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8.4.1986 Salı 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-

Sayfa 
279 

280 

281 

281 

281 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç' 

in, Kütahya Emniyet Müdürü ve birkaç em
niyet görevlisinin keyfî davranış ve işkence uy
gulamaları hakkında gündem dışı konuşması 
ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı. 281:284 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumunun faaliyetleri konusunda gündem 
dışı konuşması. 

B) Çeşitli İşler 
1. — Zonguldak Milletvekili S. Fevzi Fı

rat'ın vefatına dair Başkanlık tezkeresi (5/96) 
ve saygı duruşu. 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Hindistan'a gidecek olan Başbakan 

özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka-

284 
285 

285 
285 

Sayfa 
ya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/999) 285 

2. — 29 Mart 1986 tarihinde Endonezya' 
ya giden- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığına ve
killik etmesi uygun görülen Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 4 Nisan 1986 tarihinde yurt 
dışında olacağından, Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcılığına, 4 Nisan 1986 tarihinden itibaren 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
AlptemoçinMn vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1000) 285 

3. — Fas'a gideceş olan Devlet Bakam 
Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1001) 285:286 

4. — Hindistan'a gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam A. Me-
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sut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1002) 

5. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1003) 

Sayfa 

286 

286 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 286,327 

A) Öngörülmeler 286 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ

lar ve 23 arkadaşının, Libya'da çalışan işçile
rimizin sorunlarını ve hükümetin bu konuda
ki tutumunu tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/13) 286:305 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 305 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 305 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü, soru önergesi (6/507) 305 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, istanbul - Sarıyer Karakolundaki bir teca
vüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 305 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir ta
rafından yabancı yayın ajanslarına politik de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/544) 305 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı firma
larla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 305 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay ili çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının ertelenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/623) 305 

6. — Konya Milletvekili Salim ErePin, 
istanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 

Sayfa 
Başbakandan sözlü sorusu ve içişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/559) 305:306 

7. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Ankara, istanbul, izmir ve Bursa illerinde ya
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/560) 306 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/561) 306:307 

9. — 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) 307 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem konut
larının kesinhesabına ait bazı bilgilere ilişkin 
sözlü sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı 
ismail Safa Giray'ın cevabı (6/640) 307:308 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/641) 308 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/642) 308 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Ge
liştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) . 308 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut ~ " 
Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderleri
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/644) * 308 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İş
letme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 308 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fo-

— 274 — 
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Sayfa 
nu'nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/646) 309 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 309 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 309 

19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 309 

20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, MC Donald's Firmasınca üreti
len hamburgerlerin yurdumuzda satılması için 
teşebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650) 309 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/651) 309 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı-. 
sından sözlü soru önergesi (6/652) 309 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/653) 309 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/654) 309 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu 
Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı 
(6/657) 309:311 

Sayfa 
26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu' 
nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 311 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 312 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/660) 312 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderleğrine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/670) 312 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/697) 312 

31. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 312 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/672) 312 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/673) 312 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 312 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 312 
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Sayfa 
36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik mode
le ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

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

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 

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

42. — 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) 

43. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

44. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucun
da sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) • 

46. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki iş-

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

313 

313 

çilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/683) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat İktikrar Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderleri
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/685) 

49. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 

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

51. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında 
işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/688) 

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

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

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

55. — 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) 

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

Sayfa 

313 

313 

313 

313 

313 

313 

313 

313 

313 

313 

313:314 
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Sayfa 
57. ~ Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 

in, Ayvalık • Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 314 

58. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 314 

59. — 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) 314 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat istikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 314 

61. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır îlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 314 

62. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 314 

63. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m, Aşağı Yeşikrmak Ovası sulama proje
sine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/613) 314 

64. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m, 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) 314 

65. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 314 

66. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi* ve 
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Sayfa 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 314 

67. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şir
ketinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 314:315 

68. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tanm 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 315 

69. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 315 

70. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su 
parası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 315:317 

71. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, konut kredisinden faydalanan 
vatandaşların korunması için alınan tedbirle
re ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakam İsmail Safa Giray'ın cevabı 
(6/630) 317 

72. — Tokat Milletvekili Enver özcan* 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 317 

73. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 317 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli 
bir spikerin Diyarbakır Radyosuna tayin edil
me nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/634) 317 

75. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
m, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 317 

76. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzu
rum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 317 

77. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifi-



T, B. M. M. B: 89 8 , 4.1986 O t l 

Sayfa 
kasyon çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/637) 317 

78. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
tapulama çalışmalarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/638) 317 

79. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygın
laştırılmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/663) 317 

80. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası 
ile Çimento Fabrikası inşaatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/664) 317:318 

81. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 318 

82. — Balıkesir 'Milletlvekili Cahit Tu-
tum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye 
üretme çiftliğine ilişkin Başbakandan «özlü 
soru önergesi (6/666) 318 

83. — Zonguldak 'Millervekli Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu llii Albastı İlçesi Bele
diye 'Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 318 

84. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, Bingöl İlindeki imam ve vaiz kad
rolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 318 

85. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'ln, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 318 

B) Yazılı Somlar ve Cevapları 327 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Eligin'in, 

bir öğretmenin ölümüyle ilgili olarak yapılan 
açıklamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/946) 327:328 

2. — Istanubl Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, PTT Genel Müdürlüğüne tahsis 

Sayfa 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/999) 328:329 

3. — fetaribul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türk Uçak Sanayii A. Ş. Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/1007) 329:330 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis 
edilen resmî taşıtlara il'işkin .sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1013) 330:334 

5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna igöre tah
sis edlilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/1019) 334 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
mis edilen resmî taşıtlara il'işkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün ya
zılı cevabı (7/1032) 334:336 

7. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, il ve ilçelerin kurtuluş günle
rine ve kutlama faaliyetlerine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakam Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1061) 336:337 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 318 

1. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Ter
tibinden Aylık 'Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/750)(S. Sayısı: 422) 318 

2. — 3093 Sayılı Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumu Gdirieri Kanununun Geçici 
İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 421) 318:327 
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TUTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN ' 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
'Muğla Milletvekili 'Muzaffer İlhan, tütün ekici

lerinin meseleleri, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan, Trak

ya ÜriıVersitesii Meslek Yüksekokulu mezunlarının 
sorunları, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, ülke
mizdeki çok değişik model ve markalı kamyon, oto
mobil, traktör, inşaat ve yol makinelerinin sakınca
ları; 

Konularında gündem dışı 'birer konuşma yaptı
lar. 

İçel Milletvekili Durmuş 'Fikri Sağlar ve 23 arka
daşının, Libya'da çalışan işçilerimizin yaşam sorun
ları ve Tür'k Hükümetinin bu sorunlara tvakış açısı 
konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca 'bir 'Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/13) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gündem
de yerini alacağı, öngorü'şmelerinin sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli Eşme 
İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine izin veril
memesinin nedenine (ilişkin (6/567) 

Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusuna 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm, Ye
ni Yerleşmeler Kredi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine il'işkin (6/656) ve 

Erzurum 'Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, in
şaat ve tesisat malzemderi fiyatlarının kontrolüne 
ilişkin (6/639); 

Sözlü sorularına Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray, 

Oevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
1(6/671), 1(6/686), (6/693), 

Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Kayseri 'Milletvekili Mehmet Üner'in (6/687), 
Sözlü soruları, soru sahipleri 'izinli olduklarından; 
Eskişehk Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/544), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622), (6/576), (6/640), 

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), 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596) 
Ağrı Miletveküli İbrahim Taşdemir'in (6/597), 
'Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin (6/616), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/624), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

ı(6/634), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a' 

nm 1(6/636), (6/637), 
Aydın Miflletveklili Ertuğrul Gökgün'ün (6/663), 

1(6/664), 
Sözlü soruları, ilgili 'bakanlar Genel Kurulda ha

zır 'bulunmadıklarından, 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

1(6/623), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/609), (6/612), 1(6/665), 

Slözlü soruları, soru sahipleri görevli oldukların
dan; 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 
(6/589), 

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

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm (6/683), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
Adana Milletvekili Metin Üstünefin (6/607), 
llçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili hakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
fi Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/561), 

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

ISözlü soruları, soru sahipleri Genel Kurulda hazır 
bulunımadıklarından, bir defaya mahsus olmak üze
re; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm 
(6/657), 1(6/658), (6/659), (6/660), (6/670), 6/672), 
(6/673), (6/674), (6/675), (6/676), (6/677), (6 684), 
(6/685), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
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Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), '(6/638), 
Sözlü soruları, soru sahiplerimin aynı birleşimde 

görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 

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

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 
Sözlü soruları, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıf

lar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad-

Tasarılar 
1. — Bazı îşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 

Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/756) 
(İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.4.1986) 

