini bu anlayışla değerlendirmek gere
kir. 
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Yüce Meclisin tasvibi ile hükümetimizin sürdür
düğü bu politika müspet neticelerini vermektedir. Or
tadoğu ülkelerine karşı sürdürülen barışa ve işbirliği
ne yönelik siyaset, Atatürk'ün tespit ettiği temel dış 
politika ilkelerine dayanmakta ve Türkiye'nin siyasî 
ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına hizmet et
mektedir. 

Bu vesile ile yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, görüş bildirecek misi

niz efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun: 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakanın o 
günkü «İcraatın İçinden» programında kullandığı 
cümle beni çok ürkütmüştür. 

Hassas olduğumuz bir konu; Türkiye'nin Orta
doğu'da bazı süper devletlerin, bir süper devletin, 
Amerika'nın menfaatlerinin jandarmalığını yapmaya 
yönlendirilmesi ve bu "görevin Türkiye'ye yüklenmiş 
olması idi. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Yanlış anlamışsın. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Ba
kanın açıklamalarından beklerdim ki, bu konuya çok 
net bir şekilde değinsinler ve benim suallerimden çı
kan bu espriyi burada yüce Meclisi tatmin edecek şe
kilde cerh etsinler, dile getirsinler. Bu gerçekleşmedi 
ve tereddütlerimiz - şahsî kanım itibariyle - şahsım 
açısından tereddütlerim izale edilmedi. 

Sayın bakanın verdiği bilgi sırasında «Yüce Mec
lisin tasvibi ile sürdürülen politika» diye bir deyim 
kullanıldı. Hükümetin, özellikle dış politika konusun
da yüce Meclisin tasvibini sadece şekilde kabullen
diğini ve şekilde değerlendirdiğini her vesile ile gö
rüyoruz ve dile getiriyoruz. Temenni ediyoruz ki, «Yü
ce Meclisin tasvibi ile» denilen ve Atatürk'ün «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» politikasına, özünü «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» esprisinin teşkil ettiği dış politikasına 
uygun olduğu vurgulanan hükümet politikasının oluş
turulmasında yüce Meclis hükümetin yanında ve ar
kasında telakki edilsin ve bu işleve yer verilsin. 

Ancak görüyoruz ki, bir Amerikan Dışişleri Ba
kanının dahi, Türkiye'ye gelişinden bir haftayı müte
caviz bir süre sonra hükümetin burada sanki, gaze
telerde çıkan haberlerden, çok kifayetsiz bir özet ya

parcasına bilgi vermekle yetinmesi, dış politika tan
zimi konusunda Meclis - hükümet ilişkilerinde yüce 
Meclisin hangi noktaya geldiğini göstermektedir. Te
mennimiz bu anlayışın terk edilmesidir. 

Sayın bakana verdiği cevap nedeniyle teşekkür 
ediyor, yüce heyete saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
81. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 

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

BAŞKAN — 81 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Şeyhmus Bahçeci'nin, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 82 nci sırada, Tokat Milletvekili Sa
yın Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın özcan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
83. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir7in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Sefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Sayın Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Altunakari .. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, Kanun
ların Ölüm Cezasını Öngören Hükümlerinin; Ölüm 
veya Müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/234) (S. Sayısı: 415) (1) 

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

1 inci sıradaki, Konya Milletvekili Sabri Irmak' 
in, Kanunların ölüm Cezasını öngören Hükümle
rinin; Ölüm veya Müebbet Ağır Hapis Şeklinde De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Mille üvekilİ Sabri Irmak'ın; Kanunların 

ölüm Cezasını Öngören Hükümlerinin; Ölüm veya 
Müebbet Ağır Hapis, Şeklinde Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tekİ'iıfi Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de 
katılmalarıyla Korn'üsyonümuzca incelenip görüşüldü. 

Söz konusu teklif ile; hâkime, ölüm cezasını ge
rektiren suçların faillerine, ödüm cezası yerine müeb
bet ağır hapis cezası verebilme imkânı sağlanmakta 
ve ölüm cezasına hükmedi'lebilmesi için mahkeme 
başkan ve üyelerinin oylarında ittifak şartı öngörül
mektedir. 

Bilindiği üzere, Türk ceza hukukunda ölüm ceza
sıyla müeyyide altına alınmış bulunan fiiller, 765 sa
yılı Türk Ceza Kanunu, 1632 sayılı Askerî Ceza Ka
nunu ve 1336 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanununda 
gösterilmiştir. 

Bu kanunların incelenmesinde, ölüm cezalarının 
sadece cana kast eden suçlara hasredilmediği, aynı 
zamanda Devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuri
yetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve 
hürriyeltlerti yok etmek gibi nitelik itibariyle rejime 
yönelen suçlara da uygulandığı görülmektedir. 

(1) 415 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Diğer taraftan, ölüm cezalarını 22 madde halin
de düzenleyen Türk Ceza Kanununun günümüz ihti
yaçlarına cevap verecek hale getirilmesi hususundaki 
çalışmaların sürdürüldüğü Bakanlık temsilcilerince de 
ifade edilmişb'r. 

Teklif ile getirilmek istenen hususun, bu çalışma
lar içinde değerlendirilmesinin uygun olacağı düşü
nülerek mezkûr tefclif Komisyonumuzca olumlu bu
lunamamış ve maddelerine geçilmeden reddedilmesi
ne oybirliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

ve Komisyon üyeleri 
(BAŞKAN — Komisyon raporunun müzakerele

rine geçiyoruz. 
iSosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Sabri Irmak; buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUİBU ADINA SABRÎ IRMAK (Konya) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına yüce heyetinize 
saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, ölüm ceza's-ı konusu çok uzun sü
reler hemen hemen tüm ülkelerde tartışılmıştır ve 
sonuçta, bugün demokratik ve uygar hale gelmiş ül
kelerde, o ülkelerin ihtiyaçlarıyla bağdaşır bir şe
kilde akılcı, mantıkî bir çözüme de kavuşturulmuş
tur. 

Bu akılcı ve mantıkî diye adlandırdığım çözüm 
nedir? O çözüm, önce modern ceza yasalarının te
mel ilkesi olan, her şeyden önce suçluda insanı ara
mak ve de cezasını çektirdikten sonra tekrar toplu
ma kazandırabilmek amacıdır. Bu hemen hemen tüm 
ceza yasalarında öngörülen ve uygulanan bir ilkedir. 
'Bunun sonucu olarak da birçok ülkede, özellikle Ba
tı ülkelerinin büyük bölümünde ölüm cezaları, bi
lindiği gibi tarihe kanşımı'ştır. Ancak yasalarında 
mevcut bulunan bazı ülkelerde ise, uygulama son 
derece kısıtlı bir hale 'getirilmiştir. 

Ülkemizde de, bilindiği gibi, ölüm cezası mev
cut olup, bu cezanın artık kaldırılmasını savunan
lar olduğu gibi; ölüm cezasının yararlı olduğu ve 
de kanunlarımızda korunimaisı ıgerektiğine inananlar 
da vardır. 

Ancak, öncelikle bilinmesi gereken husus şu
dur sayın milletveki İleri: Bir insan öldüğü takdirde, 
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'bunu devlet eliyle öldüreceksiniz; belki ileride top
luma kazandınlalbilecek, özellikle genç yaşlarda in
sanlar söz konusu ise, ibu imkânı ortadan kaldıracak
sınız. Modern ceza yasalarının ölüm cezası karşısın
daki tutumu ve aldığı kararlar; yani bu cezaları ya 
toptan kaldırmak veya uygulamayı çok kısıtlı tutma 
kararı bu ilkeden kaynaklanıyor. 

Şimdi, bizim verdiğimiz yasa önerisi, ülkemizin 
de bazı özel şartlarını kaale almak suretiyle, ölüm 
cezasının kaldırılmasını öngörmüyor; sadece iki mad
dede değişikliği öngörüyor. Değişiklik teklifimizin 
1 inci maddesi, kanunlarımızın ölüm cezaisini öngör
düğü yerlerde, ölüm veya müebbet hapis hükmünü 
getirmek'tedir. Yani, yargıçlar gerektiğinde yine ölüm 
cezası vermekte serbesttirler. Ancak, bir tek ceza ile 
bağımlı kalmayıp, gerekirse bir insanın hayatını ile
ride kazanabilmek amacıyla müebbet hapse de hük-
medebileceklerdir. 

Teklifimizin 2 nci maddesi ise; ölüm cezalarının 
oyibirliği ile verilmesini öngörüyor. Yani, ağır ceza
da 3 hâkim olduğuna göre, 3 hâkim de ölüme hük
medecek -olurlarsa, ölüm cezası verilmiş olacak. An
cak, bir tanesi bu karara katılmazsa; yani oybirliği 
sağlanamaz ise, o zaman otomatik olarak ceza müeb
bet ağır hapse dönüşmüş olacaktır. 

Adalet Komisyonunun ret gerekçesi gayet kısa
dır. Biraz önce yüce heyetinize sunuldu; orada Ceza 
Yasamızın baştan aşağı değiştirileceği - ki, bu çalış
malar sürdürülüyor - ve bu çalışmalar esnasında bu 
teklifin kaale alınması, haltta belki de kabul edile
ceği şeklinde ifadeler Vardır. 

•Bizim Oeza Yasamız, bilindiği gibi, Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında o zaman faşist bir yönetimle yö
netilen bir ülkeden, İtalya'dan hemen hemen bir çe
viri sonucu alınmıştır. O tarihten şu ana kadar ge
rek ülkemizin şartları, gerek insanlarımızın şartları 
çok değişmiştir. Eğitim değişmiştir, suç değişmiştir, 
ülkenin ekonomik kalkınma derecesi değişmiştir; 
bunlar değişmiştir; ama Ceza Yasamız, 40 yıl önceki 
(Ayrıca da bir faşist ülkeden alınan bir yasa olarak) 
haliyle hâlâ hayattadır. 

Teklifimizde, ölüm cezalarının kaldırılması gibi 
bir hususun önerilmediğini belirtilini. Şöyle bir örnek 
vermek gerekirse; hatırlarsınız, bu ülkenin cumhur
başkanlığını yapmış olan Sayın B'ayar da bir tarihte 
ölüme mahkûm edilmişti. Aradan şu kadar yıl geçtik
ten sonra, yüce parlamentonun onur konuğu olarak 
burada ağırladınız. Eğer bu ölüm cezası uygulanmış 
olsaydı ne olurdu?. Rahmetli Menderes için, Zorlu 

için uygulanan idam cezalarından dönüş ımümkün ol
mamıştır. Bir insan öldükten sonra, «Hata yaptık» da 
diyemezsiniz, onurîandıramazsınız da; bu mümkün 
değildir. 

•Bugün Türkiye, bir sürü 'genç insanın, 20-25 yaşın-
da insanın ölüm korkusu altında yaşadığı, ölüm ceza
sı tehditi altında yaşadığı bir durumdadır. Bu insan
lar, işledikleri suçun (karşılığını gayet tabiî çekecek
lerdir; ancak cezalarını çekerken veya çektikten son
ra ıslah-ı nefs etmeleri, gençliklerinde yaptıkları ha
tayı görmeleri gibi olanakları, eğer idam cezaları uy
gulanacak olursa, hiçbir şekilde kullanma imkânı bir 
daha bulunamayacaktır. 

Ben sanıyorum ki, Ceza Yasamızdaki değişıiklik-
lerle ilgili çalışmalar, zaten ölüm cezalarını herhalde 
bugünkü şekliyle bırakmayacaktır. Ancak, Ceza Ya
samızda yapılması düşünülen değişiklikler ne kadar 
bir sürede tamamlanacaktır?. Acaba bir yıl mu, iki 
yıl mı, bu parlamentonun bu seçim dönemi yetecek 
midir buna?. Bu kadar zaman bekleyip, alınabilecek 
bir karari, çok önceden atmakta biz SHP olarak bü
yük bir yarar görüyoruz. 

Ayrıca bu, hâkimlerin takdir hakkını genişleten 
bir tekliftir; yani yargıç, belirli bir suç karşısında sa
dece sanığı ölüme mahkûm etmek zorunda kalmaya
cak, eğer gerekirse, lüzum görürse müebbet hapse 
de hükmeddHilecektir. Yargıcın bu takdir hakkı ko
nusunda, (Ki, bunlar deneyimli ağır ceza yargıçları
dır, bir sürü olaylar yaşamışlardır) üç yargıçtan bir 
tanesinin dahi kafasında veya gönlünde, bir adamın 
ölüme gönderilmesi konusunda tereddüt varsa, sanırım 
ki, buna saygı göstermek gerekir. Ancak, oybirliği ile 
bir insanın hayatına son verilmesine karar verilmiş 
ise, o zaman zaten ölüm cezasının uygulanması yo
luna gidilecektir. Bu sebeple, sanıyorum ki, bu tek
lifimiz hem yargıçların takdir haklarını en önemli 
bir konuda (Esasında ceza olmayan ölüm konusunda) 
genişletmekte ve de belki boş yere ölecek insanları 
da ölümden kurtarmaktadır. Ancak, oybirliği olduğu 
takdirde, gayet tabiî ki, bizim teklifimize 'göre de ce
za uygulanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, komisyon raporunda da gör
düğümüz gibi, ölüm cezalarının sadece belirli suçlara 
değil; yani cana kast gibi suçlara değil, aynı zaman
da vatan hıyaneti suçlarına da uygulandığı belirtil
miştir; yarii sanki, yaptığımız teklifte bir ayırım var-
mışcasına bir mütalaa serdedilmiştir. Vatan hainleri
nin; yani ülkeyi bölmek, yok etmek isteyenlerin ve
yahut başka türlü vatan hıyaneti suçu işleyenlerin af-
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fedilmesine taraftar kimse yoktur bu yüce çatı altın
da; ancak ölüm cezasının uygulanması veya uygulan
maması ayrı şey, belirli suçlar ayrı şeydir. Bizim 
Ceza Yasamızda çdk çeşitli suçlar için ölüm; cezası 
öngörülmüştür. Cana kast 'bunlardan birisidir, esrar 
•kaçırmak başka 'birisidir, vatlan hıyaneti ayrıdır; bü
tün bunlara ölüm cezası veriliyor. Ancak, burada tak
diri mahkeme heyetine, yargıçlara bıraktığımız tak
dirde, uygun 'görüldüğü durumda yargıçlar gayet ta
biî ki, ölüm cezası vereceklerdir; ama kafalarında 
veya gönüllerinde 'bir tereddüt belirmesi, 'bir insanın 
yok edilmesini ve belki de ileride bu topluma kaza
nılmasını sağlayacaktır. 

Sayım milleitvelkilfl'eri, bu cezaların bir de dışa dö
nük yönü var. Bugün Türkiye'de suç işlemiş, dışarı kaç
mış yüzlerce sanık veya suçlu var. Bunları Türkiye 
Cumhuriyeti geri istiyor; fakat işledikleri suçlar ölüm 
cezasına 'giriyor diye iade de edikniyoıiar. Böyle bir 
değişiklik, ölüm cezasını kaldırmadan, ölüm cezası 
yine yürürlükte olmasına rağmen, bu açılardan da 
fayda sağlayacak ve hatta Avrupa'da ve dış ülke
lerde (bu konuda ülkemiz aleyhine yapılan birtakım 
spekülasyonları da önleyebilecektir. 

Bu düşünce ve duygular içinde, Ceza Kanununda 
ileride ne zaman yapılacağı belli olmayan değişiklik
leri yapmadan önce, bu değişikliğin getirilmesinin 
gerçekten yarar sağlayacağı inancıyla Yüce Meclisi
nize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 
Şahısları adına söz almak isteyenlerden Sayın 

Metin Üstüne!; buyurun efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşülmekte olıan 415 sıra sa
yılı, Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Kanunların 
Ölüm Cezasını Öngören Hükümlerinin, Ölüm veya 
Müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine iliş
kin Kanun -teklifi hakkında şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan yasa 
teklifiyle, ölüm cezaisini gerektiren suçların failleri
ne, hâkime ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis 
cezası verebilme imkânı sağlanmakta; mahkeme baş
kam ve diğer yargıçların oybirliği ile karar vermesi 
halinde ölüm cezasının verilebilmesi Öngörülmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, ölüm cezası gibi, yok eden, 
iyileştirme ve topluma kazandırma amacı bulunma
yan, adlî hataları giderme olanağı olmayan idam ce-
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zaİarının yerine getirilmesinde mahkeme başkan ve 
üyelerinin oybirliğinin istenmesi doğru ve yerinde bir 
karar olacaktır. Mahkeme heyetinden bir bölümünün 
katılmadığı bir idam cezasını vermek ve bir can al
mak elbetteki yanlış bir olay olup, her zaman tar
tışmaları davet etmektedir. Bu tartışmalara idam 
edilenin ruhu da katılmakta ve adına karar verilen 
halkı şüphe ve vicdan azabı içinde bırakmaktadır. 
Azınlıkta kalan hâkimin, oylarının daha doğru olup 
olmadığı daima tartışma halinde kalmıştır. 

Adalet Komisyonu teklifi olumlu bulmamış ve 
maddeleri gündeme getirmeden iki gerekçeyle reddet
miştir, Gerekçesinden bir tanesi; ölüm cezaları sa
dece cana kasteden suçlara hasredilmemiş, rejime yö
nelen suçlar için de öngörülmüştür. Bu gerekçenin 
kanun teklifiyle herhangi bir ilgisi yoktur. İster re
jime, ister cana kasteden suçlar olsun, bunlar üze
rinde, teklifte öngörüldüğü gibi, oybirliği ile karar 
verilmesinde bir sakınca yoktur. Komisyon gerek
çesiyle yola çıkıp siyasî suçluları kapsam dışı tut
mak da gerçek dışıdır. Halbuki, özellikle siyasî suç
lar konusunda titizlik gösterilmektedir. 

Komisyonun" ikinci gerekçesi ise, «Ölüm cezala
rının günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek hale ge
tirilmesi konusunda bakanlıkça yapılan çalışmalar 
vardır. Bu teklifin, bu çalışma içinde değerlendiril
mesi uygun olacaktır.» denilerek, teklifin geçiştiril
mek istenmesidir. 

Nasıl ki, Adalet Komisyonunda teklif, maddele
rine geçilmeden reddedilmiş ise, şimdi de burada ay
nı aldatmaca ile bu teklifin reddedileceği kanısında
yım. 

Değerli milletvekilleri, günümüz Türk'iyesinde 
bir taraftan işsizlik, yokluk, adaletin gerçekleşeceği 
inancının yerleştirilememiış olması ve kan gütme 
gibi olumsuz geleneklerin baskısı, çoğu kez kişileri 
suça iten nedenlerdir. Devletin görevi, suç ve suçlu 
üreten ekonomik ve sosyal düzenin iyileştirilmesini 
sağlamaktır. İnsanları idam ederek, kötülüklerin ve 
suç işlemenin önüne geçilemez; âdeta suç ve suçlu 
üretim merkezi haline gelen çarpık, adaletsiz, hak
sız, ayrıcalıklı bir düzenin bekçiliğini yaparak ve 
ölüm cezaları vererek suç işlenmesi önlenemez. 

Değerli milletvekilleri, devlet adına düzeni koru
mak için verilen ölüm cezalarının vahşet ve şiddeti
ni kamçılamak ile suç işlemeyi normalleştirmek müm
kün olamamaktadır. Ölüm cezasına çarptırılan bir 
suçlunun infazı yapıldıktan sonra veya infazı yapıl
madan önce gerçek suçlunun ortaya çıktığı, günümüz: 
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de her zaman için görülmüştür; suçlu ceza almış, 
gerçek suçlu sonradan ortaya çıkmıştır. Eğer, ön
ceden ceza almış kişinin infazı yapılmış ise, suçsuz 
olduğu halde, ölüm cezasına çarptırılarak hayatına 
Son verilmiş olunacaktır. 

Değerli milletvekilleri,' biraz önce sayın arkadaşı
mız da izalh ettiler, Avrupa ülkelerinde ölüm cezala
rı mulhtelii'f yıllarda kaldırılmıştır. Bu ülkelerden; 
Avusturya'da 1950 yıllarında, Danimarka'da 1978 
yılında, Fransa'da 1981, Federal Almanya'da 1949, 
LüksemiburigMa 1978, Hollanda'da 1983, Norveç'te 
1979, Portekiz'de 1977, isveç'te 1979 yılında ölüm 
cezası kaldırümıştır. 

Ülkemizde ölüm cezası halen yürürlüktedir. Hu
kuken yürürlükte bulunmakla birlikte, bazı ülkelerde 
ölüm cezası uygulanmamaktadır. Bunların içerisinde 
İtalya, ispanya, İsviçre, ingiltere, Malta gibi ülkeler
de, askerî suçlar ile harp zamanında işlenen suçlar 
hariç tutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş, barışçıl, insancıl, 
uygar, saygın büyük Türkiye özlemi ile Türk Ceza 
Kanunundaki bu değişikliklerin yapılmasıyla, kanayan 
yaraların duracağı ve ölüm cezalarının kaldırılma
sıyla suçlunun daha az suç işleyeceği kanısındayız. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepinize saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel. 
Sayın Seyfi Oktay, buyurun. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; gerçekten çağdaş anlayışın, uy
garlığın ulaştığı bu aşamada artık ilkel sayılan bir 
cezanın, ölüm cezasının uygulanıp uygulanmamasını 
görüşüyoruz. Artık bu konu, gerçekten bir çağdaşlık 
konusu olarak, bundan böyle ülkemiz gündeminde 
yer alacak konulardan birisi durumuna gelmektedir. 
Çağdaş anayasa hukuku artık bu problemi çözmüş
tür. Birçok anayasada olduğu gibi, bizim Anayasa
mızın 12 nci maddesinde de «Herkes, kişiliğine bağlı, 
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahiptir» hükrnü yer almıştır. 

Kişilerin dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
hakları var ise, temel hak ve hürriyetlerin niteliği 
bu ise, temel hakların bu niteliğine gerçekten inanı
yor ve saygı duyuyorsak, kişiye nasıl ölüm cezası uy
gulayabiliriz?.. Çünkü, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olmak, 
kişinin varlığına ve yaşamına bağlıdır. Nitekim Ana
yasamızda, ölüm cezasının kaldırılamayacağına iliş
kin bir hüküm mevcut değildir. Kaldı ki, Anayasamı

zın 17 nci maddesinin birinci fıkrası, herkesin yaşa
ma hakkına sahip olduğunu açıkça vurgulamaktadır. 
Bu maddenin son fıkrası ise, ölüm cezası verileceği
ne dair bir amir hüküm olmayıp, böyle bir ceza uy
gulanırsa, bunu da yaşam için bir ihlal saymayacağı
nı belirtmektedir. Eğer bu fıkra, bir amir, emredici 
bir hüküm niteliğinde olsaydı, Anayasamızda temel 
hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinin bir anlamı kal
mazdı. Bu durumda Anayasamız, ölüm cezasının uy
gulanmasını ulusal iradeye, onun asıl ve yegâne tem
silcisi olan yüce Meclise, onun anlayışına ve takdirine 
bırakmıştır. 

Değerli milletvekilleri, üyesi bulunduğumuz Av
rupa Konseyi üyesi ülkelerden yalnızca Türkiye'de 
ölüm cezası vardır, Türkiye dışında bu ülkelerin hiç
birisinde ölüm cezası yoktur. Amerika Birleşik Dev
letlerinin 38 eyaletinde ölüm cezası kaldırılmıştır. İn
giltere, Almanya, İtalya, isviçre, İsveç, Norveç, Hol
landa ve Fransa gibi ülkeler de dahil olmak üzere, 
yaklaşık 50'ye yakın Batı ülkesi artık ölüm cezasını 
toplumsal yaşamından çıkarmıştır. 

Konu, uluslararası antlaşmalarla da çözüme kavuş
turulmuştur. Hepinizin bildiği, Uluslararası İnsan Hak
ları Evrensel Bildirgesinde de yaşam hakkı, bir hak 
olarak kabul ve tescil edilmiştir. Bü bildirgede Tür
kiye'nin de imzası vardır. 

Bazı çevrelerde ölüm cezalarının, caydırıcılık un
suru taşıdığı, ağır suç işlemeyi ve adam öldürmeyi ön
leyeceği konusunda düşünceler ve inançlar vardır. 
Toplumsal yaşamın verileri bu inancı doğrulamamak-
tadır. örneğin; bugüne kadar ülkemizde ölüm ce
zasının önleyici niteliği açık bir şekilde görülememiş
tir. Ülkemiz, normal olağan dönemler kadar, sıkı
yönetim idereleriyle de yönetilmiştir. Sıkıyönetim dö
nemlerinde ölüm cezaları, normal dönemlere rağmen 
daha etkili bir biçimde uygulanabilmektedir; ama bü
tün bunlara rağmen, ölüm cezasını gerektiren suçlar, 
hukuk mevzuatımızdaki bu düzenlemelere rağmen, 
maalesef önlenememiştir. 

Her zaman vurguluyoruz; suç işlemeyi önlemenin 
en etkin yolu, suçu oluşturan ekonomik ve sosyal ko
şulları ortadan kaldırmaktır. 

Ünlü ceza hukukçularından Alfieri «Suçu toplum 
hazırlar, birey işler» demektedir. Toplumdan kasıt, 
muhakkak ki toplumsal koşullardır. Toplumsal ko
şullardan kaynaklanan çelişkiler, yoksulluk, işsizlik, 
adaletsizlik ve buna benzer diğer çaresizlikler, ağır 

, cezalı suçları artıran koşullardan ibarettir. 
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Bugün iktidar bu koşulları hafifleteceği yerde, öl
çüsüz derecede ağırlaştırmıştır. İşsizlik, yoksulluk had 
safhadadır. Toplumsal değerler süratle değişmekte ve 
tahrip olmaktadır. Vatandaşın, artık yarınlara gü
veni kalmamıştır. İktidar, zecrî önlemler yerine, bu 
sorunlar üzerine eğilmelidir. 

Bugüne kadar kriminoloji alanında birçok araştır
ma ve incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler arasın
da ünlü örnekler vardır, örneğin, İngiltere'de oluş
turulan ölüm Cezası Kraliyet Komisyonu geniş bir 
inceleme yapmıştır ve bu araştırmayı dünya ölçeğin
de yapmıştır. Buna göre, ölüm cezasının kaldırılması, 
ilgili suç oranını artırmamakta, ölüm cezasının yeni
den konulması da suç oranını azaltmamaktadır. Bu 
geniş inceleme neticesinde bu sonuca ulaşılmıştır. Hele 
hele siyasal niteliği olan suçlara ölüm cezasının uy
gulanması, çağdaş dünyada kabul edilebilen bir görüş 
olmaktan artık çıkmıştır. Kaldı ki, bu tür suçlarda öl
çüler, kıstaslar değişkendir. Bu suçlar, siyasal orta
ma, siyasal konjonktüre göre biçimler almaktadır. 
Dün suç sayılan eylemler, bugün mubah sayılmak
tadır. Dün suçlu görülen politikacıların ve devlet 
adamlarının, değişen zaman içerisinde, heykelleri di
kilmektedir. 

Konuya ilişkin bir başka husus da, adlî hata du
rumudur. Hukukumuzda adlî hatayı düzeltecek me
kanizmalar vardır; ancak ölüm cezası infaz edildik
ten sonra bunu düzeltmek, onarmak olası değildir. 
ölüm cezasının yerine getirilmesinden sonra ortaya 
çıkan adlî hata, kamu vicdanında onarılmaz yara
lar açmaktadır. Ayrıca, ölüm cezasında, çağdaş ceza 
hukukunun kabul ettiği ıslah amacı da yoktur; çün
kü insan öldükten sonra onun ıslahı düşünülemez. 

Değerli milletvekilleri, açık kalplilikle ifade edelim 
ki, adam öldürmek ilkel bir eylemdir. Bununla bera
ber, kişinin, bunu tehevvürle ya da başka etkenlerle 
yapması olasıdır; ama bunu devlet yapamaz. Adam 
öldürme, yani idam, devlet kavramıyla bağdaşmaz. 
Kaldı ki, suç ile ceza arasında olması gereken orantı 
da ölüm cezasında yoktur. Bu ceza, orantısız bir ce
zadır. Gerçekte ölüm bir ceza da değildir. Devlet eliy
le insan öldürmeye ceza denilmesi akıldışı bir tutum
dur. Bu konuda ünlü yazar Victor Hugo, «Suç, vicdan 
azabı ile ödenir; balta ya da yağlı kementle değil» 
demektedir. Ceza hukuku uzmanı Pons da görüşleri
ni, «Halen ölüm cezasının ortadan kaldırılmasına en
gel olan şey, bir düşünce değil, batıl bir itikattır; ci
nayetlere karşı toplumu, ancak ölüm cezasının koru-. 

yabileceği yolunda batıl bir inançtır» şeklinde belirt
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu arada şunu da arz et
mek zorunluluğunu duymaktayım. Biliyorsunuz önü
müzdeki günlerde huzurunuza yüzlerce ölüm cezası 
dosyası gelecektir. Bunları onamak suretiyle ülkeyi bir 
idamlar ülkesi haline mi sokacağız? Çıkarılan İnfaz 
Yasası, ölüm cezası ile mahkûm olanların bir kısmı
nın cezalarının onanmasına, bir kısmının ise onanma-
masına kapı açacak niteliktedir. Böyle bir durumun 
ortaya çıkması halinde, şunu bilmek gerekir ki, Mec
lisimizin saygınlığı tartışılır hale gelir. Bu yasa öneri
si, ayrıca bu açıdan da üzerinde durulması gereken 
bir konuyu içermektedir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdan beri arz etmeye 
çalıştığım nedenlerle bu yasa önerisinin, ölüm ceza
larını hukuk mevzuatından çıkaracak biçimde düzen
lenerek yasalaşmasında zorunluluk bulunduğuna inan
maktayım. 

Bu duygularla Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Konya Milletvekili Sayın Sabri Irmak'ın teklifi ile il
gili Adalet -Komisyonu raporu okunarak ıttılaınıza 
arz edilmiş bulunmaktadır. 

Teklif, kanunlardaki ölüm cezalarının, ölüm veya 
müebbet ağır hapis şeklinde değiştirilmesini ve ölüm 
cezalarını veren mahkemelerde kararın oybirliğiyle 
alınmasını öngörmektedir. 

Sayın teklif sahibinden sonra söz alan değerli ar
kadaşlarımız meseleyi, biraz da teklif çerçevesinden 
çıkarıp, idam cezalarının kaldırılıp kaldırılmamasına, 
dünyadaki uygulamaya, Avrupa Konseyin deki son 
gelişmelere kadar götürdüler. Biraz da, hisleri tahrik 
eden demeyeyim de, duygusal ifadelerde bulundular. 
Meseleyi... 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Duygusallık da 
insancıllıktır. Sevecenlik, duygusallık güzel şeydir Sa
yın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Devam
la) — Yanlış anlamayın, meseleyi biraz da hissî yön
den ele aldınız, o anlamda söylüyorum. 

İnsan sevgisi, felsefe ve ideoloji açısından duydu
ğumuz kişisel endişeler ne kadar takdire şayan olursa 
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olsun, bazı meselelerde çok dikkatli, çok gerçekçi ve 
objektif olmak mecburiyetindeyiz. 

Elimde, Avrupa Konseyi Suç Sorunları Yönetici 
Komitesinin Strazburg'ta yapılan 29 uncu toplantısının 
gündeminde bulunan, ölüm cezasının ilgası konusun
da, Profesör Nurullah Kunter'in, 20 Mart 1980 tari
hinde, anılan komitenin genel kurulunda yaptığı ko
nuşmanın tam metni - hem Türkçesi, hem Fransızca-
sı - var; arzu eden, merak eden arkadaşlarıma bu 
metni memnuniyetle takdim edebilirim. Bu metin, bi
raz evvel konuşan arkadaşlarımıza yeterli cevabı ve
rebilecek nitelikte bir metindir. 

Biliyorsunuz, belli şartlar, belli sonuçları doğurur. 
Bu, determinizm dediğimiz felsefik görüşün kısa ve 
özetle ifadesidir. Dileriz, temenni ederiz ki, ülkemiz 
huzurlu, müreffeh çok az sayıdaki ülkelerin seviyesi
ne gelir ve bu kürsüde olsun, başka platformlarda ol
sun, ölüm cezası tartışılır olmaktan çıkarılır; ancak, 
unutmayınız ki henüz o noktaya gelmiş değiliz. Bu 
noktaya inşallah geliriz ve bu insancıl duygulara bü
yük ölçüde değer ve yer veririz. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta; muh
telif vesilelerle arz ettiğim, Ceza Yasası üzerindeki ça-
hşmalarımızdır. Bu çalışmalarımız Haziran sonuna 
kadar bitmiş olacaktır. Bu çalışmalar içerisinde gayet 
tabiî ki, ölüm cezası da değerlendirilmektedir. Bu de
ğerlendirmede, ölüm cezası oybirliği ile mi verilsin, 
oy çokluğu ile mi verilsin veya Türkiye'de ölüm ce
zası bulunsun mu, bulunmasın mı - ki, önemli olan, 
işin başı olan da budur - bulunacaksa hangi suçlar
dan dolayı bulunsun, gibi konular ele alınmaktadır. 

Biliyorsunuz raporda belirtilmiştir; Türk Ceza Ya- • 
sasının 22 yerinde bu .geçmektedir ki, kişisel kanaati
me göre 22 rakamı oldukça yüksek bir rakamdır; ama 
konu bilimsel açıdan incelenmektedir. Bir yanlışlığa 
meydan verilmemesi için meselenin, en azından ko
misyon çalışmalarının bitirilip, raporun bakanlığıma 
verilmesine kadar ertelenmesinde; gerek ceza siyaseti 
bakımından, gerek ülkemizin şartları bakımından ya
rar ve yararın ötesinde de zaruret görmekteyim. Bu 
nedenle, teklifin reddini yüksek tasviplerinize arz edi
yorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
Şimdi, Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Kanun

ların ölüm Cezasını öngören Hükümlerinin; ölüm 
Veya Müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifinin reddine dair komisyon rapo

runu oylarınıza sunuyorum: Komisyon raporunu ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporu 
kabul edilmiş, dolayısıyla teklif reddedilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
101 oy var mı? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — 101 sayı var mı 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, değerlendirildi ve teklifin 
reddine dair komisyon raporunun kabul edildiği ifa
de edildi. 

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

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, istanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, Taşınmaz Malların Kiralanması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
nun müzakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın; Taşınmaz 

Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi Ada
let Bakanlığı temsilcilerinin ve teklif sahibinin de ka
tılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklif, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkın
da Kanunu esas almakla birlikte, kira bedelinin tes
piti konusunda yeni prensipler getirmekte ve emlak 
vergisi beyannamesindeki rayiç bedelin konutlarda % 
8'inin, işyerlerinde % 10'unun yıllık kira tutarı olarak 
belirleneceğini hükme bağlamaktadır. 

6570 sayılı Kanunun kiraların dondurulmasına ve 
1953 yılı rayicine göre kira esasının belirlenmesine 
dair 2 ve 3 üncü maddeleri, mülkiyet hakkının özünü 
zedelediği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinin 
26.3.1963 tarihli ve 1963/3-67 sayılı Kararı ile iptal 
edilmiştir. O tarihten bu yana mahkemeler ve Yargı
tay, kira bedellerinin tespiti yönünden ortaya çıkan 
boşluğu, günün şartlarına göre değişen karar ve içti
hatları ile doldurmuş bulunmaktadırlar. 

Kiranın Emlak Vergisi beyannamesinde bildirilen 
miktara göre tespit edilmesi halinde, malik, yüksek ki-

(1) 416 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir* 
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ra alabilmek için, yüksek vergi vermeye razı olacak 
ve vergi beyannamesini göstererek, kiracıyı, istediği 
bedeli kabule zorlayacaktır. Böyle bir sistem, belkir 
Emlak Vergisi tahsilatını yükseltebilir, fakat kiracı
ları korumak için çıkartılacak kanunun temel amacı
nı da zedeler. 

Bunun yanında teklif, konut ve işyeri inşaatına 
menfî yönde tesir edecek ve konut ile işyeri darlığını 
artırarak arz ve talep dengesinin zamanla kiracılar 
aleyhine bozulmasına yol açacaktır. 

Konut kiraları artışının önlenmesi, şehirlerdeki ko
nut yapımının artırılmasıyla mümkün olabilecektir. 
Probleme, özellikle nüfusu hızla artan ve konut ihti
yacı büyük olan şehirlerde alt ve orta gelir grubu için 
konut yapımının desteklenmesi ve genel ekonomik den
ge içinde konut sektörüne gereken önemin verilme
si yoluyla köklü çözüm getirilebilecektir. 

Hükümetimizce 2985 sayılı Kanunla «Toplu Ko
nut Fonu, kurulmuş ve bu fona büyük kaynaklar da 
yaratılmış bulunmaktadır. Fonda toplanan kaynaklar 
en rasyonel şekilde kullanılarak toplu konut yapımı 
hızlandırılacak ve problemin bu yolla halline çalışıla
caktır. 

Kira parasının tespiti konusundaki mahkemeler 
ve Yargıtayın günün ihtiyaç ve şartlarına göre deği
şen karar ve içtihatları' istikametinde yapılmakta olan 
tatbikatın, kanun haline getirilip dondurulması ve bir 
yerde esnek uygulama yolunun kapatılması hususları
nı ihtiva eden mezkûr teklif Komisyonumuzca olum
lu bulunamamış ve maddelerine geçilmeden reddedil
mesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın İbrahim Ural; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Taşın
maz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi 
konusunda SHP Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Komisyonu tarafın
dan reddedilmiş bulunan bir kanun teklifini savun
mak gerçekten çok zor. Hele biraz sonra Meclis Ge
nel Kurulu tarafından da reddedileceğini bildiğim bir 
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j teklifi savunmak ise çok daha zordur; fakat buna 
rağmen biz, üzerimize düşen görevi yaparak, bu ko-

I nudaki endişe ve fikirlerimizi beyan edeceğiz. 
Söze, Anayasamızın 57 nci maddesini okuyarak 

başlamak istiyorum. Madde, «Devlet, şehirlerin özel
liklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çer
çevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, 
ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler» demek
tedir. Geçmiş dönemlere bakacak olursak, bu ihtiya
cı karşılayan bir sürü kanunun çıkarılmış olduğunu 
görürüz. Bu konuda çıkarılan kanunlar; 1580 sayılı 
Belediye-Kanununun 15 inci maddesi ile ilgili kanun, 
imar ve iskân Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun, Memur Konutları Kanunu, Emlâk Kre
di Bankası Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
nihayet Toplu Konut Kanunudur. Bunları tetkik etti-

I ğimizde ise, devletin eskiden beri konut politikasını, 
sosyal ve devlet politikası olarak benimsediğini görü
yoruz. Ne çare ki, bütün bu iyi niyetlere rağmen, bu
güne kadar bütün vatandaşlarımızın ihtiyacını karşı
layacak bir çözüm henüz bulunamamıştır; ancak, bel-

j li önceliklerden hareket edilerek, memurların, işçile
rin ve belli bir kesimin ihtiyaçlarını karşılamak ön 

I plana alınmıştır. 

Geçmişe bakacak olursak, özellikle 1950'lerden 
sonra köylerden şehirlere doğru büyük bir akının baş
lamış olduğunu görürüz. Son zamanlarda ise, nüfusu
muzda büyük bir artma olmuş ve bunun sonucu ola
rak da kira konusu ön plana geçmiştir, istatistiklere 

I baktığımızda ise bu konuyu daha net bir şekilde gör
memiz mümkündür. Kiralık konutlarda oturanların 

I oranı 1955 yılında yüzde 9,2 iken; 1960 yılında bu oran 
yüzde 42; 1965'te yüzde 45,8; 1970 yılında yüzde 48,3; 

I 1980'de yüzde 49,1 olmuştur. Bugün bu oran yüzde 
5.1'in üzerindedir. Başlıbaşına bu rakamlar bile konu
nun üzerine gitmemizi gerektiren bir ölçü olsa gerek
tir. Zira, bugün halkımızın yarısı kiracıdır, diğer yarı-

j sı ise ancak ev sahibi olabilmektedir. 

I Sayın milletvekilleri, tarihte ve özellikle liberal 
ekonominin uygulandığı demokratik ülkelerde herhan
gi bir kira kanunu var mı, yok mu diye bakacak olur
sak, böyle kanunların mevcudiyetini görürüz. Birin
ci etapta, isviçre Anayasasının geçici 1 inci maddesi, 
kirayla ilgili ve özellikle kiracıları himayeye matuf 
bazı kararların alınabileceğini gösteriyor. 

Bundan başka, Belçika'da kira kanunu halen yü-
I rürlüktedir. Bu kanuna dayanılarak pek çok karar alın-
I mış ve nizamnameler çıkarılmıştır. Halen mevcut ka-
j nun, ticaret ve sanayi yerleriyle ev kiralarını kapsa-

50 — 
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yacak şekilde derpiş edilmiştir. Buna ilaveten, kiranın j 
azalması ve yükselmesi yüzde 10'u geçtiği takdirde 
mahkemeye gidilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, eğer | 
bu yer konut olarak kullanılıyorsa, iki tarafın akdin 
feshini ihbar edebileceği ve bu sürenin ise ev sahibi 
içiö altı, kiracı için ise üç ay olduğu açıklanmıştır. 
Ayrıca, kira kontratı üç ay ile bir yıl arasında bir süre 
için yapılmışsa, bu sürenin bitiminden bir ay evvel 
taraflardan her birinin, diğerini haberdar ederek, an- I 
laşmayı feshedebileceği hükmü getirilmiştir. 

Federal Almanya hükümetinin kira kanununa ge
tirdiği hükümlere bakacak olursak, bunları şöylece 
sıralamak mümkün olur: 

Kiracı, ev sahibinden kendisi ve ailesi güç durum
da ise, kontratın uzatılmasını isteyebilir. 

Ev sahibi, mahkeme kararıyla süresi tespit edil
memiş kontratı bozarsa, kiracı itiraz ederek kontra
tın devamını isteyebilir. 

Kiracı, kiralanan eşyayı teslim etmezse, ev sahibi 
kiracıdan kira faizi talep edebilir. 

Kira anlaşmasının feshinin yazılı olarak yapılması 
hükmü ve buna benzer daha birçok hükümler getiril
miştir. 

Şimdi İngiltere'ye geçiyoruz : ingiltere'de 1915 yı
lından bu yana kira kanunu mevcuttur. Bu tarihten 
sonra kanun çeşitli değişiklere uğramış, en son 1977 I 
yılında Kira Kanunu olarak aynen bizim eski kanun- I 
daki gibi, isim almıştır ve halen yürürlüktedir. Bu ka
nunda kiracının korunması üç değişik sisteme göre 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri kiraların kontrolü
dür. Bu konu, konut kanunu ve finansman kanun
larıyla temin edilmiştir. 

1946 yılında çıkarılan Kira Kontrol Kanunu da I 
mobilyalı konutlarda oturan kiracılar için özel bir ko- I 
ruma biçimi getirmiştir. I 

Son olarak 1965 yılında, Kira Kanunu, kiraların 
düzenlenmesiyle ilgili birtakım hükümler getirerek, I 
kira kontrolünü sağlamıştır. Kiraların kontrol me
kanizması için de bazı koşulların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Öncelikle kiraların hesaplanabilir de- I 
ğerleri geçmemesi esa^ı getirilmiştir. I 

ikinci olarak, mecurun belirlenmiş bir kira değeri I 
olmalıdır. Bir evin tek bir odasının kiralanması halin- j 
de dahi, kanun kiracıyı korumaktadır. Buna benzer da- I 
ha bir sürü değişiklik getirilmiştir. I 

italya'da, kiraları belli şartlarda dondurma yetki- I 
sini veren kanun hâlâ yürürlüktedir. I 

Hong Kong'da, yapılan sosyal konutlarda barınan I 
pek çok insan vardır. Hatta burada oturanların bir kıs- 1 
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mı isterse parasını vermek suretiyle bu meskenlerin 
bir kısmını satın alabilme hakkına sahiptir. 

Aynı şeyi Singapur'a giden arkadaşlarımızla bera
ber izledik. Orada halkın hemen hemen hepsi - eğer 
ev sahibi değilse - devletin temin etmiş olduğu bir ko
nutta oturmaktadır. Bu konutun bedeli ise çok cüzi
dir. Devletin konutlar üzerinde mutlak egemenliği var
dır. 

Peki, bütün liberal memleketlerde mevcut olan bu 
kanun, acaba komünist memleketlerde var mıdır? Bir
çok arkadaşlarımızın tereddütlerini gidermek için bu 
konuda da bir iki kelime söylemek istiyorum. 

Bu kanun komünist memleketlerde yoktur; çünkü 
mülkün esası devletindir. Devlet istediği kimseye mül
künü kullanma hakkını, belli bir miktarı geçmemek 
üzere kiraya da verebilir. Nitekim, Rusya'da bir gay
rimenkulun kirası sadece ve sadece 13 rubledir. Bu mi
sal kiranın ve kira kanununun hangi ülkelerde niçin 
bulunduğunu daha iyi göstermesi bakımından ilginç 
olsa gerektir. 

Başından beri korktuğum bir konu Adalet Komis
yonunun raporunda da belirlendi. Sanki bu kanun 
teklifi, sadece kiracıyla ev sahibi arasındaki parasal 
sorunları çözmektedir... Oysa- olay, bu kadar basit 
değildir. Hatta bence bu maddeyi kaldırdığımız tak
dirde, belki de bu kanun teklifinin çok daha gerekli 
olduğu meydana çıkacaktır. Bu teklif ne getirmiştir, 
ne getirmek istemektedir? 

Gayrimenkullerin kiralanması: (Kiralanma, başlı-
başına bir müessese, evvela onu derpiş ediyor) Ma
betlerle ilgili bir hüküm yok. Mabetlerin kiraya veri
lemeyeceği, başkalarının istifadesine terk edilemeye
ceği esası getirilmiştir; bunlar yenilik olarak eklen
miştir. 

Biliyorsunuz kiracıyla ev sahibi arasındaki ihtilaf 
konularından birisi, kira sözleşmesinin biçimi ve sü
residir; bu teklif bunun yapılış esaslarını getirmiş
tir. 

Mobilyalı olarak kiraya verilecek gayrimenkullerin 
kiraya verilme esaslarını düzenlemiştir. 

Taşınmazın kısmen işyeri, kısmen konut olarak 
kullanılması halinde ne yapılması gerektiği esaslarını 
getirmiştir. 

Gayrimenkulun başkasına kiralanma, devir, ortak 
alma ve kullanma yasağını getirmiştir. 

Konutların ve işyerlerinin boşaltılmasıyla ilgili hü
kümler getirmiştir. 

Kira sözleşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik ya
pılamaması esasını getirmiştir. 
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Kiracıyla ev sahibi arasında bugün kangren duru
muna gelmiş olan depozito alma; önceden, noter ara
cılığı ile senet almak suretiyle evden çıkmasını sağla
yan sözleşmenin yapılmaması esasını getirmiştir. 

Boşaltma ve tazminat davalarına - özellikle söylü
yorum - eskiden olduğu gibi, şimdi de sulh mahkeme
lerinin bakması esası getirilmiştir. 

Kiralama hakkının mirasçılara geçip geçmemesi 
konusunda bir açıklık getirmiştir. 

Boşaltılan işyeri veya konutun sahibinin, eski ki
racıya bildirimde bulunmadıkça yeniden kiraya vere
meyeceği esasını getirmiştir. 

En mühimi de, ev sahibini koruyan hükümler ge
tirmiştir; çünkü ev sahibine, babasının, annesinin ih
tiyacı olduğu durumlarda kiracıyı çıkarma hakkını 
vermektedir. 

Ben gerek komisyonda, gerekse buradaki açıkla
malarda ve biraz sonra verilecek olan cevaplarda bü
tün bunların üzerinde durulmayacağına, sadece 6 ncı 
maddede belirtilen kiraların tespitiyle ilgili konular 
üzerinde konuşulacağına yürekten inanıyorum. Çün
kü, bütün teklifler, bütün tenkitler bu konuda yapıl
maktadır. Eğer istenirse, biz bu 6 ncı maddeyi tek
liften çıkaralım da, hiç olmazsa diğer maddelerin de
ğeri daha iyi anlaşılmış olsun. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başkaca söz iste
yen?... Yok. 

Sayın milletvekilleri, komisyon raporunda, Sayın 
ibrahim Ural'ın, Kira Kanunuyla ilgili kanun teklifinin 
reddi talep edilmektedir. Raporu oylarınıza sunuyo
rum : Raporu kabul edenler... Etmeyenler... Rapor ka
bul edilmiş; teklif reddedilmiştir. 

3. — 11.1.1954 Tarihti ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında, 11.1.1954 
tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve-Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları üzerindeki 
müzakereye geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini alsın... 
Hükümet yerini almıştır; ancak, komisyon bulun

madığından tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
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4. — 6.12.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı : 418) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında, 6.12.1983 
Tarihli ve 2969 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına konuş
mak üzere, buyurun Sayın Rıfat Bayazıt. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli millet
vekilleri; hükümetin bu teklifine benzer bir teklif da
ha önce Abdullah Resuloğlu'ndan gelmiş, yüce Mec
lis Başkanlığı bu teklifi Anayasa Komisyonuna hava
le etmiş, Anayasa Komisyonunda da enine boyuna, 
incelenmiştir. 

Resuloğlu'nun teklifinde, 2969 sayılı Kanunun tü
müyle yürürlükten kaldırılması esas alınmıştı. Ana
yasa Komisyonuna, hükümet namına «Başbakan» im
zasıyla gönderilen bir yazıda, yalnız (d) bendinin ka
nun metninden çıkarılması, diğer kısımların aynen 
muhafazası mütalaa edilmiş, komisyon ise; teklifin 
gerekçesinde Resuloğlu 2969 sayılı Kanunun Anaya
saya aykırılığını da mütalaa ettiğinden ve kanun da 
Konsey zamanında çıkarılmış bulunduğu cihetle, 
Anayasanın geçici 15 inci maddesi mevucehesinde 
Anayasaya aykırılık iddia edilemeyeceğinden bahisle 
bu teklifin tümüyle reddine karar vermişti. Bu suret
le hükümetin de bir (d) bendi eklenmesi isteği redde
dilmiş bulunuyordu. 

Bu teklif ilk önce, havalesi gereğince Adalet Ko
misyonuna gitmiştir. Bilahara gelen hükümet tasarı
sında ise, 2969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (b) 
ve (d) bentlerinin kaldırılması ve diğer maddelerin es
kisi gibi muhafazası önerilmiştir. 

Şimdi, Adalet Komisyonu bunu müzakere eder
ken, içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince her iki tek
lif ve tasarıyı birleştirmesi gerekiyor idi; fakat bu 
yapılmamıştır. Halbuki, içtüzüğün 36 ncı maddesi, 
«Komisyonlar kendilerine havale edilen kanun tasarı 

(1) 418 S. sayılı basmayan tutanağa eklidir, 

ısa — 
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veya tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya 
reddedebilirler; birbirleriyle ilgili gördüklerini birleş
tirerek görüşebilirler» demektedir. Resuloğlu'nun tek
lifi halen komisyondadır; müzakere edilip edilmediği
ni bilmiyorum. 

Esasen, hükümet tasarısının da, prosedüre göre 
ilk olarak Anayasa Komisyonuna havale edilip, bu 
komisyondan, enine boyuna mütalaa edilerek geçme
si gerekirken, bu lazımeye de Meclis Başkanlığınca 
riayet edilmemiş ve tasarı doğrudan doğruya Adalet 
Komisyonuna gönderilmiştir; yani Anayasa Komis
yonunun tetkikinden uzaklaştırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuza gelen bu ka
nun tasarısı ne getiriyor? Müsaadenizle bu hususu 
bir iki cümle ile arz edeceğim. 

Bu tasarı, 2969 sayılı Kanunun, 1 inci maddesinin 
(b) bendi ile (d) bendinin ortadan kaldırılmasını isti
yor. (b) bendi : «Kurulmuş veya kurulacak siyasî par
tilerin mensuplarından yukarıdaki bentte sözü edilen 
kapatılmış siyasî partilerin kapatılma tarihindeki mer
kez karar ve yönetim kurullarında bulunanları suçla
yıcı, övücü veya savunucu nitelikte yazılı veya sözlü 
beyanda bulunanlar» cezalandırılırlar, demektedir. 

Ne getirmektedir bu tasarı? Bu tasarı, 12 Eylül 
Harekâtından önceki hallerin tekrarlanmaması için 
konulmuş olan bu menedici hükmü kaldırıyor. 
Yine bu tasarıya göre, kapatılmış siyasî partilerin baş
kanları, yöneticileri, deneticileri hakkında, mevcut si
yasî partilerin mensupları icabında konuşabilecek, 
bunların aleyhinde bulunabilecek yazacak, çizecek, 
basma, lazım gelen mesajları verebilecektir. 

Tasarı, ikinci olarak (d) bendinin kaldırılması hük
münü getirmektedir, (d) bendine göre : «Anayasanın 
geçici 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen kişi
lerden, Türkiye'nin iç ve dış politikasını menfî yönde 
etkileyecek sözlü veya yazılı beyanda bulunanlar» ce
zalandırılırlar. Tasarı, bunları da cezaî kovuşturma
dan kurtarıyor. Yani, eski yöneticiler, deneticiler, is
tedikleri gibi içte ve dışta tenkit edebilecek, menfi 
yönde görüşebilecek... Evet, görüşsün; fakat Anayasa 
Komisyonunun gerekçesinde, Anayasanın geçici 4 ün
cü maddesindeki konuların müeyyidesi olduğu zik
redilmişti; bu kaldırılmamıştır. Esasen hükümetin ilk 
isteğinde (a) bendi yoktu, yalnız (d) bendi vardı; bu 
(d) bendine muvafakat etmişti. 

Mesela yurt dışına gitmiş, «Bu memlekette demok
rasi yoktur, bugünkü Meclis meşru değildir, bunların 
yaptıkları tasarrufları hiçe sayıp, istediklerini kabul 
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etmeyin, AET'ye kabul etmeyin, Avrupa Konseyine 
kabul etmeyin» diye menfî propagandalar yapan eski 
yöneticilere, deneticilere pasaportları mükemmelen 
veriliyor. Oysa burada bir sakınca doğuyor; bu kişi
lerin yaptıkları Türk Ceza Kanununun 140 inci mad
desine göre apaçık suçtur. Getirilen tasarı hiç değilse 
bunu önleseydi. Şimdi, bilmiyorum ne yapacaklar? 
bu hususlar komisyonlarda enine boyuna incelenseydi, 
herhalde buna da bir çare bulunurdu. 

Görüyoruz ki, Türk Ceza Kanununun 140 inci 
maddesi dış memleketlerde menfî yönde propaganda 
yapanların cezalarını düzenliyor. Türk Ceza Kanunu
nun bir de, yurt içinde bu tür suçlan işleyenlere veri
lecek cezaları düzenleyen 159 uncu maddesi var ki, 
bu madde çok mühimdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi sizlere 159 uncu 
maddeyi okumak istiyorum : 

«MADDE 159. — Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük 
Millet Meclisini, Hükümetin manevî şahsiyetini, Ba
kanlıkları, Devletin askerî veya emniyeti muhafaza 
kuvvetlerini veya Adliyenin manevî şahsiyetini alenen 
tahkir ve tezyif edenler bir seneden altı seneye kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada beyan olunan cürümlerin irtikâbın
da muhatap sarahaten zikredilmemiş olsa bile onlara 
matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler 
varsa tecavüz sarahaten vukubulmuş addolunur.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir insan, «Bu Meclis 
meşru değildir» dedi mi, adlî mercilerin cumhuriyet 
savcılarının bunu kovuşturması lazımdır. Biz bu ko
nunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Devlet hem 
muhalefetindir, hem iktidarındır; yani hepimizindir. 
Bu devletin adliyesine, Ordusuna, Meclisine, Cumhur
başkanına, hükümetine, bakanlıklarına dil uzatanların 
bu maddeye göre cezalarını görmesi gerekir. Bence, 
12 Eylül'den önceki kargaşalıkların geri getirilmemesi 
için buna azamî derecede itina edilmesi gerekirdi. 
Bu maddelerin gerek komisyonlarda, gerekse Meclis
teki tedvininde çok hassas davranılması icap ederdi. 
Bu tasarının Anayasa Komisyonuna havale edil
memesi, o komisyondan alınacak raporla Adalet Ko
misyonunun raporunun birleştirilmemesi; bunlar ya
nılmadan Sayın Meclis Başkanınca doğrudan doğru-
va huzurunuza getirilmesi, bence biraz eksikliktir. 
Yoksa, şahsen böyle bir kanunun çıkması aleyhinde 
değilim. Kanun çıkabilir; fakat bu kanun içerisinde, 
ileride kargaşalıkları getirmeyecek imkânları da sağ
lamamız gerekirdi. 
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Komisyonun, tasarıyı tekrar ele alıp enine boyuna 
incelemesini yüksek takdirlerinize arz eder, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın, 

Hasan Altay; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
grubum ve şahsım adına saygıyla selamlayarak sözle
rime başlıyorum. 

Bu tasarıya genelde karşı olmadığımızı; yani deği
şikliğe karşı olmadığımızı, bu tasarı komisyonda gö
rüşülürken de belirttik. Ancak, bu haliyle bu değişik
lik eksik olmaktadır; kendi içinde de tutarlı olma
maktadır. örneğin, komisyon raporunun gerekçesinde, 
«Bu kanunun sürekli gündemde kalması halinde 12 
Eylülü hatırlatacağı, vatandaşlarda bir huzursuzluk 
yaratacağı» ifade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bunu böyle kabul edersek, 
yarısının değiştirilmesi de yine aynı sakıncayı içinde 
taşıyacaktır. O itibarla, bu çelişki giderilmelidir. 

Yasayı tümüyle ele aldığımızda, bütün maddele
rin hemen hemen birbiriyle ilgili olduğu görülmekte
dir. Yarısının kaldırılması kanun yapma tekniği açı
sından sakıncalıdır. Eğer bir kısmı kaldırılacaksa: 
yasağın bir kısmının sakıncalı olduğu kabul edilmiş 
olduğuna göre, tamamını kaldırmak en pratik ve en 
gerçekçi yoldur. Bu itibarla, bu tasarıya, komisyonda 
görüşülmesi sırasında, eksik olduğu gerekçesiyle karşı 
çıkmıştık. 

Sayın milletvekilleri, bu yasanın değiştirilmesinin 
Anayasaya aykırı olduğu görüşüne katılmak olası de
ğildir. Anayasada bu konuda özel bir hüküm bulun
madığına, hangi kanun çıkacak veya çıkmayacak, 
hangisi değiştirilmeyecek diye özel bir hüküm olma
dığına göre, yüce kurul dilediği şekilde bunu değişti
rebilir, değiştirmeye yetkilidir. 

Sayın milletvekilleri, geride kalan maddeleri ince
lediğimizde, 12 Eylüle katılanları ve 12 Eylülde görev 
alanları büyük ölçüde koruduğunu görüyoruz; aslın
da buna da gerek yoktur. Suç teşkil eden bîr eylem 
diğer kişiler tarafından işlendiğinde Ceza Yasasına 
göre mutlaka cezalandırılacaktır. Konsey üyeleri ve 
Cumhurbaşkanı zaten Anayasa ve diğer yasalarla do
kunulmazlık gibi bir teminata kavuşturulmuştur. Bu 
itibarla, özel birtakım hükümlerin saklanmış olması, 
kendilerine yarar değil, belki zarar getirecektir. Şöyle 
ki : Toplumda birtakım şeyler suç işleneceği endişe
siyle söylenemez; ama fısıltı gazetesi bunları sürekli 

yayabilir. Bu haliyle açıklığa çıkmayan bir olay, bir
takım zanlar ortaya çıkarır; bu ise açık bir rejim 
olan demokratik rejim açısından sakıncalıdır. Demok
rasi açıklık rejimidir. Söylenen, eğer suç teşkil etmi
yorsa, herkesi ve her fikri eleştirmek, en doğruyu bul
mak Türk halkının ve bizim en kutsal hakkımızdır. 

Yasa açık ve kısadır. Bu itibarla, görüşümüz, ya
sanın tümüyle kaldırılması yolundadır. 

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

BAŞKAN — Sayın tbraJhim Ural, buyurun. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — ANAP 

Grubu adına söz isteğimiz vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Talep olmadığı için söz vermedik; 

eğer talebiniz varsa, takdir edelim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Yazı

mız vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın ibrahim Ural, buyurun. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bilindiği gibi, bütün siyasal sis
temler insanların mutluluğunu esas almışlar ve bu
nun da ancak, özgürlük ve eşitliği sağlamakla müm
kün olduğunu kabul etmişlerdir; fakat ne çare ki, bu
güne kadar bu iki hakkı sağlayan bir sistem buluna
mamıştır. Bugün geçerliliğini sürdüren iki sistemden 
biri olan komünizm, sadece eşitliği; diğeri olan ka
pitalizm ise, özgürlüğü önplana aldığı halde, bunları 
gerçekleştirmekten uzak kalmıştır. 

Kapitalizmin bir uygulama şekli olarak kabul edi
len demokrasi, özgürlükleri insanların vazgeçemeyece
ği temel hakları olarak kabul etmiş; hele siyasal öz
gürlükleri önplana almış, kamu düzeninin üstüne çı
karmış, söz ve düşünce özgürlüğünü, bütün diğer hak
lardan üstün kabul etmiştir. Sırf bu nedenle, söz ve 
düşünceyi ifade hakkını kısıtlayan 2969 sayılı Kanuna 
karşı çıkmak gereğini duyuyorum. 

Ayrıca bu kanun, Anayasamızın getirdiği temel 
hak ve özgürlükler kavramına da ters düşmektedir. 
Zira Anayasa, insanların vazgeçemeyeceği temel öz
gürlükleri arasında,, söz ve düşünce özgürlüğünü de 
saymıştır; hatta bunlann, özüne dokunmamak şar
tıyla, ancak kanunla sınırlandırılabileceği hükmünü ge
tirmiştir. Oysa bu kanun, yukarıda saydığımız hak
ların özünü de zedelemiştir. Bu nedenle de, 2969 sa
yılı Kanuna karşıyım. 
• Kaldı ki, bu kanun, herkesin sandığının aksine, 
dört beş kişinin değil, 50 milyon insanın konuşmasını 
da kısıtlamıştır. Çünkü, sadece belli sayıdaki kimse
lerin konuşmasının aksine, uzun süre siyasî hayatta 
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bulunan bu kimselerin aleyhine yapılan eleştirileri de 
yasaklamıştır. Oysa, onlar hakkında herkesin söyleye
bileceği birçok şey vardır ve kanaatimce de herkesin 
bir şeyler söylemesi gerekir. Sırf bu nedenle de, 2969 
sayılı Kanuna karşı çıkmak gereğini duyuyorum. 

Ayrıca mevcut kanun, belli sayıdaki şahsın konuş
masını kısıtlamak bir yana, aksine bunlara bir imti
yaz getirmiştir. Çünkü, bunlardan bazıları her gün 
konuşmakta, açıkça bu kanunu çiğnemekte, hiç kimse 
de bunun hesabını sormamakta ve soramamaktadır. 
Hatta bunlardan bazıları «Cumhurbaşkanının seçimle 
gelmeyip, tasdikle geldiğini» söylemekte, bugünkü yö
netimi işine geldiği gibi tenkit etmekte, ufak bir ima
da bulunanlara âdeta hakaret etmektedirler, tşin ga
rip tarafı, bu tarz sözleri gazetelerde manşet olmakta; 
verilen cevaplar ise, bu kanunun şümulüne girdiği ge
rekçesiyle yer almamaktadır. Bir ketime ile ifade edi
lirse, bu kanun, bu şahısların konuşma ve hareket
lerini kısıtlamamış, aksine koruyucu bir zırh olmuş
tur. Bu nedenle de, 2969 sayılı Kanuna karşı çıkmak 
gereğini duyuyorum. 

Kaldı ki, yeni yeni oluşumlar sözkonusudur. Bu 
oluşumda yer alanların, bu kimseler için söyleyecek
leri çok sözleri vardır. «Tapulu arsamın üzerinde ge
cekondu yaptırmam» diyenlere karşı, bu mal üzerin
de apartman yaptırmaya hakkı olanların söyleyecek
leri vardır. Geçmişte ülkeyi 12 Marta getirenlerle, bu
gün de getirmek isteyenlerin kim olduklarını söyleye
cekler vardır. Velhâsıl, bunlar için söylenecek pek 
çok şey vardır. 

•ölümleri ve nikâhları kendisine reklam aracı ya
parak gövde gösterisi yapanlar vardır. Hatta, Gös
teri Yürüyüşleri Kanununa aykırı eylem içine giren
ler vardır. Suç teşkil eden söz ve hareketler hakkın
da hiçbir soruşturma yapmayanlar vardır. Bütün bu 
«var»ları kısıtladığı için de, 2969 sayılı Kanuna karşı 
çıkmak gereğini duyuyorum. 

Ayrıca bu kanun, halkın merhamet hislerini kam
çılayarak, bu kişileri mazlum, bu kanunu çıkaran ve 
uygulayanları zalim olarak kabul eden bir tefrike de 
neden olmuştur. Oysa ortada ne zalim, ne de mazlum 
vardır. Sırf bu nedenle de, 2969 sayılı Kanuna karşı 
çıkmak gereğini duyuyorum. 

Konuşması kısıtlananlardan bir eski genel başkan, 
12 sene müddetle başbakanlık yaptığı, ülkeyi 12 Ey
lülün şartlarına getirdiği halde, hiçbir olaydan sorum
lu tutulmamıştır. Ailesinin yaptıkları meydanda oldu
ğu halde, yakasına yapışılmamıştır. îki ihtilal geçir

diği halde, kendisi hakkında hiçbir şey yapılmamış1 

tır. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Ural, 

burada yok, burada yok. 
İBRAHİM URAL (Devamla) — Oysa bu devir

lerde binlerce insan cezaevlerine girmiş, birçok kişi 
idam edilmiştir. Her seferinde bir sürü gözyaşı ara
sından sıyrılarak belli bir yere gelmiştir. Sanki o de
virde bu zat hiçbir sorumluluk üstlenmemiştir. Bu 
konuda söylenenleri kısıtladığı için de, 2969 sayılı 
Kanuna karşı çıkmak gereğini duyuyorum. 

Ayrıca, benim açımdan da bu kanunun kaldırıl
masını gerektiren nedenler vardır. Şöyle ki : Bilindiği 
gibi, Ankara Emniyet Müdürlüğünden; bakanların de
vam ettiği kumarhaneleri bastığım, kanunsuz emirleri
ni yapmadığım, torpillilerin işlettiği randevuevlerini 
kapattığım için sürgüne; yani Marsilya Narkotik Bü
ro Ajanlığına tayin edilmiştim. Bununla âdeta, «Biraz 
da sen cebini doldur» denmek isteniyordu. Bunu ka
bul etmeyince de, emniyet genel müdür muavinliği
ne tayin ediliyordum. Danıştaya müracaat ederek ka
rar aldığım halde, bu karar uygulanmıyordu. Sayışı ay
dan karar çıkarttığım halde, yedi buçuk ay süreyle 
maaşım verdirtilmiyor, çoluk çocuğumla âdeta açlığa 
mahkûm edilmek isteniyordum. Bununla yetiniimiyor, 
lojmandan çıkartılıyor, altımdan arabam alınıyordu. 
Ağlayan eşimizi görüp ne acıyan, ne de yardım eden 
oluyordu. Oysa sürgüne yollanırken ağlayan eşine 
biz acıyorduk. İşte bütün bunları söylemeyi kısıtladı
ğı için, 2969 sayılı Kanuna karşı çıkmak gereğini du
yuyorum. 

Kocaeli Valiliğinden alınırken verdiğim dilekçey
le, kaçakçıların, atama kararnamesinin çıkarılmasın
da çok etkili olduklarını öğrendikten sonra, «Daha 
fazla kalmam» diyerek istifa ediyordum. Dilekçe ay
nen şöyle idi: 

BAŞKAN — Sayın Ural, toparlayınız efendim. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

«Görevden alınmamız üzerine, gerek sizin ve ge
rekse Başbakanın yaptığı konuşmalar, valilik mesleği
ni halk pazarında hiçe indirmiş, insan olarak haysi
yetimiz rencide edilmiştir. Buna rağmen, zayıf da 
olsa başarılı olabileceğimiz ihtimalini düşünerek ne 
Danıştaya müracaatla atama kararının iptalini isteme
yi ve ne de çok sevdiğim mesleğimden ayrılmayı dü
şünmüştüm; fakat menfaat vaatleriyle, çeşitli maddî 
ve manevî tehditlerle bizi yola getiremeyen kaçakçı
ların, atama kararnamesinin çıkarılmasında çok etkili 
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olduklarını öğrendikten sonra bu meslekte daha faz
la kalmamaya karar veriyorum.» Sırf bunların yazıl
masını önlediği için, bu kanuna karşı çıkmak gereğini 
duyuyorum. 

Bundan bir müddet evvel grupta yaptığım bir ko
nuşma üzerine, benim için aynen; «O adam yalancı
nın birisidir, ben onu müfteri ilan ediyorum» sözleri 
söylenmiştir. Bunu öğrenince kendisine şöyle bir tel
graf çektim: «Gerçek dışı kulis haberlerine dayana
rak insanları karalama huyundan vazgeçmediğiniz an
laşılıyor. Erbakan'ın Odalar Birliğinden atılması için 
bizzat emir verdiğinizi unutmuş görünüyorsunuz. Bu 
durumun, içinde bulunduğunuz ruh haletinden mi, 
hafıza kaybından mı, yoksa karakter zaafından mı 
ileri geldiğini anlamakta müşkülat çekiyorum, ölüm
leri ve nikâhları kendinize reklam aracı yapmanız yet
miyorsa, benim dışımda başka vasıtalara başvurma
nızı tavsiye ederim ve size şifalar dilerim.» Bu tel
grafım da, bu kanunun şümulüne girdiği iç'in maale-

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/855) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu»nda 
1985 yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı 
nedir? 

a) Müşterek Trafik Fonundan devredilen, 
b) Bütçe ödeneklerinden kullanılan, 
c) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 

17 nci maddesine göre ayrılan, 
d) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gere

ğince Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo
nundan alınan, 

e) Banka faizleri, 
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sef gazetelerde yer almıyordu. Bunun için de, bu ka
nunun kaldırılmasının lehinde oy kullanacağım. 

Asıl mühim bir noktayı belirterek sözlerimi bitir
mek istiyorum: Sorumluluk derecesi farklı kişileri 
bir kefeye koyduğu için de bu kanuna karşı çıkmak 
gereğini duyuyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ural. 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu adı

na Sayın Alpaslan Pehlivanlı ve şahsı adına da Sa
yın Nuri Korkmaz söz istemişlerdir; ancak, kanun ta
sarısının müzakeresine devam ettiğimiz takdirde süre 
dolmuş olacaktır. 

Çalışma süremizin dolması sebebiyle, gündemdeki 
konuları sırasıyla görüşmek için 2 Nisan 1986 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.55 

CEVAPLAR (Devam) 

f) Yardım ve bağışlar, 
g) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 

Soru 2. Bu fondan 1985 yılında yapılan harca
maların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Bilgi işlem merkezi için harcamalar, 
b) Trafik hizmetlerinin geliştirilmesi ve diğer 

amaçlarla satın alman ve yaptırılan araç ve gereç 
bedelleri, 

c) Aynı amaçla kiralanan araç ve gereç bedelleri, 
d) Bakım, onarım harcamaları,-
e) Eğitim harcamaları, 

f) Mahallî idarelerin projelerinin finansmanı için 
harcamalar, 

g) Fonun yönetimi için harcamalar, 
h) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 

Soru 3. Soru 2'de (f) fıkrasındaki mahallî idare
lerin adları ve yapılan finansman yardımlarının tutar-

i ları nedir? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 1 .4.1986 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK-ARGE-

571 (86)/90220 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7.2.1986 gün ve TBMM Gen. Sek. Kan. Kar. 

Dai. Bşk. 7/855-5270/20370 sayüı yazı. 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 

in, «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi»ne ve
rilen cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

Sayın Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonunun 1985 yılı 

gelir ve giderlerine iliş'kin yazılı soru önergenizde yer 
alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

1. «Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu»nda 1985 
yılında toplanan kaynakların tutarları; 

a) Müşterek Trafik Fonundan devredilen, bakiye 
yoktur. 

b) Bütçe ödeneklerinden kullanan 100 000000.— 
TL.'dır. 

c) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
nun 17 nci maddesine göre ayrılan 250 000000.— 
TL. olup, 150000 000.— TL.'sı Hazine Genel Müdür
lüğünce kesilmiştir. 

d) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gere
ğince Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo
nundan alınan, 102 641 552.— TL.'dır. 

e) Banka faizlerinden bu fona kaynak ayrılma
mıştır. 

f) Yardım ve bağışlardan bu fona kaynak ayrıl
mamıştır. 

g) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılma
mıştır. 

2. Bu fondan 1985 yılında yapılan harcamaların 
tutarları; a, b, c, d, e, g, h bentleri ile ilgili herhangi 
bir harcama yapılmamıştır. 

f) Mahallî idarelerin projelerinin finansmanı için 
yapılan harcamalar 100 000000.— TL.'dır. 

3. Bu fondan yardım yapılan mahallî idarelerin 
adları ve yapılan finansman yardımlarının tutarları 
(Ek -1) listededir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonundan Yardım 
Yapılan Mahallî İdarelerin Adları ve Yardım 

Tutarları 

Aldığı 
Mahallî idare adı yardım tutarı 

TOPLAM 100 000 000 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

Rize (Çayeli) Belediyesi 
Kars (Merkez) Belediyesi 
Aydın (Merkez) Belediyesi 
Erzincan (Merkez) Belediyesi 
Kahramanmaraş (Merkez) Belediyesi 
Trabzon (Merkez) Belediyesi 
Niğde (Aksaray) Belediyesi 
Tokat (Merkez) Belediyesi 
Çanakkale (Ayvacık) Belediyesi 
Hakkâri (Merkez) Belediyesi 

15 035 000 
8 900 000 
4 025 000 
5 040 000 

17 000 000 
14 638 860 
19 487 700 
3 500 000 
7 473 440 
4 900 000 
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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Büyükşehir Belediyeleri Alt Yapı Yatırım Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/859) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. İstanbul, Ankara ve Izmfir büyük şehir belediyeleri «Alt Yapı Yatırım Fonu»nda 1985 yılında 
toplanan kaynakların tutarları aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Alt Yapı Yatırım Fonları 
Fon Kaynakları tsitanibul Ankara İzmir 

a) Devlet bütçesinden, — — — 
ib) Belediyeler bütçelerinden, — — — 
c) Diğer kamu kuruluşlarının bütçelerinden, — — — 
d) Bu Fon'a diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, — — — 

tutarları, 
e) Diğer kaynaklar. — — — 

Soru 2. Bu FonMan 1985 • yılında yapılan harcamalar iller itibariyle aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Alt Yapı Yatırım Fonları 
İstanbul Ankara İzmir 

a) Alt yapı yatırımları, " . — — 
b) Bunlarla ilgili ortak tranşe galeri veya ben

zerleri. — — 

Soru 3. 1985 yılında harcama yapılan alt yapı yatırımları üç ilde ayrı ayrı nelerdir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 1 . 4 . 1986 

Sayı: Mah. İd. Gn. Md. Apk. Arge 571 (86) 90222 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 7.2.1986 gün ve 7/859-5275/20377 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan, Büyükşehir Belediyeleri Alt Yapı Yatırım Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin yazılı soru 
önergesine verilen cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı: Mah. İd. Gn. Md. Apk. Arge. 571 (86) 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne MilîetvefciM 

Büyükşehir Belediyeleri Alt Yapı Yatırım Fonu*nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin yazılı soru öner
genizde yer alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

1. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri «Alt Yapı Yatırım Fonu»nda 1985 yılında toplanan 
kaynakların tutarları; 

Ait Yapı Yatırım Fonları 
Fon Kaynakları İstanbul Ankara İzmir 

a) Devlet bütçesinden, 
ıb) Belediyeler bütçelerinden, 
c) Diğer kamu kuruluşlarının bütçelerinden, 
d) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapıl

mışsa, tutarları, 
e) Diğer kaynaklar 

Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri için «Alt Yapı Yatırım Fonu» teşkil edilmediğinden kaynak ay
rılmamıştır. 

2. Bu Fon'dan 1985 yılında yapılan harcamaların tutarları; 
Alt Yapı Yatırım Fonları 

İstanbul Ankara İzmir 

a) Alt yapı yatırımları, 5 738 170,— 
b) Bunlarla ilgili ortak tranşe galeri veya 

benzerleri, 78 633 423,— 
Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri için «Alt Yapı Yatırım Fonu» teşkil edilmediğinden harcama da 

yapılmamıştır. 
3. 1985 yılında harcama yapılan alt yapı yatırımlarının tutarları; 
a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 738 803 000,— 

İSKİ 1985 yılı harcaması, 12 500 000 000,— 
b) Ankara Büyükşehir Belediyesi, 260 000 000,— 
c) İzmir Büyükşehir Belediyesince ise, Avru-

" pa İskân Fonu kredisinden 312 306 109,,— TL.'dır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Yıldtrım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

100 000,— 
621 042 039,60 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ncdhantoğlu' 
nun, belediye başkanlarına bazı imkânlar tanınması-
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbu-
lut'un yazılı cevabı (7/951) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak, yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. ISilalh taşıyabilmeleri için belediye başkanlarına 
da vesika verilmesi, 

2. Belediye başkanları için özel 'bir rozet yaptı
rılması, 

3. Belediye başkanlarınca zorunlu olarak kulla-
nıilmakta olan hizmet arabalarından, birer tanesinin 
makam arabası olarak adlandırılması ve uygulama
nın 'bu şekilde yürütülmesi, 

4. Ankara'daki Belediye Başkanları Misafirhanesi 
önüne de 'bir polis kulübesi konulması ve polis neza
reti sağlanması, 

Konularında, bugüne kadar Bakanlığınızca herhan
gi bir girişimde 'bulunulmuş mudur?. Bulunulmamış 
ise bu konuların gerçekleştirilmesi için gerekli çalış
maların ve düzenlemelerin yapılması mümkün mü
dür?. 

5. Ankara'ya gelen belediye başkanlarının Türki
ye Büyük Millet Meclisine serbestçe girip çıkabilme
lerini temin için, adlarına özel giriş kartı verilmesi 
hususunda Türkiye Büyük Millet Mecli'si Başkanlığı 
nezdinde teşebbüste bulunmayı düşünür müsünüz?. 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 

Müdürlüğü 31.3.1986 
Sayı : APK. ARGE. 

571 (85)/90219 
Konu: Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına; 
İlgi : 24.2.1986 gün ve TBMM. Gen. Sek. Kan. 

ve Kar. Md. 7/951-5468/20986 sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbantoğlu ta

rafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan, Belediye başkanlarına bazı imkânlar tanın-
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masına ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevabın 
bir' sureti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz «ederim. 
Yildırım Akbulüt 

içişleri Bakanı 

T.C. 
Mahallî İdareler Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : APK. ARGE. 

571 ı(86)/90219 
Konu Yazılı soru önergesi. 

Sayın 
Hilmıi Naflbanltoğlu 
Erzurum Milletvekili' 

Belediye Başkanlarına bazı imkânlar tanınmasına 
ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan konular Ba
kanlığımca incelettirilmiştir. 

1. 5.1.1981 tarihli ve 17211 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe giren;-6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nun Gereğince Valiler Tarafından Silah Taşıma ve 
Bulundurma Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esas
lara ilişkin Yönetmelik» te belediye başkanlarına si
lah taşıma izni veren bir hüküm yer almadığı gibi 
mevcut mevzuatta da bu yolda değişiklik yapılması 
uygun görülmemektediiır. 

2. 'Bakanlığımca düzenlenen, beledlîye başkanları
nı tanıtıcı kimlikler valliklere gönderilımliş olup, özel 
bir rozet yaptırılması da düşünülmektedir. 

3. 237 «ayılı Taşıt Kanununda yapılacak deği
şiklik sırasında belediye başkanlarına da makam ara
bası verilmesi hususu gözönünde bulundurulacaktır. 

4. Ankara'daki Belediye Başkanları Misafirhane
si önünde bir polis kulübesi konulmasına şimdilik ge
rek görülmemiştir. 

5. AnkaraVa 'gelen belediye başkanlarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisine serbestçe girip çıkabil
melerinin temini hususundaki yetki Türkiye Büyük 
Millet Mecli'si Başkanlığına aittir. Bu konudaki te
menniniz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulüt 

içişleri Bakanı 
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erciş Şeker Fabrikası inşaatına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/962) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru : Van İli Erciş Şeker Fabrikasının inşaatı 

ne durumdadır? İnşaata ne zaman devam ve ikmal 
edilecektir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 . 4 . 1986 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM -129 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 7 . 3 . 1986 tarih 

ve 7/962-5536/21391 sayılı yazısı ve Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün K. K. 
Gn. Md. 18/106-1527-03012 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tarafımdan 
cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hüseyin Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun So
rusuna Cevabımız. 

Soru : Van İli Erciş Şeker Fabrikasının inşaatı 
ne durumdadır? 

İnşaata ne zaman devam ve ikmal edilecektir? 

Cevap : 1986 Yılı Programı Yatırımlarında Van-
Erciş Şeker Fabrikası 86C10020 proje numarası ile 
Etüd - Proje İşleri Kapsamında yer almıştır. 1986 
Yılı Programı Yatırımlarının revize edilmesi için 
şeker Şirketinin teklifleri hazırlanarak Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiş bulunmak
tadır. 

Revize Yatırım Programımızda Van - Erciş Şe
ker Fabrikası Projesinin Etüd - Proje İşleri kapsa

mından çıkartılarak yatırım programına alınması tek
lif edilmiştir. 

Teklifimizde projenin başlama - bitiş tarihi 
1986 - 88 olarak öngörülmüştür. 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
Balıkesir İlinde yapımı düşünülen müftülük sitesine 
ilişkin sorusu ve Devlet. Bakanı Kâzım Oksa/in 
yazılı cevabı (7/968) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanınca yazılı ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

1. Balıkesir 11 Müftülüğünün çalışma yeri, ça
lışma şartlarına uygun değildir. 

2. Bu gözönüne alınarak müftülük sitesi yapımı 
düşünülmüş, arsa alımına müsaade edilmesi bakımın
dan müracaatlar yapılmıştır. 

En son Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne 
7 . 2 . 1986 tarih 15 sayılı yazı ile arsa alımına 
müsaade edilmesi istenmiştir. 

3. Bakanlığın site yapımında fayda mülahaza 
edip etmediğinin? 

4. Bakanlık görüşü bina yapımı yönünde olum
lu ise yardımın nasıl yapılacağı? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31 . 3 . 1986 
Sayı : 2-02-5957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 7 Mart 1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
7/968-5543/21408 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in Balıke
sir ilinde yapımı düşünülen Müftülük sitesine iliş
kin yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. Balıkesir 11 Müftülüğünün çalıştığı bina, ça
lışma şartlarına uygun değildir. 

2. Müftülük hizmet binası için gerekli arsanın 
kamulaştırma yolu ile satın alınması hususunda ilgi
lilerle temaslar sürdürülmekte olup, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinden bu maksatla 30 000 000,— 
TL ödeneğin tahsisi ile ilgili işlemler de sürdürül
mektedir. 

3. 1986 bütçesinde, sözü edilen tesisin inşası için 
gerekli ödenek bulunmamaktadır. Bu yüzden, arsa-
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nın kamulaştırılması halinde, binanın hayırsever 
Balıkesirliler tarafından yaptırılacağı öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

6. -j— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Gönen İlçesinde yapımı devam eden bara
jın kanaletlerinin ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı ce
vabı (7/969) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

5 . 3 . 1986 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

1. Balıkesir - Gönen İlçesinde baraj yapımı de
vam etmektedir. 

2. Baraj yapımı sürdüğüne ve arazinin de sulan
ması düşünüldüğüne göre; 

a) Kanaletleririin hemen ihale edilmesini düşü
nür müsünüz? 

ıb) Baraj faaliyete geçtikten • sonra kanalet iha
lesi yapılacaksa o da uzun zaman alacaktır. Bundan 
hemen sonuç alınması ve yararlı olması için kanalet 
ihalesini hemen yapmayı düşünür müsünüz? 

T.C. 
Enerji ve Tafbiî Kaynaklar 

Bakanlığı 28 . 3 . 1986 
Basın ve Halikla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71.053.2-934/5070 

Konu : Vazıh soru önergesinin 
cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.3.1986 gün ve 7/969-5544-21409 sayılı ya

zınız.] 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Ba
lıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in Balıke
sir - Gönen İlçesinde yapımı devam eden barajın 
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kanaletlerinin ihalesine ilişkin yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

«Gönen Ovası Sulaması İnşaatı» işi, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün 1986 Malî Yılı Yatırım 
Programı ve Uygulama Planında yer almış olup, yılı 
içerisinde ihale edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

'Enerji ve Tafoiî Kaynaklar 
Bakanı 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir =• Ayvalı İlçesi Altunova Kasabasının me
zarlık düzenlemesi ile ilgili müracaatına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ce
vabı (7/970) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanınca yazılı ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
5 . 3 . 1986 

Davut Abacıgil! 
Balıkesir 

Balıkesir - Ayvalık Hlçesi Altunova Kasabasının 
mezarlık düzenlemesi ile ilgili müracaatının ne safha-
de olduğunun açıklanması? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı' 1 , 4 . 1986 

Sayı : iMah. İd. Gn. Md. 
Apk. Arge. 571'<186)902'2IH 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük IMillet İMeeiisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 7.3,1986 gün 

ve 7/970-5545/21410 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil ta
rafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan, Balıkesir - Ayvalık İlçesi Altunova Ka
salbasınm mezarlık düzenlemesi ile ilgili müracaatına 
ilişkin, yazılı soru önergesine verilen cevalbın bir ör
neği ilişikte sunulmuşitur. 

Bilgi ive ıgereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : Man. İd. Gn. Md. 
Apk. Arıge. 57ıl!(86)' 

Konu : Yazılı sora önergesi 
Sayın 
Davuıt AlbacDgill 
Balıkesir Milletvekili 
Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Altunova Kasabasının 

mezarlık düzenlemesiyle ilgili yazılı 'soru önergeniz
de yer alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

(Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Altunova Belediyesi
nin, mezarlık düzenlemesiyle ilgili 35 485 881 lira
lık proje (bedelli dosyası, 19.8.1985 tarihinde Bakan
lığıma intikal etmiş olup, 1986 yılı içerisinde Mahallî 
İdareler Fonundan yapılacak dağıtımlarda dikkate 
alınacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, adalet okullarına ilişkin sorusu ve Adalet Baka
nı M. Necat Eldem'in yazdı cevabı (7/972) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Bakanlığınızca açılmış bulunan adalet 

okullarından mezun olanlar hangi işlerde ve nasıl is
tihdam edilmektedirler?. Bu kimselerin hizmetlerinden 
Bakanlık ne ölçüde yararlanmaktadır?. 

Soru 2. Bu okulların çıkışlılarının yararlı olma
ları için (Adliye için kâtip, başkâtip, icra memuru, 
cezaevi müdürü, gardiyan gibi eleman sağlaması için) 
lise düzeyinde adliye meslek okulu veya noter meslek 
okulu açılması ve bunların 4 üncü sınıflarının tama
men tatibiki olması uygun olmaz mı?. 

Soru 3. Bölge okutan Erzurum, Diyarbakır, An
kara ve İstanbul'da da açarak, Türk Noterler Bir
liğinin desteklemesiyle burslu talebe okutulamaz mı?. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı . 28.3.1986 

Sayı : 377 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 11 Mart 
1986 tarih ve 7/972-5559/21455 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde anı
lan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevabı fJki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eklem 

Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayı : 377 
Sayın 
Hilmi Nalbanıtoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan-
dınîmasını istediğiniz soruların cevaplan aşağıda tak
dim kılınmıştır. 

1. Adalet Yüksekokulları; Bakanlığım ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir Hukuk Fakülteleri Dekanlıkla
rı arasında yapılan protokoller çerçevesinde, yargı 
hizmetlerinin vasıflı yardımcı personel tarafından ye
rine getirilmesini temin etmek maksadıyla kurulmuş
tur. 

Adalet Yüksekokullarını bitirenler, yargı teşkila
tında münhal 'bulunan yazı işleri müdürlüğü, zabıt 
kâtipliği, icra memur ve yardımcılığı, ceza infaz kuru
mu idare memurluğu kadrolarına atanmakta olup 
görevlerini başarıyla sürdüren bu personelin mesaile
rinden, en iyi şekilde yararlanıldığı müşahade edil
mektedir. 

2. Adalet Yüksekokullarından ayrı olarak, An
kara'da lise seviyesinde ve yatılı «Adalet Meslek L5-
sesü» kurulmuştur. Müdürü atanmış bulunan bu lise 
1986-1987 öğretim yılında faaliyete geçecektir. 

3. Ankara, İstanbul ve İzmir Hukuk Fakülteleri 
bünyesinde faaliyet gösteren Adalet Yüksekokulla
rı ile Ankara'da kurulan ve 1986-1987 öğretim yılın
da faaliyete geçecek bulunan «Adalet Meslek Lisesi» 
nin, Hukuk Fakültelerinin yer aldığı diğer İler ile 
kalkınmada öncelikli Merde de kurulması çalışmala
rına başlanacaktır. 

Ayrıca, adalet hizmetlerinin süratli ve müessir şe
kilde yerine getirilmesini temin için, Adalet Meslek 
Lisesi mezunlarının mecburî hizmetle yükümlü ol
dukları da dikkate alınarak Türkiye ıgenelinde istih
dam edilmeleri yoluna gidilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakam 
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9. — Tçkat Milletvekili Cemal Özdemir'in, mil
letvekili lojmanları inşaatı için indirimli fiyatla ke
reste tahsisi yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'm yazılı cevabı (7/974) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Tarım Orman 

ve Köyişleri Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Cemal özdemir 
Tokat 

1. Milletvekili lojmanları inşaatları için Bakan
lığınızca indirimli fiyatla kereste tahsisi yapılmış-
mıdır? 

2. Yapılmış ise, tahsis olunan Orman Bölge 
Müdürlükleri ve Şefliklerinin isimleri ile tahsis 
miktar ve tarihlerini bildirilmişiniz? 

3. Tahsis müracaatı hangi makam ve gerekçe 
ile yapılmıştır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 1 . 4 . 1986 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ökm. 2-226 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tılgi : Gen. Sek. K. ve Kar. Md. lüğünün 11.3.1986 

tarih ve 7/974-5568/21481 sayılı yazısı. 
Tokat Milletvekili Sayın Cemal özdemir'in «Mil

letvekili Lojmanları İnşaatı için indirimli fiyatla ke
reste tahsisi yapılıp yapılmadığı» hakkında yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Tokat MiHetvekıiii 'Sayın Cemal özdemir'in. yazılı 
soru önergesinin cevabıdır 

Cevap : 1. Milletvekili lojmanları inşaatları için 
yapılan tomruk tahsisleri, inşaatların yapımını üst
lenen Türkiye Emlak Kredi Bankası adııa yapılmış
tır. 

Yapılan tahsisler indiınknli fiyatla değil, diğer 
Resmî Kurum ve Kuruluşlara yapılan normal iç pi
yasa tahsis fiyatları ile yapılmıştır. 

Tahsis 1985 yılında yürüdükte olan 6831 sayılı Or
man Kanununun 30 uncu maddesine (istinaden Ba
kanlar Kurulunun 11.10.1956 tarih ve 4/8135 sayılı 
kararı ve 'bu kararın .bazı maddelerini değiştiren 
18.9.1957 tarih ve 4/9465 sayılı Kararname ile tadi-
len kabul edilen «6831 sayılı Orman Kanunu Gere
ğince Pazarlıkla Yapılacak Orman Emvali Satışila-
ırına Ait Talimatname» nin I inci madde 3 üncü 
bendi uyarınca mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 

Cevap : 2. Yapılan tomruk tahsisleri : 
Tahsıisıim yapıldığı 
Orman Bölge 
Müdürlüğü 

Balıkesir 
Bolu 
Kastamonu 

Mic'ba-ı 
C i n s i <rı (m3) 

I, - II.S.N.B. Çam Tom. 1 000 
I. - II.S.N.B. Çam Tom. 500 
I. - II.S.N.B. Çam Tom, 1 978 

Toplam 3 478 
Cevap : 3. Tahsis müracaatı Türkiye Emlak 

Kredi Bankası A.O. Genel Müdürlüğünce Orman Ge
nel Müdürlüğüne yapılmıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım- Orman ve Köyuşteri Bakanı 

10. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/976) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Bayındırlık ve 

İskân Bakanınca yazılı olanak yanıtlanması ve gere
ğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanlbul 

1. Karayolları Genel' Müdürlüğüne 237 sayılı Ya
sa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 
adetleri dle bunların plaka num'aıraları ve ımaırika ve 
modelleırini 'bildirir misiniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
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var mıdır? Var 'ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resımî 'taşıtlardan belirtli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir milistiniz? 

TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28 . 3 . 1986 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-Mak. Şb. Md. 1367-230 
Konu : İstanbul Milletvekili 

Sayın Yılmaz İhsan 'Hastürk'ün 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 Mart 1986 tarih ve 7/976-5573/21489 sa

yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili 'Sn. Yılmaz İhsan Hastürk 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner-
ıgesıkıe ilıişıfcin sorular ve cevaplan aşağıda sunulmuş
tur. 

Soru 1. Karayolları Genel Müdürlüğüne 237 sa
yılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî ta
şıtların adetleri ile 'bunların plalka numaraları ve mar
ka ve modellerini bildirir misiniz? 

Cevap 1. Karayolları Genel Müdürlüğüne, 237 
sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan servis ta
şıtlarımın plaka numaraları, ile marka ve modelleri ek 
listeye çıkartılmıştır. 

Soru 2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Ya
sa hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer allan resmî 
taşıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu 
makamı 'bildirir irilisiniz? 

Cevap 2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Ya
sa hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî 
taşıt yoktur. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli ma-
kaımlara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi 
makama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Cevap 3. Mevcut ıresmî taşıtlardan belirli ma
kamlara tahsis olunan taşıt bulunmamakta, taşıtlar 
hizmetin gerektirdiği şekillerde kullanılmaktadır. 

©ilgilerine arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 'Bakanı 

Karayolları Genel Müdürlüğüne 237 Sayılı Yasa 
Hükümlerine Göre Tahsis Olunan Taşıtlar 

Plaka No. 

06 TV 412 
06 UP 042 
06 VK 300 
06 VY 994 
06 VZ 150 
06 YC 007 
06 YC 008 
06 D 0435 
06 D 0436 
06 D 0437 
06 TV 413 
06 UP 043 
06 VK 298 
06 VK 299 
06 VH 821 
06 VH 822 
06 VH 823 

~Ö6 VH 824 
06 VH 826 
06 VY 892 
06 VZ 524 
06 VZ 525 
06 VZ 526 
06 VZ 526 
06 VZ 527 
06 ZC 257 
06 ZC 258 
06 ZC 259 
06 UF 762 
06 F 0285 
06 YT 053 
06 UL 177 
06 YT 054 
06 HL 567 
06 HL 573 
06 HL 571 
06 HL 561 
06 HL 576 
06 D 0145 
06 D 0146 
06 D 0147 
06 D 0148 
06 D 0149 
06 D 0150 
06 D 0151 

Marka 

Renault 

Model 

R-12 SW 

Ford 
Mercedes 
Murat 

Taunus 
280-S 

124 

131 (Doğan) 
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İL — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/977) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Maliye ve Güm

rük Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması ve gereği
ne müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne 237 
sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî ta
şıtların adetleri ile bunların plaka numaraları ve mar
ka ve modellerini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 27 Mart 1986 

Bakanlığı 
(Bağlı ve ilgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 
Sayı: 4-1-923 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar Kararlar Müdürlüğünün 13.3.1986 tarih ve 
7/977-5574/21490 sayılı yazısı. 

1 . 4 . 1986 O : 1 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan Hastürk ta
rafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür
lüğüne 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre 135 
adet taşıt tahsis olunmuştur. Plaka numaraları, mar
ka ve modelleri ilişik listede belirtilmiştir. (Ek -1) 

Cevap 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Taşıt 
Kanunu hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan 
resmi taşıt bulunmamaktadır. 

Cevap 3. 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre, Genel 
Müdürlükte herhangi bir makama tahsisli araba yok
tur. Ancak, Başbakanlığın 11.5.1981 tarih, 5105-00417 
sayılı genelgesine istinaden sadece Genel Müdürün 
resmî hizmetleri için 06 UK 017 plaka numaralı ara
ba tefrik edilmiş olup, Genel Müdürün ihtiyacı olma
dığı zamanlarda da diğer resmî hizmetlerde kullanıl
maktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük 

Bakanı 

— 166 
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Görev Yeri 

Genel Müdürlük 

Ankara Bölge Müdürlüğü 

Afyon Bölge Müdürlüğü 

Nazilli Satış Müdürlüğü 

Balıkes*x Bölge Müdürlüğü 

Bursa Bölge Müdürlüğü 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
Hizmet Otoları Listesidir. 

Sıra No.: Model Plaka No.: Marka 

1 
2 
1 
4 
5 

6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
» 

4* ^ 
0 4 
5 

1974 
1974 
1977 
1978 
1984 

1985 

1973 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1982 
1982 
1984 

1984 
1984 
1985 

1976 
1977 
1985 

1978 
1979 
1985 

1971 
1974 
1979 
1982 
1985 

41 AU 999 
35 HL 975 
06 SP 599 
41 DF 898 
06 YS 446 

06 KA 757 

23 AL 759 
06 LT 207 
06 PF 875 
06 PF 557 
06 PN 185 
06 NF 187 
06 SN 306 
06 UA 351 
06 UA 352 
06 UA 353 
06 SF 880 
06 YD 817 
06 VV 818 
06 YC 592 
06 YS 372 

06 YR 829 
06 YY 401 
06 DO 075 

03 AY 192 
03 AZ 618 
03 AC 776 

09 HP 251 
09 HE 262 
09 HE 116 

10 DC 970 
10 DY 986 
06 UA 598 
10 AN 489 
10 FS 207 

Renault (Station - Wagon) 
Dodgo (Pick-Up) 
Dodge (Panel) 
Münibüs (Ford) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 
Münibüs (Mitsubishi) 

B.M.C. (Kamyon) 
Münibüs (Ford) 
Dodge (Pick - Up) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Dod^e (Damperli Kamyon) 
Mercedes (20 kişilik otobüs) 
B.M.C. (36 kişilik otobüs) 
B.M.C. (36 kişilik otobüs) 
B.M.C. (36 kişilik otobüs) 
Ford (Kamyon) 
Dodge (Pick-Up) 
Bedford (36 kişilik otobüs) 
Bedford (36 kişilik otobüs) 
Murat 131 Karta (Station-
Wagon) 
Mercedes (20 kişilik otobüs) 
Mercedes (36 kişilik otobüs) 
Mercedes (20 kişilik otobüs) 

Ford (Kamyon 
Dodge (Pick-Up) 
Murat 131 Karta (Station -
Wagon) 

Bedford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station-
Wagon) 

Dodge (Pick-Up) 
Bedford (Kamyon) 
tnter (20 kişilik otobüs) 
Bedford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 

1 1977 16 LS 500 
2 1977 16 FD 165 
3 1978 16 FS 517 

Renault (Station - Wagon) 
Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
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Görev Yeri 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 

Elâzığ Bölge Müdürlüğü 

Erzurum Bölge Müdürlüğü 

Eskişehir Bölge Müdürlüğü 

Gaziantep Bölge- Müdürlüğü 

İsparta Bölge Müdürlüğü 

îçel Bölge Müdürlüğü 

istanbul Bölge Müdürlüğü 

istanbul Anadepo Müdürlüğü 

Sıra No.: 

l 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

I 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Model 

1975 
1976 
1977 
1985 

1976 
1977 
1978 
1978 
1982 

1975 
1978 
1978 
1985 

1974 
1976 
1982 
1985 

1974 
1975 
1978 
1985 

1977 
1978 
1978 
1979 

1974 
1975 
1980 
1982 

1974 
1978 
1979 
1983 

1974 
1974 
1976 
1978 
1984 
1984 
1985 

Plaka No.: 

21 AR 904 
34 UH 827 
21 AU 809 
21 DP 628 

23 AR 070 
06 PH 366 
23 DC 697 
23 AU 420 
23 DA 139 

25 AN 045 
25 AU935 
25 DH 792 
25 DE 279 

26 DR 880 
26 DU 912 
26 ET 551 
26 EZ 719 

25 AN 011 
27 DA 603 
27 DR 419 
27 SE 786 

32 AS 749 
32 AT 871 
32 DZ 594 
32 DZ 620 

33 DT 601 
41 AV 099 
06 UA 599 
33 FK 783 

34 RV 646 
34 ZK 751 
34 TA 768 
34 LS 858 

34 RV 737 
34 RV 672 
34 UH 800 
34 ZK 918 
34 SF 654 
34 LD 450 
34 LD 118 

Marka 

Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 

Dodge (Pick-Up) 
Renault (Station - Wagon) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Fiat 50 NM (20 kişilik otobüs) 

Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 

Bedford (Kamyon) 
Dodge (Pick - Up) 
Bedford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 

B.M.C. (Kamyon) 
Dodge (Pick - Up) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 
Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Bedford (Kamyon) 
Renault (Station Wagon) 

Bedford (Kamyon) 
Dod.?o (Pick-Up) 
Fiat (20 kişilik otobüs) 
Bedford (Kamyon) 

Bedford (Kamyon) 
Ford (Münibüs) 
Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 

Dodge (Pick-Up) 
Bedford (Otobüs) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Şahin (Otomobil) 
Dorse (Aksoylu) 
Man-Tır (Çekici) 

— 16% 
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Görev Yeri 

İstanbul Basım Mües. Müdürlüğü 

İzmir Eölge Müdürlüğü 

Kayseri Bölge Müdürlüğü 

İzmit Bölge Müdürlüğü 

İzmit Müessese Müdürlüğü 

Konya Bölge Müdürlüğü 

Samsun Bölge Müdürlüğü 

[.M. B : 86 1 . 4 . 1986 

Sıra No.: Model Plaika No.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
•7 

8 
9 
10 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
A 
5 

1960 
1974 
1974 
1974 
1976 
1976 
1977 
1978 
1978 
1979 

191A 
1978 
1979 

1975 
1977 
1978 
1982 
1985 

34 K Z 382 
34 RV 556 
34 RV 563 
34 AYE 85 
34 U H 721 
34 ZK 006 
34 U H 846 
34 K O 133 
34 ZK 921 
34 K 7638 

35 H H 660 
35 M H 841 
35 PN 496 

38 D H 155 
38 D R 530 
34 K O 339 
38 FA 619 
38 FA 309 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 

1976 
1976 
1978 
1983 

1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1983 
1983 
1985 

41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 

D C 708 
D R 298 
DF 89$ 
D Y 109 

A V 367 
D A 871 
D A 872 
D C 626 
D C 627 
D Y 242 
D Y 243 
D C 139 

9 
1 
2 
3 
4 

1985 

1974 
1977 
1979 
1985 

41 D C 522 

42 FA 103 
42 FP 272 
42 KS 260 
42 K H 717 

1 
2 
3 
4 
5 

1974 
1974 
1977 
1979 
1985 

55 D N 634 
61 AR 174 
55 D R 733 
55 A H 211 
55 EL 534 

O : 1 

Marka 

Dodge (Otobüs) 
Bedford (Kamyon) 
Renault (Station - Wagon) 
B.M.C. (Otobüs) 
Bedford (Kamyon) 
Dodge (Otobüs) 
Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Dodge (Pick-Up) 
Fiat (Otobüs) 

Bedford (Kamyon) 
Bedford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 

Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Bedford (Kamyon) 
Fiat 50 NM (20 kişilik otobüs) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 

Fiat (Kamyon) 
(Ford (Kamyon) 
Ford (Münibüs) 
B.M.C.T.M. 30 (Pick - Up) 

Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Fiat (Çekici) 
Dorse (Otoyol) 
Murat 131 Kartal (Station-
Wagon) 
Man-Tır (Çekici) 

Bedford (Kamyon) 
Dodge (Pick - Up) 
Fargo (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station-
Wagon) 

Bedford (Kamyon) 
B.M.C. (Kamyon) 
Dodge (Pick-Up) 
Dodge (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station-
Wagon) 
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Görev Yeri 

Tekirdağ Bölge Müdürlüğü 

Trabzon Bölge Müdürlüğü 

Van Bölge Müdürlüğü 

Zonguldak Bölge Müdürlüğü 

TOPLAM 

Sıra No : Model Piaıba No.: 

1 1978 59 DN 623 
2 1979 59 DP 329 
3 1985 59 ED 584 

1 
2 
3 
4 
5 

1974 
1975 
1976 
1979 
1985 

41 DL 233 
61 AS 497 
41 DD 139 
61 DD 542 
61 AT 351 

1 
i 
3 
4 
5 

1976 
1976 
1977 
1978 
1978 

33 ED 636 
34 U H 635 
06 PH 456 
06 SH 014 
65 A N 623 

1 1974 67 EK 057 
2 1978 67 DP 123 
3 1978 67 DP 189 
4 1985 67 GE 033 

135 

Marka 

Dodge (Pick-tfp) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagcn) 

Bedford (Kamyon) 
Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station -
Wagon) 

Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Renault (Station - Wagon) 
Fiat (20 kişilik otobüs) 
Ford (Kamyon) 

Ford (Münibüs) 
Dodge (Pick-Up) 
Ford (Kamyon) 
Murat 131 Kartal (Station-
Wagon) 
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12. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/978) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Maliye ve Güm

rük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 237 
sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî ta
şıtların" adetleri ile bunların plaka numaraları ve mar
ka ve modellerini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 27.3.1986 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : 4-1-925 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka
nunlar Kararlar Müdürlüğünün 13.3.1986 tarih ve 
7/978-5575/21491 sayılı yazısı. 

1 . 4 . 1986 0 : 1 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk ta
rafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 237 
sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre 43 adet taşıt 
tahsis olunmuştur. Plaka numaraları, marka ve mo
delleri ilişik listede belirtilmiştir. (Ek -1) 

2. 237 sayılı Taşıt Kanunu hükmü gereğince ik
tisap edilip, özel plaka taşıyan bir taşıt bulunmamak
tadır. 

3. 237 sayılı Taşıt Kanununa göre, Genel Mü
dürlükte herhangi bir makama tahsisli araba yoktur. 
Ancak, Başbakanlığın 11.5.1981 tarih 5105-00417 sa
yılı Genelgesine istinaden sadece Genel Müdürün res
mî hizmetleri için 06 VD 076 plaka numaralı araba 
tefrik edilmiş olup, Genel Müdürün ihtiyacı olma
dığı zamanlarda da diğer resmî hizmetlerde kullanıl
maktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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T.C. Emekli Sandığı Hizmet Otoları Listesidir 

Sıra No. Model Plaka No. Markası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 . 
22 
23 
24 
25 
26 , 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

1965 
1974 
1974' 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1982 
1982 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1986 
1986 
1986 

06 SD 177 
06 F 3056 
06 KY 038 
06 NT 594 
06 PC 397 
06 NT 592 
06 NT 593 
06 NT 976 
06 NT 977 
06 NT 978 
06 PE 391 
06 PE 392 
06 PE 393 
06 PD 154 
06 PC 394 
06 PC 393 
06 PC 395 
06 PC 396 
06 PC 387 
06 PC 392 
06 PC 383 
06 PC 389 
06 PC 384 
06 PC 778 
06 PC 388 
06 PC 391 
06 PD 776 
34 ZK 239 
06 VL 978 
06 VD 076 
06 YN 724 
06 VN 958 
06 YR 501 
06 YR 502 
06 YR 503 
34 RR 521 
34 YD 824 
34 S 1039 
06 YT 548 
06 ZF 398 
06 E 7824 
06 E 3439 
06 E 9684 

Chavrolet 
Mersedes 
Renault 
Renault 
Renault 
Ford Minibüs 
Ford Minibüs 
Morris açık 
Morris ambulans 
Morris kapalı 

Dodge 
Dodge 
Dodge 
Dodge kapalı 
Dodge açık 
Dodge açık 
Dodge kapalı 
Dodge açık 
Dodge kapalı 
Dodge kapalı 
Död'ge kapalı 
Dodge kapalı 
Dodge kapalı 
Dodge kapalı 
Dodge kapalı 
Dodge kapalı 
Dodge kapalı 
Bedford Vidonjör 
Renault 
Ford Taunüs 
Fiat otobüs 
Fiaıt kamyon 
Murat Kartal 
Murat Kartal 
Murat Ranta! 
Fiaıt otobüs 
Ford Vidonjör 

Ford Vidonjör 
Pejo panel kapalı 
Pejo minibüs 
Dodge minibüs 
Dodge minibüs 
Pilat kamyon 
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13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/979) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Maliliye ve Güm

rük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
. gereğine müsadelerinizd arz ederim. 

Yimaz Hastürk 
istanbul 

1. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne 237 
sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî 
taşıtların adetleri ile 'bunların plaka numaraları ve 
•marka ve modellerini bildirir mislimiz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvdıde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve 'tahsis olunduğu ma
kamı 'bildirir misıiıniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan -taşıt var mıdır? Var lise hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını 'bildirir mi
sliniz? 

TC 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 27 . 3 . 1986 
(»Bağlı ve tilgillıi Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : 4-1-927 ~" 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisli 'Başkanlığına 

'İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
'Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 13.3.1986 tarih ve 
7/979 - 5576/21492 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazın olarak cevaplandırılmak üzere 
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan Hastürk ta
rafından sorulan ilgi yazıda 'belirtilen sorulara iliş
kin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. Mıillî Ipiyango, idaresi Genel Müdürlü
ğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göıre tahsis olunan 
resmî taşıtların adet-ve plaka numaraları ile marka 

ve modöl'lerıi aşağıda 'belirtilmiştir : 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Model 

1974 
1980 
1981 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1985 
1985 

Plaka No. 

06 LA 516 
06 TV 615 
06 UV 564 
06 VY 681 
06 VY 682 
06 YU 687 
06 YU 686 
06 YE 949 
06 YE 948 
06 YE 947 
06 YE 946 
06 YR 014 
06 D 7327 
06 E 2826 

Markası 

(Dodge (100lük) 
Renault 
Mıinübüs 
Renault 
Renault 
50 NC Kamyon 
50 NC Kamyon 
Otobüs 309 
Otobüs 309 
Otobüs 309 
Otobüs 309 
131 Murat Doğan 
Otobüs 309 
Otobüs 302 S 
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Cevap 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı sa
yılı Yasa hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan 
resmî taşıt anacı bulunmamaktadır. 

Cevap 3. 237 sayılı Taşıt Kanununa göre, Ge
nel' Müdürlükte herhangi 'bir makamıa tahsisli araba 
yoktur, Ancak, Başbakanlığın 11.5.1981 tarih 5>105-
00417 sayılı Genelgesine istinaden sadece Genel Mü
dürün ıresmî hizmetleri dçıin 06 YR 0.14 plaka numa
ralı araba tefrik ©dikmiş olup, Genel Müdürün ihtiya
cı olmadığı zamanlarda da resmî hizmetlerde kulla
nılmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtoe'be Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

14. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ziraî Donatım Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyisleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin: Sayın Tarım Orman 

ve Köyişferıi Bakanı tarafından yazılı lolarak yanıt
lanmasını ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Ziraî 'Donatım Genel Müdürlüğüne 237 sa
yılı Yasa hükümlerine göne tahsis olunan resmî ta
şıtlarım adetleri ile bunların plaka numaraları ve mar
ka ve modelerini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayıllı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belidi makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Varsa hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
siniz? 

TC 
Tarım Orman ve Köyisleri 

Bakanlığı 1 . 4 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-246 • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
İlgi ; Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün : 
a) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1024-5632/21589, 
ıb) 13 Mant 1986 tarih ve 7/994-5592/21508, 
c) 13 Mart 1986 tarih ve 7/992-5590/21506, 

d) 13 Mart 1986 tarih ve 7/993-5591/21507, 
•e) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1014-56)19/21575 sa

yılı yazıları. 

İstaribul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk tara
fından Bakanlığıma yöneltilen ilgide kayıtlı yazılı 
soru önengelerinih cevapları ekte takdim ©dilmekte
dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Oranan ve Köyişlöri Bakanı 

İstanbul Milletvdkiilli Sayın Yılmaz Hastürk'ün yazılı 
soru önergesinin cevabıdır 

Cevap : Bakanlığımın ilgili kuruluşlarından olan 
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Gendi Müdürlüğün-
ıde hususî plaka taşıyan resmî araç 'bulunmadığı gi-
<bi, mevcut taşıtlardan makama tahsis olunan araç 
da bulımmaımaktadır. 

Genel Müdürlükte kayıtlı bulunan taşıtlar, teş
kilat hizmetlerinde kullanılmakta olup 'bunlardan; 
1 adet oto, 4 üncü Kolordu ve Sıkıyönetim Komu
tanlığı, 1 adet oto da Bakanlık emrindedir. 

Arz ©derim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyıişleri Bakanı 

15. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyisleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/993) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Tarım Onman 

ve Köyisleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasını ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul Milletvekili 

1. Köy Hizmetlileri Gendi Müdürlüğüne 237 sa
yılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî ta
şıtların adetleri ile 'bunların plaka numaraları ve 
marka ve (modellerimi 'bildirir misiniz? 

2< Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misliniz? 
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TC 
Tarım Onman ve Köyişleri 

Bakanlığı 1 . 4 . 1986 
Sayı : ÖKM-2-246 

Konu : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün : 
a) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1024-5632/21589, 
b) !İ3 -Mart 1986 'tarih ve 7/994-5592/21508, 
c) 13 Mart 1986 tarih ve 7/992-5590/21506, 
d) 13 Mart 1986 tarih ve 7/993-5591/21507, 
e) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1014-5619/21575 sa

ydı yazıları. 
İsitantol Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk 'ta

rafından Bakanlığıma yöneltilen ilgide kayıtlı yazılı 
soru önerıgeHeninin cevapları ekte takdim edilmeikte-
dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 

istanbul Milletvekilli Sayın Yılmaz Hastürk'ün yazıiı 
soru önergesinin cevabıdır 

Cevap : Bakanlığımın bağlı kuruluşlarımdan olan 
Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde hususî plaka 
taşıyan resmî anaç 'bulunmadığı gibi, mevcut taşıt
lardan makama tahsis olunan araç da 'bulunmamak
tadır. 

Genel Müdürlükte kayıtlı bulunan taşıtlar, teşki
lat hizmetlerinde kullanılmakta olup bunlardan; 2 
adedi Baıkanlık hizmetindedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 

16. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün. Orman Geni Müdürlüğüne tahsis edilen resmi 
taşıtlara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/994) 

Türkiye Büyütk Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Tarım Orman 

ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
lanması ve gereğine müsaadelerimizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul Milletvekili 

1. Orman Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa 
hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların adet

leri ile 'bunların plaka numaraları ve marka ve mo
dellerini bildirir imisiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut jresmî taşıtlardan 'belirli makamlara 
tahsıis olunan taşıt var anıdır? Var ise hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
simiz? 

TC 
Tafım Orman ve Köyişileri 

ıBalkanlığı 1 , 4 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı ı: ÖKM-2-246 

Türkiye (Büyük 'Millet Meclisi 'Başlkanlığına 
İlgi : Gen. Sek Ka. ve Kar. Müdürlüğünün : 
a) 13 Mart 1986 taırih ve 7/1024-5632/21589, 
b) 13 Mart 1986 tarih ve 7/994-5592/21508, 
c) 13 Mart 1986 tarih ve 7/992-5590/21506, 
d) 13 Mart 1986 tarih ve 7/993-5591/21507, 
e) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1014-5619/21575 sa

yılı yazıları. 
{İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk tara

fından 'Bakanlığıma yöneltilen ilgide ıkayıtlı yazılı so
ru önergelerinin cevapları ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk'ün yazılı 
soru önergesinlim cevabıdır 

Cevap : Bakanlığımın 'bağlı (kuruluşlarından olan 
Orman Genel Müdürlüğünde hususî plaka taşıyan ve 
237 sayılı Kanun gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan 
resmî taşıt bulunmadığı gibi, mevcut taşıtlardan ma-
ıkama tahsis olunan 'araç da 'bulunmamaktadır. 

Genel Müdürlükte kayıtlı bulunan taşıtlar, teşki
lat hizmetlerinde kulanılımalktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı 
17. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has

türk'ün,.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ceva
bı (7/997) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Ulaştırma Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

1. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis 
olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların plaka nu
maraları ve marka ve modellerini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirilmişiniz?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi 31.3.1986 
Başkanlığı 

SHDB : 950/EP-977-16765 
Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 13 Mart 1986 

gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
7/997-5595/21511 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan Hastürk 
tarafından Başkanlığınıza yöneltilen ve Millet Meclisi 
içtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılması gereken sorularına ilişkin cevaplar 
hazırlanmış olup, ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
ne, istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün vermiş olduğu 7/997-5595 sayılı soru önergesinin 
cevapları, 

Soru 1. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tah
sis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların plaka 
numaralan ve marka ve modellerini bildirir misiniz? 

Cevap 1. DHMI Genel Müdürlüğünde 237 sayılı 
Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 
plaka numaraları ile marka ve modellerini bildirir lis
te (6 sayfa) tanzim edilerek ekte sunulmuştur. 

Soru 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî ta
şıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan -belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Cevap 3. DHMI Genel Müdürlüğündeki mevcut 
resmî taşıtlardan 1984 model 06 ZD 117 plakalı Mu
rat 131 Doğan marka araç Başbakanlık O ve M Dai
resinin 11.5.1981 gün ve 5105-00417 sayılı genelgesi 
gereğince Genel Müdür hizmet aracı olarak kullanıl
maktadır. 

Ek : 6 sayfa DHMI Genel Müdürlüğünde mev
cut trafiğe kayıtlı araç listesi: 

Cevap 2. DHMI Genel Müdürlüğünde, hususî 
plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hükmü gereğince 
2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt bulunmamakta
dır. 
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DHMt Genel Müdürlüğünde Mevcut Trafiğe Kayıtlı Araçların Genel Müdürlük, Liman ve Meydanlara 

Göre Dağılımı 

Markası Cinsi Modeli Plaka No. 

GENEL MÜDÜRLÜK : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

m. 
12. 
13. 
14. 
15. 

H6. 
17. 
1'8, 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36, 
37, 

Murat 131 Doğan 
'Murat 1311 Kartal 
Murat ;13'1 Kartal 
Murat 131 Kartal 
Murat im Kartal 
Jeep STW 

Dodge 
Dodge 
Ford Transit 
Ford Transit 
Ford TransiC 
Oıevrolel! 
Nissan Datsun 
Dodge 
Dodge 

BMC TM 30 
Ford Transiti 
Bedford 
IBedford 
iBedford 
Bedford 
Bedford 
Bedford 
IBedford 

IBedford' 
Bedford 
Ford. 
Ford 
Ford 
Fiat .50 İNC 
Fiat 643 
Man 26.281' 
Man 26)281 
Traysan 
Kıranfcaya) 
Kırantaya 
Vblkswagen 

Btifiök 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Panelr 
Panel 
Panel 
Minibüs 
Minibüs 
Minibüs 
Panel 
Arazi 'binek 
Pick - Up 
Pick - Up 

Piök - Up 
Pick - Up 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 

Otobüs 
Otobüs 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Çekici 
Çekici 
Çekici 
Treyler 
Treyler 
Treyler 
Ambulans 

1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1962 
1966 
1983 
1984 
1984 
1977 
1963 
1985 
1974 
1975 

1982 
1985 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 

1984 
1984 
1976 
1976 
1976 
1978 
1967 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1960 

06-ZD-117 
Ü6-HA-540 
06-HA-541 
06-IHA-534 
06-BA-532 
25-AC-59S 

16-AV-356 
06-YA-078 
06-ZA-655 
06-ZA-656 . 
06-D-9994 
06-AT-748 
06-D-8876 
06-LD-732 
06-NN-310 

06-VH-434 
Ö6-D-Ö154 
06-YA-988 
06-YD-T27 
06JYT-I815 
06-YT-816 
06-YZ-284 
06-YZ-285 
06-YZ-286 

06-YZ-B87 
06-YZ-289 
06-PF-586 
06-PF-320 
06-PD-819 
064JT-291 
06-EY^664 
06-YP-068 
06-YR-964 
06-YH-748 
06-YR-954, 
06-YR-955 
06-AC-'3il4 
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T. 

Markası 

ADANA MEYDANI : 

1. (Murat 131 
2. Ford Transit 
3. Yolkswagen 
4. Jeep 
5. Landrover 
6. Jeep FC 150 
7. tnter 
8. BMC TM-30 
9. Skoda ı(Follöw-Me) 

10. Bedford 
11. Itnter 
12. Peugeotj 

ANTALYA MEYDANI : 

1. BMC TM-150 
2. /BİMC Morris 
3. Dodge P 
4. Land - Rower 
5. Renault 12 STW 
6. BMC TM-30 
7. Jeep FC-1150 Follbw-Me 
8, Bedfiord 
9. Ford Transit 

10 Volkswalgen 
11. Peugeot 

BURSA MEYDANI : 

1. Hanomag 
2. Hanomag 
3. Ford Transit 
4. 'Dodge 
5. Dodga 
6. Land - Rower 
7. Land - Rower 
8. Jeep 
9. Jeep 

10. Chevrolet 
11. Ni'ssan Datsun 
112. Vblkswagen 

B. M. M. B : 86 

Çinisi 

Bindk 
Minibüs 
Minibüs! 
Arazü binek 
Arazi binek 
Pide - Up 
Pick - Up 
Pick - ö p 
Pick - Up 
Otobüs 
Ambulans 
Ambulans 

Otobüs 
Minilbüs 
Panel 
Arazi binek 
Binek 
Pick - Up 
Pick - Up 
Otobüs 
Minibüs 
Ambulans 
Ambulans 

Otobüs 
Otobüs 
Minibüs 
Panel 
Pick - Up 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Binek 
Arazi binek 
Ambulans 

1 . 4 . 1986 

Modeli 

1978 
1974 
1976 
1960 
1974 
1959 
1974 
1982 
1974 
1983 
1963 
1985 

1981 
1973ı 
1983 
1974 
1974 
1982 
1959 
1983 
1985 
1960 
1985 

1977 
1977 
1974 
1983 
1983 
1973 
1974 
1960 
1977 
1963 
1985 
1960 

O : 1 

Plaka No, 

06-ıSR-624 
06-KS-174 
01-UR-154 
Ol-AC-312 
01-FA-840 
Ol-AD-864 
Ol-FA-841 
06-VH-432 
01-FC-676 
06-KA-969 
34-AF-453 
01-NU-030 

06-UN-423 
07-JDL-477 
07^FV-)1İ8 
07-DT-841 
34-RV-675 
06-VH-433 
35-AK-887 
06-YD41İ28 
06-D-0171 
55-AE-822 
07-OU-366 

06-PU-978 
06^PZ-809 
06-KJS472 
16-KJD-670 
16-KD-669 
34-NF-740 
34-RV-676 
58-AE-425 
06-RH-908 
O^FF-817 
16-LF-Ö30 
H6-AC-394 

-
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T. B. 

'Markası 

DALAMAN : 

11. BMC 1340 G 
2. EMC 
3. Fiat 50 NM 
4. Ford Transit 
5, Renaul't - 12 STW 
6. tnter, 
7. Dodge 
8. Jeep FC-150 (Follow-Me) 
9. Vol'kswagen 

10. Peugeot 

DİYABAKIR MEYDANI : 

1. Ford Transit 
2. Dodge 
3. Larid - Rower 
4. Land - Rower 

ELAZIĞ MEYDANI : 

1. Dodge 
2. Dodge 
3. Dodgö 
4. Ford Transit 
5. Jeep 
6. Land - Rbvver 
7. Chevrolet 

ERZOROM MEYDANI : 

1. Dodge 
2. Fiat 50 NM 
3. Ford Transit 
4. Dodge 
5., Dodge» 
6. Renaul't 12 STW 
7. Land - Rower 
8. Dodge 

GAZİANTEP MEYDANI 

1. IHMC TM 150 
2. Ford Transit 
3. Dodige 
4. Land - Rbwer! 
5. Hanomag 
6. Renaulit 12 STW 
7. Dodgö 

M. M. B : 86 

Cinsi 

Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Minibüs 
Binde 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Amlbulans 
Ambulans 

Minibüs 
Pidk - Up 
Arazi Ibinek 
Arazi Ibinek 

Otdbüs 
Panel 
Pick - Up 
Minibüs 
Arazi binek 
Arazi binek 
Amlbulans 

Otobüs 
Otdbüs 
Minlibüs 
Pick - Up 

^ Panel 
Binek 
Arazi binek 
Ambulans 

Otolbüs 
Minlibüs 
Pick - Up 
Arazi (binek 
Otdbüs 
Binek 
Amlbulans 

1 . 4 . 1986 

Modelü 

1983 
1982 
1982 
1977 
1974 
1974 
1977 
1959 
1960 
1985 

1976 
1974 
1974 
1974 

1973 
1976 
1974 
1975 
1977 
1974 
1963 

1973 
1981 
1975 
1976 
1966 
1974 
1974 
1967 

1981 
1975 
1976 
1974 
1977 
1974 
1974 

O : 1 

Plaka No, 

06-YP-069 
34-U-8162 
06-VN-671 
06-PV-558 
06-LD-833 
07-DT-840 
06-PV-560 
Ö7-AC-886 
61-AD-327 
48-EF-414 

06-NU-094 
I06-LD-731' 
Ö6-LD-729 
06-RV-310 

23-AL-963 
06-PV-556 
06-LD-733 
06-LH-577 
Ö6-RH-910 
'23-AN-329 
23-AC-591 

06-KP-365 
064UN-424 
06-UH-579 
06-PV'557 
25-AE-668 
06-LD-834 
İ25-AP-029 
06-AN-5I84 

06-UR-394 
06-LH-580 
06-NN-308 
06-UD-728 
06-PU-120 
06-LD-832 
3'5-HR-q51 
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T. B. 

Markası 

İZMİR MEYDANI : 

1. BMC 
2. IBMC 
3-. IBMC 
4. Ford Transit 
5. IBMC TM 30 
6. Land - Rower 
7. Land - Rower 
8. Skoda {Foltow-Me) 
9. Dodge 

10. Dodge 
11. Dodge 
12, înter 
'13. Renault H2 STW 
14. Meroedes 
1'5. Oodfe» 
1'6. Peugeot 

MALATYA MEYDANI : 

1. ıBedford 
2. Dodge 
3. Dodge 
4. Dodge 

ESENBOĞA HAVA LİMANI : 

1. Chevrolet 
2. Chevrolet) 
3. Ford Transit 
4. Ford Transit 
5. BMC TM-3Û 
6. IBMC TM-30 
7. Dodge 
8. Jeep 
9. Jeep 

10, Land - Rower 
11. Land - Rower 
1'2. Land - Rower 
1'3. Jeep ibine'k' 
14. Renault 12 STW 
15. Renault 12 STW 
16. Ford Dizel1 

17. INiisisan Datsun 
118. Dodge 
19. Dödge 
20. Dodge 
21. Dodge 

M. M. . B : 86 

Cinsi 

OÜdbüs 
Otobüs 
Otobüs 
Minibüs 

- Miniibüs 
Arazi binek 
Arazi binek 
Pick - Up 
Pick - Up 
Piok - Up 
Panel 
Kamyon 
©inek 
Ambulans 
Ambulans 
Amlbulans 

Otdbüs 
Pick - Up 
Panel 
Panel 

Panel 
Panel 
MMlbÜs 
Minibüs 
Miniibüs 
Minibüs 
Panel 
Arazi binek 
Arazi Ibinek 
Arazi /binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Binek 
iBinek 
Minibüs 
'Arazi Ibinök 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 

1 4 4 . 1986 

Modeli 

1982 
1982 
1982 
1975 
198(2 
1974 
1974 
1974 
1974 
1977 
1983 
1966 
1981 
1958 
1974 
1985 

1983 
1966 
1966 
1983 

1960 
1960 
1974 
1976 
1982 
1982 
1983 
1966 
1968 
1973 
1974 
1974 
1960 
1978 
1984 
1985 
1985 
1973 
1973 
1973 
1975 

O : 1 

Plaka No, 

34-P-68İİ3' 
34-R-8615 
34-R-5536 
06-SC-364 
06-VK-390 
35-HF-544 
35-HS-045 
06-NE-963 
06-IKİP-442 
06-PVJ561 
35-FN-578 
35-DZ-2I29 
06-UY-I260 
07-AH-fl58 
35-HR-050 
35-HSJ478 

06JYT-817 
06-EK-73İ2 
55-AN-576 
06-YA-076 

06^D-36'2 
06-AD-Ö71 
06-KS-178 
ö6^NU-095 
mwK-m 
06-VK-387 
G6-YA-077 
06-ED-084 
06-FA40S 
06-IKC-513 
06-IKV-3I11 
06-iKV-8!27 
Ö3-AE-091 
06-ISF-485 
06-ZE-466 
06-ID-0156 
06-D-8875 
06-KK-344 
06-KL-155 
06-(K>P-3i66 
06-LP-369 
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Markası Oinsi Mode'M Plaka No. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
411. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52, 
53. 
54. 

Dodge 
Dddge 
Mercedes 
Medcedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Dodge 
Dodge 
Dodge 
Dodge 
IBedıford 
Ford 
Bedford 
inten 
iînter 
Dodlge 
Dotflgd 
Dodlge , • 
Dodıge 
Dodge 
îniter 
Jeep 
Jeep 
Ford! 
Ford 
Ford! 
Ford 
Ford Transit 
ıPeugeot 
Chevrolet 
Peugeot 

Otdbüs 
Otdbüs 
Otdbüis 
Otdbüs 
Otdbüs 
Otdbüs 
Otobüs 
OtöbüS 
Otdbüs 
Otdbüs 
Otdbüs 
Otdbüs 
O'tolbüs 
Kaımyon 
'Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Pick - Up 
Piök - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Op 
PİCk - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Amlbulans 
Ambulans 
Ambulans 

1975 
1975 
1961 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1975 
1975 
1977 
1977 
1983 _ 
1976 
1975 
1962 
1962 
1966 
1966 
1981 
1983 
1966 
1974 
1969 
1969 
1959 
1959 
1962 
1962 
1984 
1985 
1963 , 
1985 

06-LP-367 
06-LP-366 
06-AE-079 
06-AE-080 
06-AE-082 
06-AE-083 
34-AC-259 , 
06-AC-359 
06-UP-365 
06-UP-368 
06-VY-260 
06-SN-836 
06-YD-T29 
Oİ6-PF-585 
06-NU-093 
65^AC-686 
Û6-FU-708 
06-OF-460 
06-BF-483 
06-VC-469 
06-YA-074 
58-AE-399 
06-LA-119 
06-FS-166 
06-PS467 
06-EF-405 
24-AF-531 
03-AC-093 
16-AC-393 
06-ZD-2I18 
06-D-5468 
06-AZ-345 
06-D-5469 

SAMSUN MEYDANI : 

1. Fiat 50 NM Otdbüs 1982 06-VL-310 
2. Ford Transit Minibüs 1974 G6-<KS-177 
3. Ford Transit Minibüs 1977 06-PV-559 
4. Dodge Arribulans 1982 06-VR-542 

SİVAS MEYDANI : 

1. ıBMC Otobüs 1980 06-TY-634 
2. Dodge Pick - Up 1966 55-AC-329 
3. İLand - Rower Arazi Ibinek 1974 58-AN-987 
4. Land - Rdwer Arazi (binek 1974 55-DC-93tl 
5. înter Ambulans 1963 34-AF-454 
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'Marlkası Oinisli Modeli Plıaıka No. 

TRAİBZON MEYDANI : 

1. JBedfond 
2. İFord Transit 
3. Ford Transit 
4. Land - Rbwer 
5. Dodgö 
6. Renault !1E STW 
7. Chevrolet 
8. Chevrolet 

VAN MEYDANI : 

L Dodge 
2. Dod'ge 
3. Dodge 
4. Ford Transit 
5.. Jeep' 
6. Renault 12 STW 
7. VbHcswaıgen 

ATATÜRK HAVA LİMANI : 

Ofolbüs 
Minibüs 
Minibüs 
Arazi binek 
Pick - Up 
Binek 
Ambulans 
Ambulans 

Otobüs 
Panel 
Pick - Up 
Minibüs 
Arazi (binek 
Binek 
Ambulans 

1983 
1974 
1975 • 
1974 
1976 
1979 
1963 
1963 

1975 
1983 
1974 
1978 
1968 
1983 
1960 

34-DS-.179 
06-KS-175 
06-LH-578 
61-AS-845 
06-NN-309 
06-SR-Ö18 
06-AZ-34* 
35-AR-840 

06-LR-635 
O6-YA-075 
06 KİP-443 
06-HC-365 
65-AD-697 
O5-YA-990 
65-AC-684 

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

10. 
ııı. 
1İ2. 
13. 
14. 
15, 
16. 
17. 
18. 
19. 

Renau l t 1(2 S T W 
Renaul t 112 S T W 
Ford Transit 
Fard Transit 
Ford Transit 
Ford Transit 
Ford Transit 
Fard Transit 
Fard Transit 
Fard Transit 
Dod'ge 
Dodge 
Dodge 
ÖMC TM-3Ö 
Land - Rower 
Land - Rower 
Land - Rower 
Land - Rower 
Nissan Datsun 

Binek 
Binek 
Minilbüs 
Minilbüs 
Minilbüs 
Minibüs 
Minibüs 
Minilbüs 
Minilbüs 
Minilbüs 
Panel 
Panel 
Panel 
Minibüs 
Arazi 'binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi (binek 
Arazi binek 

1978 
1983 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1977 
1981 
1985 
1976 
1983 
1975 
1981 
1974 
1974 
1974 
1974 
1985 

06-SN-837 
34-DS-161 
06-KS-176 
06-KS471 
06-KS-173 
34-T-1874 
34-T-1873 
06-IPV-562 
06-UT-782 
34-Z-4749 
34-ZK-048 
34-D1S-176 
06-NİK-543 
06-VK-389 
34-RV-499 
34-RV-500 
06-LE-010 
06-LD-730 
34-APR-80 
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(Markası; Cinsi Modeli Plaka No. 

20. 
21. 
212. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
36. 
36. 
37. 
3'8. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
511. 
52. 
53. 
54. 

Dodge 
Dodige 
Dodge 
Oodige 
Dodgef 
Jeep FC 150 (iPolllow-Me) 
Jeep FC 150 (Follow-Me) 
Inter 
Chevrolet 
(BMC TM 30 
Ford Transit 
Foı'd Transit 
Skoda (Follow-Me) 
Sköda (FoUöw-Me) 
Dodige 
Dodge 
Dodge! 
Dodige 
Dodge 
Dodge 
Dodgö 
Man SL 200 
(Man SL 200 
İM an SL 200 
Man SL '200 
O&MİC Morris 
IBMIC Morris 
Bedford 
Fiat 50 NC 
Fiat 643 
Treysan 
Dodge 
Dodge 
Peugeot 
Peuigeot 

Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Uip 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Piok - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Çekici 
Treyler 
Ambulans 
Ambulans 
Ambulans 
Ambulans 

1981 
1974 
1974 
1966 
1976 
1959 
1959 
1974 
1964 
1982 
1984 
1985 
1974 
1974 
1973 
1973 
1973 
1973 
1976 
1976 
1976 
1984 
1984 
1984 
1984 
1967 
1967 -
1975 
1978 
1967 
1983 
1974 
1974 
1985 
1985 

06-UR-060 
34-HV-186 
34-RV-679 
65-AD-23İ2 
064NN-3HI1 
03-AC-Ü13 
'23-AC-590 
34-RV-666 
34-AF-592 
06-VŞH-430 
06-2D-2I19 
34-Z-4750 

. 06-LH-576 
06-NH404 
34-RV-061 
06-KIK-343 
06-KP-363 
06-KP-364 
06-PE-<205 
06-IPD-329 
34JUH-787 
34-P-7057 
34-E-9209 
34JPJ2350 
34-E-4361 
34-KE-156 
34-IKE-640 
O6-NU-092 
06-UY-&61 
06-EY-663 
06-YH-749 
06-KT-848 
06-KT-847 
34-Z-9805 
34-Z-9806 

ANA TAMtR ATÖLYESİ : 

1. Dodge Pick - Up 1976 06-NN-307 
2. Chevrolet Panel 1963 . 06-AT-749 
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18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki ma
kam arabalarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1014) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 

Hilmi Nalbanltoğlu 
Erzurum 

Soru : 1. Köy Hizmetleri Genel Md. de 
Hangi makam sahiplerine hangi arabalar tahsis 

edilmiştir? (Marka ve model ve plaka numaraları). 

Soru : 2, Bu arabaların herbirinin ayrı ayrı 
1985 yılı içinde sarf ettikleri akaryakıt masrafları 
ile bunlar için yapılan onarım ve bakım masrafları 
ne kadar olmuştur? 

Soru : 3. Bu makam sahiplerinin odalarındaki 
telefonların 1985 yılı içindeki telefon konuşma üc
retleri ayrı ayrı ve toplam olarak ne kadar olmuştur? 

T.C. 
Tarım )Orman ve 

KJöyişleri Bakanlığı 1 . 4 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-246 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün : 
a) 13 Mart 1986 'tarih ve 7 1024-5632/21589,' 
b) 13 Mart 1986 tarih ve 7/994-5592/21508, 
c) 13 Mart 1986 tarih ve 7/992-5590/21506, 
d) 13 Mart 1986 tarih ve 7/993-5591/21507, 
e) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1014-5619/21575 

sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk tara
fından Bakanlığıma yöneltilen ilgide kayıtlı yazılı 
soru önergelerinin cevapları ekte takdim edilmekte
dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 

Kıöyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır!. 

Cevap : 1 - 2 Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünde makam sahiplerine tahsis edilen araba yoktur, 
Ancak, teşkilata ait bir adet Mercedes marka oto 
Müsteşarlık Makamı hizmetlerine tahsis edilmiştir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki makam sa
hiplerinin 1985 yılı telefon konuşma ücretleri top
lamı 15 567 687 TL. dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

19. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmi taşıtlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1023) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Bayındırlık ve 

İskân Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğu'ne 237 sayılı Ya
sa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 
adetleri ile bunların plaka numaraları ve marka ve 
modellerini bildirir misiniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 28 . 3 . 1986 

Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Sayı: B - İl/İd. Işl. Şb. Md./881 - 86 - A 
Konu: İstanbul Milletvekili 

Sayın Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün Yazılı Soru 
Önergesi. 

T.B.M.M. Başkanlığına 
İlgi: 13 Mart 1986 gün ve 7-1023-5631/21588 

sayılı yazınız. 
Merkez Kuruluşumuz olan Yapı işleri Genel Mü

dürlüğümde «237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis 
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olunan resmî taşıtlar» hakkında; İstanbul Milletve
kili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk'ün Bakanlığıma yö
nelttiği yazılı soru önergesine ait sualler ve cevapları
mız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne 237 sa
yılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıt
ların adetleri ile bunların plaka numaraları ve marka 
ve modellerini bildirir misiniz? 

Cevap 1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde kul
lanılan resmî araçların plakaları ile marka ve model
lerini gösteren liste ilişikte göriderilmiştir. 

Soru 2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yeralan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı • 
bildirir misiniz? 

Cevap 2. Genel Müdürlük bünyesinde kullanıl
makta olan resmî taşıtlardan, hususi plaka taşıyan araç 
bulunmamaktadır. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Cevap 3. Başbakanlığın (1981/23-050) No. lu 
«Kamu Hizmetlerinde Tasarruf Sağlayıcı ve Maliye
ti Azaltıcı Tedbirler Talimatı»nın Ulaştırma hizmet
leriyle ilgili tasarruf tedbirleri bölümünün (B) bendi
nin 6. fıkrasında yeralan «237 sayılı Taşıt Kanununun 
ekli cetvellerinde sayılanlar dışında Jcalan görevlilerin 
işyerleri ile ikametgâhlarına gidip gelmeleri için Ma
kam taşıtı şeklinde taşıt tahsis edilmesi yöneticinin 
onayı ve görevle sınırlı tutulacaktır» 

Hükmüne istinaden; görevle sınırlı olarak. (Pool) 
sistemine göre sabah erken saatler ile akşam geç saat
ler de işyerleriyle ikametgâhları arasında gidip gel
melerini teminen Genel Müdürlükçe tahsis olunan 
resmî araçların plaka numaraları ve markaları, mo
delleri ilişik listede belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bakan 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde kullanılan resmî 
araçların plakası ile marka ve modellerini gösterir liste : 

Plaka No. Markası Modeli 

06 ZD 027 Murat - 131 (Kartal) 1984 
06 ZD 028 Murat - 131 (Kartal) 1984 
06 YK 110 Murat - 131 (Kartal) 1983 
06 YK 112 Murat - 131 (Kartal) 1983 
06 YK 113 Murat - 131 (Kartal) 1983 
06 YZ 265 Renault - Statıon 1984 
06 YZ 266 Renault - Statıon 1984 
06 UA 317 Dodge - Pıck - Up 1980 
06 VU 345 BMC Diesel Minibüs 1982 
06 YA 429 Renault - Statıon 1983 
06 YA 431 Renault - Statıon 1983 
06 VR 451 BMC - Diesel Minibüs 1982 
06 VS 522 International - Minibüs 1982 
35 AF 515 Opel - Record 1973 
06 YC 777 Mercedes 1972 
06 YY 789 Renault - Statıon 1984 
06 YY 790 Renault - Statıon 1984 
06 YY 791 Renault - Statıon 1984 
06 FH 805 Chevrolet - Caryol 1969 
06 VC 810 Mercedes 1969 
06 SD 841 Ford - Granada 1977 
06 FR 926 Dodge - Pıck - Up 1970 
06 VK 992 Mercedes 1974 
06 D 1991 Mercedes 1972 
06 D 5338 Dodge - Pıck - Up 1985 
06 D 6702 Kartal - 131 (Murat) 1985 
06 E 7866 Dodge - Pıck - Up 1985 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde (Pool sistemine 
göre) tahsis olunan resmî taşıtlar: 
06 VC 810 Bakan Danışmanı 
06 D 1991 Genel Müdür 
06 YC 777 Genel Müdür Yardımcısı 
06 VK 992 » » » 
06 SD 841 » » » 
06 D 6702 » » » 
06 YK 110 Yapım Dairesi Başkanı 
06 ZD 028 Plan Program Dairesi Başkanı 
06 YY 790 Mimarî Proje Dairesi Başkanı 
06 ZD 027 Teknik Daire Başkanı 
06 YA 429 Tesisat Dairesi Başkanı 
06 YZ 266 Uygulama Koordinasyon Dairesi 

Başkanı 
06 YA 431 İmar Proje Dairesi Başkanı 
06 YK 112 Personel Şube Müdürü 
06 YK 113 İdarî İşler Şube Müdürü 
Liste Yekûnu 15 araçtır. 
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20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan
ması ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine gö
re tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini bildirir mi
siniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Varsa miktarı ve tahsis olunduğu makamı bil
dirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara tah
sis olunan taşıt var mıdır? Varsa hangi makama tah
sis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 1 , 4 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM - 2 - 246 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün : 
a) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1024-5632/21589, 
b) 13 Mart 1986 tarih ve 7/994-5592/21508, 
c) 13 Mart 1986 tarih ve 7/992-5590/21506, 
d) 13 Mart 1986 tarih ve 7/993 - 5591/21507, 
e) 13 Mart 1986 tarih ve 7/1014-5619/21575 sa

yılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk tara

fından Bakanlığıma yöneltilen ilgide kayıtlı yazılı so
ru önergelerinin cevapları ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Hastürk'ün 
Yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Cevap : 237 sayılı Taşıt Kanununa göre tahsis edi
len resmî taşıtlar; 1 ve 2 sayılı cetvellere göre 1 er adet 
Mercedes Marka oto. 

Bakanlık kayıtlarında bulunan diğer taşıtlar, teş
kilat hizmetlerinde kullanılmakta olup hususi plaka 
taşıyan ve 237 sayılı Kanunun 2 No. lu cetvelinde yer 
alan resmî taşıt bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

21. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Bayındırlık ve 
İskân Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine gö-
re tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini bildirir mi
siniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Varsa miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Varsa hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.e. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 28.3.1986 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/956 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 Mart 1986 gün ve 7/1028-5636/21593 sa

yılı yazınız. 

«237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan 
resmî taşıtlar hakkında; İstanbul Milletvekili Sayın 
Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Bakanlığımıza yönelttiği 
yazılı soru önergesine ilişkin sualler ve cevapları aşa
ğıda sunulmuştur. 
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Soru 1. Bakanlığınızca 237 sayın Yasa hüküm
lerine göre tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile 
bunların plaka numaraları ve marka ve modellerini 
bildirir misiniz 

Cevap 1. Bakanlığımızca kullanılan tüm araçla
rın plaka numaraları ile marka ve modelleri ilişik lis
telerde gösterilmiştir. 

Soru 2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî ta
şıt var midin Varsa miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

Cevap 2. Bakanlığımızca halen kullanılmakta olan 
resmî taşıtlar içinde hususi plaka taşıyan resmî araç 
bulunmamaktadır. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Varsa hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Cevap 3. Bakanlığımda; bilindiği gibi yasal ola
rak Bakan ve Müsteşar makamına tahsisli (0018 ve 
06 AA 027) plaka numaralı resmî araçlar bulunmak
tadır. Bu araçlar da hizmetle sınırlı kullanılmaktadır. 
Bunun dışında belirli makamlara tahsis olunan araç 
bulunmamaktadır. Ancak, Başbakanlığın (1981/23-050) 
No. lu «Kamu Hizmetlerinde Tasarruf Sağlayıcı ve 
Maliyeti Azaltıcı Tedbirler Talimatı» nm ulaştırma 
hizmetleri ile ilgili tasarruf tedbirleri bölümünün (B) 
bendinin 6 ncı fıkrasında yer alan hüküm gereğince 
Bakanlığımızın diğer üst kademe yöneticileri için 
<Pool) sistemine göre, sabah erken saatler ye akşam 
geç saatlerde işyerleriyle ikametgâhları arasında gidip 
gelmelerini teminen kullanılan resmî taşıtların plaka 
numaraları ile marka ve modelleri ilişik listede belir
tilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
î. Safa Giray 

Bayındırlık ve tskân 
Bakanı 
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Araçların Plaka Numaraları ile Marka ve Modellerinin Listesi 

Sıra No. : Plakası : Markası : Modeli : 

İ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

0018 
0018 
06 VS 695 
06 AA 027 
06 ZR 872 
55 DY 882 
06 YR 740 
07 DV 995 
06 ZE 684 
06 D 0151 
06 YP 785 
06 NL 403 
06 TA 696 
06 VP 893 
06 VP 891 
06 VS 698 
06 YV 162 
06 RK 948 
06 YA 694 
06 TP 615 
06 TD 025 
06 VP 892 
06 SR 241 
06 PF 311 

06 NY 837 
06 YA 695 
06 RK 949 
06 VS 100 
06 VS 696 
06 VF 278 
06 PV 863 
06 RT 083 
06 RD 941 
06 NY 440 
06 LF 136 
06 LD 464 
06 NK 913 
06 VR 217 
06 EU 190 
06 NY 972 
06 NY 973 
06 PZ 616 

Mercedes 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Doğan 1600 
» » 

Renault STY 
Dodge 
Ford Taunus 

» » 
» » 
» » 

Renault STY 
» » 

Murat 131 
» » 

Renault STY 
» » • 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ford Taunus 
» » 

Deseto 8 kişilik 
» » 
» » 
» » 
» Pikap 
» » 

Ford Minibüs 
Magurus 
Land Rover 
Chevrolet Pikap 

» » 
Renault STY 

1977 
1985 
1977 
1977 
1976 
1972 
1970 
1974 
1972 
1985 
1984 
1976 
1974 
1971 
1972 
1970 
1970 
1977 
1983 
1979 
1979 
1979 
1975 
1977 
1976 
1983 
1977 
1982 
1971 
1975 
1977 
1977 
1977 
1976 
1974 
1974 
1976 
1981 
1968 
1968 
1968 
1976 
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22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz aleyhindeki 
faaliyetlerine karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1039) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde basınımıza İntikal eden, Suriye'nin 

ülkemiz üzerindeki değişmez emelleriyle ilgili olarak 
aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sayın 
Turgut Özal tarafından cevaplandırılması hususunda 
delaletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murat SÖkmenoğlu 
Hatay 

1. Suriye'nlin, 'büyük Suriye i'deal'i içinde • eşsiz 
Atatürk'ün milletine son armağanı Hatay'dan sonra 
sekiz vilâyetümize daha göz dikmesine ve bir gaze
temizde yayınlanmış buna ilişkin harita karşısında 
ne 'gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Hatay doğumlulara Suriye'nlin özel okuma ve 
eğitim imkânı sağlanmasının altında yatan niyet ne
dir?, 

3. •Maksatlı 'bir şekilde dışarda çalışan 'işçilerimiz 
iç'in eğitim girtş'imlerli karşısında Cumhuriyet Hükü
metimizin almış olduğu tedbirler nelerdir? 

4. Suriye Devletinin dünya platformunda son bir 
kaç senedir 'başlattığı kamuoyu karşısında alınan ted
birler nelerdir? 

5. Suriye 'Devletinin güvenliğimizi tehdit eden 
bölücü çete mensuplarını eğittiği doğru mudur? 

6. Suriye Devleti ile Yunanistan'ın Türkiye'ye 
karşı gizli 'bir işbirliği var mıdır? Boyutları nedir? 

7. Barışçı dış politikamıza karşı Suriye'nin son 
itu'tumu ile il'gili alınan ıgenel tedbirleri açıklıyabilir 
misiniz? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 28.3.1986 

Sayı : S'ide/374-161 
(K'onu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 14.3.1986 tarih ve 

7/1039-5413/20789 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat SÖkmenoğlu' 

nun tevcih etfliği ve bila'hara yazılı soruya çevrilen 
soru 'önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halef oğlu 
Dışişleri Bakanı 

1 4 . 1986 O: 1 

Suriye ders kitaplarında ülkemizle (ilgili, gerçekle
re aykırı ve dostlukla bağdaşmayan bazı ifadelere yer 
verildiği ve Suriye 'haritalarında Türkiye sınırının Ha
tay'ı Suriye topraklarında gösterir şekilde çizildiği 
gerçektir. Konu Suriye makamları nezdinde öteden 
'beri ısrarla takip edilmektedir. 

Nitekim, Suriye Başbakanının geçtiğimiz günlerde 
ülkemize yaptığı resmî ziyaret sırasında da iki ülkeyi 
ilgilendliren bütün meseleler ve bu arada ders kitap
ları ve haritalar konuları da ele alınmış ve bunların 
her iki ülkenin karşılıklı menfaatlerine 'hizmet edecek 
şekilde çözüıme kavuşturulması için karşılıklı siyasî 
iradenin mevcut olduğu ıtespit edilmiştir, iki ülke 
arasında karşılıklı temas ve ziiyaretlerin sürdürülmesi 
hususunda da mutabakata varılmıştır. Bu ziyaret sı
rasında haber ajansları ve radyo televizyon kuruluş
ları arasında anlaşmalar imzalanmış, ayrıca bir de 
Konsolosluk Anlaşması aktedilmiştir. Bütün bu an
laşmalar iki ülke halkının birbirini daha iyi tanıma
sına imkan verecektir. 

Gerek eğitim, gerek kültür, gerek dliğer alanlar
da meselelerin mevcut olduğu bir fgerçektir. Aynı şe
kilde güvenlik alanında da Türkiye'nin hassasiyetle 
takip ettiği konular vardır. Esasen Suriye ile ilişkli-
lerirriizi şimdiye kadar arzu ettiğimiz düzeye yüksel-
tememiş olmamızın başlıca sebepleri arasında bu (me
selelerin varlığı da yer almaktadır. 

Suriye Başbakanının ülkemÜze yaptığı bu resmî 
ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir baş
langıç teşkil edeceğine inanıyoruz. Mevcut meselele
rin ancak karşılıklı temaslar ve iyi niyetli yaklaşım
larla çözüme kaVuşturula'blileceği görüşündeyiz. Bu 
ziyaret sıraisında Suriye Hükümetinin de Türkiye ile 
ilişkileri iyileştirmek, mevcut sorunlara kalıcı çözüm 
yolları aramak, iktisadî ve ticarî (işbirliğine muhteva 
kazandırmak arzusu İçinde olduğu intibaını edindik. 
İki ülke arasında bundan sonra yapılacak temasların 
mevcut meselelere, karşılıklı menfaatlere hizmet ede
cek hal çareleri bulunmasına yardımcı olacağına ina
nıyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

1.4.1986 Sah 

Saat : 1540 

l 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK. İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/5017) •(!) 

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

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

4. —v Erzurum Milletvekili Hilmi NaJfoantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay Hi çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

6. — Konya Milletvekili Salim EreH'in, İstan
bul Myükşehlir Bdediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir^ 

7. — Konya Milletveki Salim BreTin, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 
v 8. — Konya Miietvekiİ Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

9. — Uşak ıMüetvekil'i Yusuf Demir'in, Uşak 
Mi Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

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

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi, Naılbantoğlu, 

nun, İzmlir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
ilenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) (1) 

ıl3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü-seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 01) 

16. — Edirne MMetveki'i Türkân Turgut Arıkan' 
m, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve güderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 



nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yuları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü' 
soru önergesi (6/648) (1) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'ln, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MIC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
m, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
d ) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
jn, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-
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j lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge-

J lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/655) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanında!, söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi. (6/670) (1) 

37. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

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

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 



ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü 'soru önergesi (6/673) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

- 41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kahın, Serbest 'Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

45. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, haım-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaıHbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
'hazırlattırılan projelere ilişkin (Başibakandan sözlü 

• soru önergesi (6/679) (1) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, T.C. Merkez 'Bankıasınıda çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve (Bankanın dış borçlarına iişkin (Baş
bakandan sözılü soru önergesi (6/680) (1) 

4'8,j — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantağlu' 
nun, Iteşvlk kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na İlişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 
(D 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nal'bantoğlu' 
nun, kalkınjmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı il 985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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

3 — 

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

53. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

54. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) .(1) 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

56. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

57. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Lib-
ya'daki bir firmada çalışan Türk işçilerinin yurda 
getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/687) (1) 

58. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapüan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/688) (1) 

59. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) ' 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine üişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

62. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yularında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen İhracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

63. — İçel Miletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 



64. — Tekirdağ 'Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapütiığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/60J) 

65. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

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

•67. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'ctun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanıridan sözlü soru önergesi (6/609) 

68. — Diyarbakır MiUdrve'kili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır tünde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

69. — Şanlıurfa 'Milletvekilli Vecihi Atatolı'nın, 
Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/011) 

70. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Söik-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

71. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak OVası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

72. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun îü Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
'dan sözlü soru önergesi (6/614) 

73. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

74. — iBakikesir Milletvekili Davut A'bacıgill'in, 
(Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 
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I 75. — Denizli Millötve'kMi Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

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

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

78. — İstanbul MiMötvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı İddiasına ilişkin îç* 
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

79. — Konya Milletve'kili 'Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinide yayınlanan «İcraa
tın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

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

82. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

84. — Diyarbakır MiIet'vekiMİ Mahmud Altuna-
ikar'ın, TRT Haiber Dairesinde görevli bir .spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/634) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın Kanun
ların Ölüm Cezasını öngören Hükümlerinin; Ölüm 
veya Müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/234) (S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi ; 19.3.1986) 



2. — İstanbul Milletvekili İ'brahim Ural'ın Ta
şınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayı
sı : 416) (Dağıtma tarihi : 19.3.1986) 

3. — HU.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1986) 

4. — 6.12,1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı : 418) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1986) 

5. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 Arkada
şının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları mütalaaları) ve Ada
let komisyonları raporları (2/187) (S. Sayısı : 419) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1986) 





Dönem : 1/ Yasama Yıh : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ & Sayısı : 416 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm Taşınmaz Malların Kiralan
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 

(2 /260) 

19.9.1985 

TÜRKÎYE BOTÜK 'MİLUET MSCUSt BAŞKANLIĞINA 

Taşınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifini ekte sunuyorum. 
Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılanmla. 

İbrahim Ural 
flstanlbul MMetvekili 

GENEL GEREKÇE 

Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki 6570 No. lu Kanununun, 2 nci ve 3 üncü maddelerinin 26.3.1963 
günlü ve 3-67 sayılı kararla; Anayasa. Mahkemesi tarafından; iptal ediip .yasa çıkarması için yasama orga
nına süre verilmesine karşı ibugüne değin bir düzenleme yapılmaması büyük yakınmalara neden olmuştur. 
Konut sorumun giderek büyülk boyutlara, ulaşması özellikle büyük kenltlerde memurların kiralık konut bul
makta büyük güçlüklerle karşılanması, ekonomik sıkıntılar yüzünden kiralayan - kiracı ilişkilerinin Mahke
meleri büyük ölçüde meşgul edecek düzeye gelmesi konunun üzerinde önemle ve ivedilikle durulmaısiinıi 
zorunlu kılmaktadır. Kiralananların büyük bölümü, ikira bedeMerinin azlığınıdan, İhtiyacı olan evinin tahli
yesini uzuın süre sağlayamadığımdan, geçimini karşıla yaeak 'başka geliri bulunmadığı için daha büyük gelir 
getirecek biçimde kira bedellerinin hesaplanmasından sözetmektedlir. Kiracılar, kiralık konut Mimaikta güç-
lük çektiklerinden, koşutların; ağır olmasından, açıktan para alınmasından, kira sözleşmesinde belirtilen mik
tarın üzerinde kira (bedelini senetle ödediklerinden, tahliye taahhüdünün girişte tarihsiz olarak ya da her 
yıl yeniden alınüp ıbüyüık baskı altonda, tutulduklarından yakınmaktadırlar. Konut yaıpıımı, komut yapımım 
hızlandırıp kolaylık sağlayacak önlemlerin istenilen durumda olmaması yanında; vergi kaynağı içindeki yeri 
de ıtartışılmakıtaıdır. Düşük kiraların bulunması yanında büyük kiraların Ibulumduğu, üstelik kamu kurumla;-
rıinın ihale yolluyla altından kalıkılması güç kira bedelleri alarak sorunlara yol açtıkları 'bilinmektedir. Enf
lasyon hızıyla, orantılı olarak arltış gösteren taşınmaz mal kiraları belli geliri olanlarla dar gelirlilerin da
yanma gücünü zorlamaktan ötede çok aşmıştır. Sanayileşme sonucu1 yada Öbür nedenlerle kırsal kesim
lerden kentlere akın, konutların değişik görünümlü ve konulu sorunlarını karmaşık duruma getitmıiştir. 
özellikle nüfûs artışı sorunu içinden çıkılması güç bir Ibiçimde sürekli olarak; gündemde tartmaktadır. 

Devletin yeterince kaynak ayrramaması ve zamanla artan inşaat maliyöt fiatlan dar gelirlilerin konut 
sahibi oimasmı âdeta olanaksız duruma; getirmiştir. 'Buna; bağlı olarak zaman (içinde, azalan talep oranın
da, inşaat sayısında da bir azalma olmuştur. Hükümetlerin, çeşitli ekonomik nedenlerle akfaMan tedlbirler de 
bu sektörü nerede ise durdurmuştuc. Bütün bu durum lar, var olan konut açığını ve dolayısıyla kiraları daha 
da artırmıştır. Bugün, üç milyona, yakım bir konut açığı olduğu ifade edlitasıkıfcedıir. 
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Bu nedenlerle arz ve talep arasında, ortaya çıkanı dengeslMflk kiralan kamçılamış, antapı taşınmaz mal 
kâraları orta; ve dar gelirlileri çok sıkıntılara sü'rükleinişitiır. Ayrıca, işyeri kiralarının da bu hızla artması 
kirajcı olan küçük esnaf ve «anaıtkârları da güç durum larda bırakmıştır, 

Bulgun, antik 'kurallar, maaş ve ücret gdirler'indeki sınırlı artışlarla karşılanmaktan çok uzaktadır. Isltan-
hul'da Sosyal konultJarın aylık kiraları dahi işçi ve memurun Ibiır aylık ücretini geçmiştir. Bu is© genel ahlâkı 
ve aSile hinliğini diıddî hiçimde tehdit etmektedir. Son zanıanlarîda gazetelere yansıyan 'olaylardan hu görül
mekte ve izlenmektedir. 

'Dunum IböyJeyken, dar ıgd'Mileri ve kaderleriyle haşhaşa hırakmak Anayasamızın ön gördüğü sosyal 
devlet anlayışına da iten» düşmektedir. 

'özdtle 'belirtilen 'bu nedenler karşısında, taşınmaz mal 'kiralarının haksızlık ve zarar yaratmayacak İbi
çimde, ekonomik gidişe ve kkalayan-kiınacı gereksinimlerine uygun 'biç-kride yükselmesini sağlamakla birilikte 
hukuksal sorunları azalltmıak, karşılıklı Mişkileri düzeltmek için günümüzün koşularına uygun hir yasanın 
yürürlüğe konulması zorunluluğu açıktıır. Teklif, Anayasa Mahkemesi kanarı, Anayasamızın Igili kuraları, 
Yargıtay kararları ive günün koşulları göz önünde (bulundurularak, adalet ve konut istatistiklerinin sonuç
ları değerlenidifillerek hazırlanmış, konunun hukuksal yanı kadar ekbnomlik ve teknik yanı da gözetlmiş-
ıtiır. (önceki yasanın hoşlukları, mahkeme kararlarıyla getirilen olanaklar, kimi yalbancı ülkelerin soruna çö
züm 'biçimli, Ülkemizin [gerçekleri düşünülerek maddeler dü25entenm'iştiir. Anlaşmazlığı gidermek amaçlanmış, 
(bunun olanaksız Ibuılünduğu' Ibilinerefc düzeyinin indMlmes'ini sağlayacak hükümlerin ıgetkilmesine çalışılmış
tır. Toplumsal dengenin, ulusal dayanışmanın, karşılıktı güven, inan ve halklara saygıdan güçleneceği hİdn-
mek'tedir. Huzur, ulusal yaşamın aydınlık ve mutluluğunun temelidir. Bu da anlaşmazlıkların azalması, 
sorunların çözümüyle sağlanır. Töklifimliz hu yönde hazırlanmıştır. 

Yetersiz kalan, hele tespit konusunda hiçhir önlem kuralı Itanımayan yürürlükteki yasanın değiştirlmesi 
konult sorununa da 'katkıda 'bulunacak, toplumsal 'barışın güçlenmesindeki etlkıilsd yalsama organına güveni 
artıracaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Taşınmaz kiralanmasından Idoğan ilişkilerin hHır denge içinde sonuçlandırılmasını sağlamak 
hu Kanunun amacıdır. 

'Madde 2. — Ülkede taşınmaz malların kiralanması esaslarını kapsar. 
IM'albötlerin kiraya Verleıneyeceği ve ibadet dışında haska hir amaçHa kulaırMamayacağı hususu heir-

tilmfiışitıir. 
Madde '3. — Bu maddede hıina, işyeri, konut, kiralayan, k'iracı, kira parası deyimlerinin tanımlan ya

pılmıştır. 
'Madde 4. — Bu maddede, kira sözleşmesinin hiçimi ve süresi sözlü ve yazılı sözleşmelerle kiral'ama-

nın 'başlangıcı 'belirtlmıişitlir. 
'Madde 5, — Kira parasının zamanı ve yeri hdirienmişltir. Muaf vukuunda yapılması »gerekten yol gös

terilmiştir. 
Madde 6. .— Kiranın nesahında göz önünde ^bulundurulması gereken esaslar 'belintilmişltâr. Taraflar ara

sında anlaşmazlık durumunda taşınmazı ilişkin emlak vergisi heyannamesıindeki rayiç hedelin konutlarda 
% 8'ini, (işyerlerinde % 10'umıu aşmamak üzere tespit edilecek miktar yıllık kira tutarı olarak Ibefi edileceği 
©sasını 'getirmiştir. Bundan haşka senelik kiranın ne miktarda artacağı da öngörülmüştür. Ş/imdMdk en ger-
çekçli çözüm hu görülmüştür. 

'Madde 7. — 'Bu hükümde kira dönemirüin sona ermesinden en az hir ay önce kiralayanın kiracısına 
yazılı hiidir'imde huitanması, kiralayanın kira parasını 'bu Kanunun 6 ncı maddesinde helirtiien esaslara uy
gun hir tarzda helli edilmesini öngörmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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Madde 8. — Bu madde, mobilyalı olarak kiraya verilen tas/iıımaz malın kirasının nasıl tespit edÜlece-
ğini beMteımdşitir. • 

Madde 9. — (Kiralanan «aşınmazın (kısmen işyeri kısmen komut olarak kuM'anjilması faalinde işyeri sayı
lacağı esasını getirmiştir. 

iMaldde 10. — Başkasına kiralama, devir ortak alma ve kullanıma yasağım (içermektedir. Sözleşmede 
aksÜne (hüküm olmadıkça, kiracı, kiralanan taşınmazın bir kısmını veya tamamını başkasına kinaılamayaca-
ğmı, amaç dışı kullanılamayacağını belirlemektedir. 

Madde 11. — Konuıtlaınn ve işyerieriınûn böşaltılnıası ille 'ilgili (hususları düzenlemektedir. 
Madde 12. — 'Kanunda öngörülen nedenler dışında davamın açılamayacağı ve kiralananın boşaltılması 

iıîe 'iltğli Ihususiları düızeMemekitir. 
Madde 13. — IBu Kanunda kira bedellerinin tespitine ve aırttıolmaSıına 'ilişkin hükümler dışında, kira söz

leşmelerinde (kiracı aleyhine de&işikl'ik yapılamayacağı esası 'getirilmiştir. 
!Madide 14. — Bu (Kanuna ıgjöre açılacak boşaltma davaHaınnın Sullh Mahkemelerinde bakılacağı hususu 

öngörülmüştür. 
Madde 15. — Kiralama hakkını mirasçılara ve ortaklara geçeceği ve 'bu sıfatla aleyhlerine dava acı

lamayacağı hükmü'getirip 
Madde 16. — (Boşaltılan (işyeri ve konut, sahibi eski kiracıya bldiTiırnde bulunmadıkça taşınmazı ye

niden kiraya veremeyeceği esasını getirmiştir. 
'Madde 17, 18, 19. — Maddeleri bu Kanuna aykırı dorumlarda cezalar 'belMemekteUlkv 
'Madde 20. — Yürürlükten 'kaldırılan kanunları belirtmektedir. 
Madde 21. — Yürürlük maddesfidir. 
Madde 2ı2. —• Bakanlar Kurulunun yürüttüğünü belirtmektedir. 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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tSTANBUL MİLLETVEKİLİ İBRAHİM URALTN TEKLİFİ 

Taşınmaz Malların Kiralanması Hakkında Karnin Teklifi 

BÖLÜM I 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Taşınmaz malların karalanmasından doğan ilişkilerin karşılıklı hak ve ödevlere saygı, yü
kümlülükleri yerine getirmede özen ve sorunları uyumla çözerek toplumsal dengeyi bu alanda güçlendirme
ye katkı anlayışı içinde sürdürülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak bu kanunun amacıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Ülkemizin her yöre, alan ve yerindeki konut ve işyerleriyle hangi amaçla kullanılırsa 
kullanılsın açık ve kapalı taşınmazların kiralanmasında özel kanunlardaki ilgili hükümler saklı kalarak bu Ka
nun ile Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Mabetler kiraya verilemez ve ibadet dışında başka bir amaçla kullanılamazlar. 
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının kiralanmasında 2863 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında : 
a) Bina sözünden, konut veya işyeri olarak kullanılan bağımsız nitelikte üstü kapalı yapılar ile, bunla

rın eklentileri, 
b) İşyeri sözünden, kısmen veya tamamen konut amacı dışında tek veya toplu sistemde gelir getirecek 

işler için kullanılan binalar, 
c) Konut sözünden, yukarıdaki bentlerde belirtilenler dışında bir veya birkaç kişinin veya ailenin barın

ması amacı ile kullanılan değişik odaları, daireleri, katları veya binaları, 
d) Kiralayan sözünden, konut veya işyerini kiraya veren malik, intifa hakkı sahibi, yetkili olması duru

munda ilk kiracı veya zilyed gibi kimseler veya vekilleri, 
e) Kiracı sözünden, kiralayan ile yaptığı kira sözleşmesine dayanarak konut veya işyerini kullanma hak

kına sahip gerçek veya tüzelkişi, 
f) Kira parası sözünden, bu Kanun ve Borçlar Kanununun 260 inci maddesi yönünden sözleşme veya 

kanun hükümlerine göre kiracı tarafından, kiralananı kullanma ve kiralananda bulunan eşya, aygıt, araç-
gereçten yararlanma karşılığı olarak belirli zamanlarda ödenen ve sözleşme gereğince içinde ortak gider avan
sı, yakıt, su, elektrik, havagazı, kapıcı, kaloriferci, bahçivan, bekçi, temizletme ve aydınlatma masrafları ile 
taşınmazla ilgili diğer giderlerin karşılıklarının kısmen veya tamamen bulunduğu veya bulunmadığı paradır. 
Kira parası içinde bulunan giderler ayrı ayrı ve miktarlarıyla belli edilir. Kiracı belli edilen kira parasından 
sorumludur. 

Kira sözleşmesinin biçimi ve süresi 

MADDE 4. — Taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri kiralayanla kiracı arasında sözlü veya yazılı biçim
de düzenlenir. Her iki durumda da taşınmazda bulunan ve yararlanılan demirbaşlarla aygıt, araç ve gereç
lerin tarafların imzasını taşıyan bir belgeye bağlanması zorunludur. 

Kira süresinin ve başlangıç tarihinin belirtilmesi yazılı sözleşmelerin geçerlik koşuludur. Sözlü olarak ya
pılan kira sözleşmelerinde başlangıç tarihi kiralayanın taşınmazı kiraladığı, bu belli değilse kiracının anah
tarı teslim aldığı veya taşınmaza girdiği, elektrik, su veya havagazım açtırdığı, bunlar da belli değilse öde
me yapmışsa o ayın ilk günü olarak kabul edilir. 

Kira süresi altı aylık, yıllık veya daha fazla zaman dilimi olarak tespit edilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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Kiracı, kira süresinin bitiminden en az 15 gün önce kiralananı boşaltacağını yazılı olarak bildirmemişse, 
bu Kanunun kira parasıyla ilgili olarak öngördüğü hükümler saklı kalarak sözleşme aynı koşullarla bir yıl 
uzatılmış sayılır. Sürenin uzatılmasında veya sözleşmenin uzatılmasında yeniden sözleşme düzenlenmesi ge
rekmez. 

Kira parasının ödenme zamanı ve yeri 
MADDE 5. — Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça aylık kira parası, peşin olarak, en geç o aym 

beşinci günü, kira parasının bir ayı geçen dönemlerde ödenmesi durumunda da en geç onuncu günü iş saa
tine kadar kiracı tarafından kiralayana veya kiralayanın yazılı olarak bildirdiği hesaba veya kimseye öde
nir. ödeme yerini değiştiren kiralayanın bunu kiracısını yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Kira parasmm 
ödeme yerinin belli olmaması veya kiralayanın kira parasını almaktan kaçınmasında, kiracının giderini kendi
si ödeyerek konutta teslim suretiyle göndermesi veya yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinin belli edeceği yere 
yatırmasında ödeme yapılmış sayılır. 

BÖLÜM II 
Kira Parasının Hesaplanması 

Kiranın hesabında gözönünde tutulacak esaslar 
MADDE 6. — Kira parası, bu Kanunun 3 üncü maddesi gözetilerek kiralayanla kiracı arasında serbest

çe belli edilir. 
Kira süresinin bitiminden sonra yeni dönemde uygulanacak kira parasında taraflar anlaşmazlarsa, taşın

mazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından o taşınmaza ilişkin emlak vergisi beyanname
sindeki rayiç bedelin konutlarda % 8'ini, işyerlerinde % 10'unu aşmamak üzere tespit edilecek miktar yıllık 
kira tutarı olarak belli edilir ve bu yolla aylık kira parası kararlaştırılır. Bu miktarın tespitini iki taraf da 
isteyebilir. Beyan dönemi içinde kalan sonraki yıllara ilişkin kira parası, Ticaret Bakanlığınca düzenlenen 
son toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında ve bu artış % 20'yi geçtiği yıllarda % 20'den aşağı ol
mamak ve konutlarda % 30, işyerlerinde % 40'ı geçmemek suretiyle artırılarak belirlenir Böylece belirle
necek aylık kira parasına, sözleşme gereği kira parası içinde bulunan giderlerdeki artışlar da katılır. 

Yukarıdaki esaslara aykırı olan, sonraki dönemlere ilişkin kira parasının artırılmasını öngören sözleşme
ler geçersizdir. 

MADDE 7. — Yeni dönem için uygulanacak kira parası için, kira döneminin sona ermesinden en az bir 
ay önce kiralayanın kiracısına yazılı bildirimde bulunması gerekir. Dönemin sona ermesine kadar kiracı 
olumlu karşılık vermez ve yeni dönemin ilk beş günü içinde kiralayanın istediği kira parasını ödemezse, ki
ralayan, bir ay içinde mahlkemey© 'başvurarak kira parasmm tespitini isteyebilir. Bu durumda bu Kanunun 
6 ncı maddesinde gösterilen esaslara göre kira parası belli edilir. Kiralayan tarafından yazıh bildirimde bu
lunulmamış ve.süresinde dava açılmamış olursa kira sözleşmesi aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır. 

Kira sözleşmesinde gelecek dönemlerin kira parası için dava açılmadan bu Kanundaki esaslara göre ar
tırma yapılacağı öngörülmüşse davaya gerek olmadan kira parası ödenir. 

Mahkeme kararının kesinleşmesiyle belli edilen yeni yeni kira parasmm ödenmemesi kiralayana bu ne
denle boşaltma davası hakkı verir. 

BÖLÜM IH 
Ortak Hükümler 

Mobilyalı konut ve işyerleri 
MADDE 8. — Taşınmazın içindeki demirbaşlarla yararlanılan eşya, aygıt, araç ve gereçler içm artış ora

nı, tespit tarihindeki değerlerinin % 10'unu aşamaz. 

Kısmen işyeri, kısmen konut olarak kullanılan taşınmazlar 

MADDE 9. — Kiralanan taşınmaz, kısmen işyeri, kısmen konut olacak kullanılması durumunda bu Ka
nuna göre işyeri sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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Başkasına kiralama, devir, ortak alma ve amaç dışı kullanma yasağı 

MADDE 10. — Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça kiracı, kiralanan taşınmazın bir kısmını veya 
tamamını başkasına kiralayamaz, sözleşmeden doğan hak ve borçlarını başkasına devredemez, yanma ortak 
alamaz. Taşınmazı sözleşmede belirtilenden başka amaçla kullanamaz, kuUandıramaz. Taşınmazı boşaltan 
kiracı, kiralayana teslim etmek zorundadır. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak taşınmazı kiracıdan kiralayan, devralan veya herhangi bir nedenle 
işgal edenler hakkında hiçbir ihtara gerek kalmaksızın boşaltma davası açılabilir. 

Sözleşmeden veya Kanundan doğan haklı bir nedene dayanmadan bir konut veya işyerini işgal edenler 
hakkında 5917 sayılı Gayri Menkule Tecavüzün Men'i Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması malik 
tarafından yetkili idarî mercilerden istenebilir. 

BÖLÜM IV 
Konutların ve İşyerlerinin Boşaltılması 

Boşaltma nedenleri 

MADDE 11. — Kiralama şartlarına ve Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine 
uyulsa bile aşağıda yazılı durumlarda kiralayan; 

a) Kiracının taşınmazı boşaltacağını, sözleşmenin imza ve başlangıç tarihlerinden sonra kendiliğinden, 
yazılı olarak taahhüt etmesine rağmen boşaltmazsa icra dairesine başvurarak boşaltılmasını isteyebileceği gi
bi, 

b) Taşınmazı kendisi, eşi, çocukları veya anne - babası için konut veya işyeri olarak kullanma zorun
luluğunda kalırsa, 

c) Taşınmazın yeniden yapımı veya imar amacıyla esaslı onarım, değiştirme ve genişletme için gerekli 
işlem ve çalışmalar sırasında içeride oturulması veya çalışılması olanağı bulunmadığının fennî yönden sap
tanıp anlaşılmasında projelerin yetkili merciler tarafından onanıp ruhsatnamenin alınması üzerine, 

d) Bir kira dönemi içinde, kira bedellerini zamanında ödememek nedeniyle haklı olarak kendisine iki 
yazılı ihtar yapılan kiracı hakkında kira döneminin bitiminden başlayarak bir ay içinde, 

e) Taşınmazı Medenî Kanun hükümlerine göre iktisap eden kimse bu fıkranın (b) bendinde öngörülen 
zorunlulukların doğması durumunda iktisap tarihinden fb'aşlayarak, bir ay içinde kiracıya ihtarnam© teibliğ ettir
mek suretiyle altı ay sonra boşaltma davası açabilir. 

Kiracının aynı şehir ve belediye sınırları içinde kendisinin veya eşinin adına kayıtlı, sağlık, çalışma, okul 
durumlarına uygun oturulabilir nitelikte bir konutları veya çalışılabilir bir işyerleri bulunması durumlarında 
bu fıkrada öngörülen ihtiyaçların varlığına dayanılarak kiralayan, yazılı ihtarnameyle vereceği iki aylık sü
renin bitiminde boşaltma davası açabilir. 

Taşınmazın,-sözleşmede belli edilen kira süresi içinde kullanamayarak boş bırakılması durumunda, bu sü
renin bitiminden sonraki iki ay içinde boşaltma davası açabilir. 

Kanunda sayılan nedenler dışında boşaltma davası açılması yasağı 

MADDE 12. — Bu Kanunla Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinde gösterilen
ler dışında, kiralananan boşaltılacağına ilişkin sözleşme şartları geçersizdir. 

Kiracı aleyhine değişiklik yapma yasağı 

MADDE 13. — Bu Kanunun kira bedellerinin tespitine ve artırılmasına ilişkin hükümleri dışında, kira 
sözleşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. 

Boşaltma davalarına bakacak mahkemeler ve dava şartları 

MADDE 14. — Bu Kanuna göre açılacak boşlatma davalarına Sulh Mahkemelerinde bakılır. 
Boşaltma davalarıyla birlikte istenen kira bedeli ve tazminatlara miktarları ne olursa olsun Sulh Mahke

mesince hükmedilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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Kiralama hakkının mirasçılara ve ortaklara geçeceği 

MADDE 15. — Kira sözleşmesinin ve Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uy
dukları sürece, sanat, meslek veya uzmanlıkları dolayısıyla aynı meslek veya sanata sürdürecek olan veya 
konutlarda onunla birlikte oturan kiracıların ortaklarıyla mirasçılan aleyhine bu Kanunda gösterilen nedenler 
dışında dava açılamaz. 

Boşaltılan taşınmazın yeniden kiraya verilmesi yasağı 

MADDE 16. — Kiralayan, bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e) bentleriyle ikin
ci fıkrasında yazılı nedenlerden dolayı boşalttırdığı taşınmazı konut veya işyeri olarak kullanmaktan vazge
çer veya kullanamama durumuna düşerse önceki kiracıya yazılı olarak yeniden kiralama önerisinde bulun
madıkça başkasına kiralayamaz. (c) bendine dayanılarak boşaltma gerçekleşmişse, yeni yapı için hakkını kul
lanması önceki kiracıya yazılı olarak bildirilir ve bir haftadan aşağı olmamak üzere süre verilir. Bu süre 
içinde yeni şartlarıyla önceki kiracı kiralama isteğinde bulunmadıkça taşınmaz başkasına kiralanamaz. 

Boşaltma ihtarnameyle veya dava ile sağlanmış olsa da bu hükümlere aykırı davranan kiralayan, taşın
mazı üç yıl süreyle başkasına kiralayamaz ve boş tutamaz. Aksi takdirde, taşınmazın üç yıllık kira bedeli tu
tarında para cezasına mahkum edilir. Ayrıca, kiracının.boşaltmadan doğan zararlarıyla bozulan kira sözleş
mesine göre ödenmesi gereken aylık kira parasının bir yıllık tutarını kiracıya öder. 

Kiracının, kiralayan tarafından gönderilen ihtarnameye uymaması nedeniyle açılan dava sonunda taşın
mazın boşaltılmasına hükmedilirse kiracı, kiralayanın bu yüzden kiralamak zorunda kalacağı konut veya iş
yerinin sözleşmede belirlenen aylık Ura parasının bir yıllık tutarını ve katlandığı zararları kiralayana öde
mek zorundadır. 

BÖLÜM V 
Ceza Hükümleri 

MADDE 17. — Hava parası, toptan ödeme veya her ne ad altında olursa olsun sözleşmede belirtilen 
veya bu Kanunda öngörüten esaslara göre belirlenen kira parası dışında para veya senet alan kiralayanlar 
veya bunlar adına hareket edenlerle bunlara aracılık edenler yahut 16 ncı maddede yer alan yasaklara uy
mayanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve sözleşmede belirtilen, sözleşmede belirtilmemişse bu Kanun hü
kümlerine göre tespit edilecek bir yıllık kira parası tutarında ağır para cezasına hükmolunur. 

Suçun tekerrürü durumunda cezalar bir kat artırılır. 

MADDE 18. — Bu Kanunun 6 ncı maddesine aykırı haraket edenler hakkında üç aydan altı aya kadar 
hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 19. — Taşınmazları, bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki amaçlar dışında kulla
nanlar veya buna müsaade edenler veya kiralanmaları durumunda kiralayanlar ve kiracılar hakkında bu Ka
nundaki esaslara göre belirlenecek olan aylık kira parasının on katı ağır para cezasına hükmolunur. 

BÖLÜM VI 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 20. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun, ek ve değişiklikleriyle birlikte yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/260 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın; Taşınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tekilf, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu esas almakla birlikte, kira bedelinin tespiti 
konusunda yeni prensipler getirmekte ve emlak vergisi beyannamesindeki rayiç bedelin konutlarda % 8'inin 
işyerlerinde % 10'unun yıllık kira tutarı olarak belirleneceğini hükme bağlamaktadır. 

6570 sayılı Kanunun kiraların dondurulmasına ve 1953 yılı rayicine göre kira esasının belirlenmesine dair 
2 ve 3 üncü maddeleri mülkiyet hakkının özünü zedelediği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinin 26.3.1963 
tarihli ve 1963/3-67 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. O tarihten bu yana mahkemeler ve Yargıtay kira be
dellerinin tespiti yönünden ortaya çıkan boşluğu, günün şartlarına göre değişen karar ve içtihatları ile doldur
muş bulunmaktadırlar. 

Kiranın Emlak Vergisi beyannamesinde bildirilen miktara göre tespit edilmesi halinde, malik, yüksek kira 
alabilmek için, yüksek vergi vermeye razı olacak ve vergi beyannamesini göstererek, kiracıyı, istediği bedeli 
kabule zorlayacaktır. Böyle bir sistem, belki Emlak Vergisi tahsilatını yükseltebilir, fakat kiracılan korumak 
için çıkartılacak kanunun temel amacını da zedeler. 

Bunun yanında teklif, konut ve işyeri inşaatına menfî yönde tesir edecek ve konut ile işyeri darlığını artı
rarak arz ve talep dengesinin zamanla kiracılar aleyhine bozulmasına yol açacaktır. 

Konut kiralan artışının önlenmesi, şehirlerdeki konut yapımının artırılmasıyla mümkün olabilecektir. 
Probleme, özellikle nüfusu hızla artan ve konut ihtiyacı büyük olan şehirlerde alt ve orta gelir grubu için ko
nut yapımının desteklenmesi ve genel ekonomik denge içinde konut sektörüne gereken önemin verilmesi yo
luyla köklü çözüm getirilebilecektir. 

Hükümetimizce 2985 sayılı Kanunla «Toplu Konut Fonu» kurulmuş ve bu fona büyük kaynaklar da ya
ratılmış bulunmaktadır. Fonda toplanan kaynaklar en rasyonel şekilde kullanılarak toplu konut yapımı hızlan
dırılacak ve problemin bu yolla halline çalışılacaktır. 

Kira parasının tespiti konusundaki mahkemeler ve Yargıtayın günün ihtiyaç ve şartlarına göre değişen 
karar ve içtihatları istikametinde yapılmakta olan tatbikatın, kanun haline getirilip dondurulması ve bir yer
de esnek uygulama yolunun kapatılması hususlarını ihtiva 'eden mezkûr teklif Komisyonumuzca olumlu bu
lunamamış ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antaılya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

« 

Üye 
Mustafa Uğur 

Kütahya 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Ener İlhan Dinçel 

Malatya 
Teklifin tümünün kabulü ile mad
delerine geçilmesi görüşünde oldu

ğumdan karara karşıyım. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 418 

6 . 1 2 . 1 9 8 3 Tarihli ve 2969 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/747) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 13 . 3 . 1986 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
181101-1985103030 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.3.1986 tarihinde kararlaştırılan «6.12.1983 Tarihli ve 2969 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

6.12.1983 tarih ve 2969 sayılı Kanun, 12 Eylül 1980 tarihinden önceki döneme bir daha dönülmemesriçin 
getirilmiş, kısır çekişmeleri önleyen ve Türk toplumunun demokratik sistemde huzur ve sükûn içinde yaşa-

, masını temine yönelik bir nitelik taşımaktadır. 

Ancak, bu Kanunun devamlı olarak yürürlükte kalmasının, toplumumuzun bir daha hatırlamak dahi is
temediği o günleri devamlı olarak gündem de tutmak gibi bir mahzur taşıdığı da kaçınılmaz bir gerçektir. 

Diğer taraftan, dört bentten ibaret olan l inçi maddesinin (a) ve (c) bentleri genel nitelikte olduğu hal
de, (b) ve (d) bentleri daha özel hükümler taşımaktadır. Esasen, (a) ve (c) bentleri, 12 Eylül 1980'den önce
ki siyasî çekişme ve çatışma ortamına benzer bir durumun önlenmesi için yeterli hükümleri ihtiva etmekte
dir. 

Bu itibarla, söz konusu Kanunun j(b) ve (d) bentlerinin yürürlükten kaldırılmasının, Kanunun yürürlükte 
kalacağı sürenin de Anayasanın Geçici 4 üncü maddesinde olduğu gibi 10 yıl ile sınırlandırılmasmm yerinde 
olacağı düşünülerek bu tasarı hazırlanmıştır. 

Tabiîdir ki, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Kanunun 1 inci maddesinin (b) ve (d) bentlerine göre suç 
işlemiş olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesine göre işlem yapılacaktır. 

Anayasanın Geçici 4 üncü maddesindeki 10 yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak, Anayasanın kabul ta
rihi esas alındığından, bu Kanunun yürürlük tarihi de. aynı tarihten başlatılmış ve 7 Kasım 1992 tarihinde 
yürürlükten kalkması öngörülmüştür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/747 
Karar No. : 16 

20 . 3 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

6.12.1983 tarihli ve 2969 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı Adalet Bakanlığı tem-
silcilerininde katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
Kanunun tümden kaldırılması 

görüşündeyim. 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Tümünün kaldıırdması görüşünde 

olduğumdan, rapora karşıyım. 

Başkanvekil'i 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üyö 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Yasanın tümüyle yürüdükten 

kaldırılması ganekir. 

Üye 
Mahmut Karabulut 

Sivas 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Kanunun tümü kaillcmalııdiT. 

Üye 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 418) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

6.12.1983 Tarihli ye 2969 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6.12.1983 tarMi ve 2969 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesinin (b) ve (d) ıbentieri yü-
rürlükıten kıaMiırılmıştır. 

MADDE 2. — 6.12.1983 tarihi ve 2969 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞt 
METÎN 

6.12.1983 Tarihli ve 2969 Saydı Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —- Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Korrtis-
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kıabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devle/t Bak. Başbakan Yrd. 
L K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

DeVMt Balkana 
A* Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

MM EğMırı Gençik ve Spor Bakanı Y. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayii <vıa Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K* Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N, Eldem 

Dışişleri Bakamı 
V, Halef oğlu 

ıBaıynndurlılk ve îsScân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman Köyişfeni Bakanı 
H, H, Doğan 

Enerji ve Tabîî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

12 . 3 . 1986 

Devlet Bakamı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Baklam 
Af. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı Y. 
S. N. Türel 

Madüye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

KÜMr ye Turizmi Bakanı 
Af. Af. Taşçtoğlu 
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