2. — 1.9.1956 Tarihli ve 6850 sayılı Milletler
arası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hüküme
te Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/757) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.4.1986) 

3. — Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/758) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.1986) 

Teklif 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 

Arkadaşının; 5.5.1985 Tarih ve 2821 sayılı Sendika
lar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 sayılı Ka
nunla Değişik 60 imci Maddesinin 1 inci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/327) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.4.1986) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhantoğlu' 

nun, deprem nedeniyle 1984 ve 1985 yıllarımda Er
zurum'da yapılan konutlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1083) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.4.1986) 

2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilen patates 
alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka-

de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/741), 
(S. Sayısı : 417) maddeleri ve tümü kalbul eedildi ve 
kanunlaştığı açıklandı^ 

<8.4.19'86 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re birleşime saat 17.25'te som verildi. 

Başkan 
BaşkanvekÜi 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Kırklareli 

Arif Ağaoğlu Cemal Özbilen 

nından yazılı soru önergesi (7/1084) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.4.1986) 

7 . 4 . 1986 Pazartesi 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 2 Arka

daşının; ıBütçe İçi ve Bütçe Dışı Bütün Fonların 
Onaylanmaısı ve Denetimi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/3128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.4.1986) 

Rapor 
1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları .(1/120, 1/525) (S. Sayısı : 420) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.4.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal/bantoğlu' 

nun, Erzurum - Pasinler İlçesinde Hükümet konağı 
yaptırılmak üzere alınan arsaya ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1085) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 4.4.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Dünya Bankasından temin edilen krediden ya-

IL — GELEN KÂĞITLAR 
4 . 4 . 1986 Cuma 
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rarlanan 'besicilerin 'borçlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1086) ı(lBaşkanlığa .geliş tari
hi : 4.4.1986) 

8 . 4 . 1986 Salı 

Tezkere 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1985 Yılı Kesinhesap 

Cetvelinin Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği Tezkeresi (3/998) (Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.4.1986) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Kü

tahya Emniyet Müdürü ve birkaç emniyet görevlisi
nin keyfî davranış ve işkence uygulamaları hakkında 
gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı M. Necat 
Eldem'in cevabı. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, üç arkadaş 
gündem dışı söz istemişlerdir; sırayla kendilerine söz 
vereceğim. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Münir Sevinç, «15 
Mart 1986 günü Kütahya Emniyet Müdürü Ali Sa-
kallı'nın, çarşının ortasında bir vatandaşımızı döv
mesi, daha sonra da karakola götürüp bıyıklarını yol-

8 , 4 , 1 9 8 6 0 : 1 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın Libya' 

da Türk işçileri çalıştıran ve iflas ettiği iddia edilen 
bir firmaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1087) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.4.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
vatandaşların gelir vergisi beyannameleri ile ilk tak
sitlerinin İstanbul - Sirkeci Büyük Postanesince alın
madığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1088) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.4.1986) 

(Çorum Milletvekili A. Rıza Akaydın'a kadar 
yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

ması, halkımızı fevkalade tedirgin ve rahatsız etmiş
tir» diyerek, bu konuda konuşmak istemektedirler. 

Buyurun Sayın Münit Sevinç. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Bugün vefat eden arkadaşımız için saygı duruşunu 
unuttunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zamanı gelince biz yaparız, siz 
müsterih olun, biz unutmayız, merak etmeyin; her 
şeyin sırası var, her akla gelen şey yapılmaz. 

Sayın Sevinç, süreniz 5 dakikadır. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; Kütahya İlimizde, Emni-

BİRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Üner (Kayseri) 

m 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. —YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 
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yet Müdürü Ali Sakallı ve birkaç emniyet görevlisi- I 
nin keyfî davranış ve işkence uygulamaları hakkın
da bilgi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Polis Haf
tasında bu konuşmayı yaptığım için fevkalade üzgü
nüm. 

Kütahya'da yaşanan olay aynen şöyle olmuştur : 
15 Mart 1986 Cumartesi günü Kütahya pazarının 
bulunduğu yerde, ceza ve tutukevi kantin işlerine ba- I 
kan Ali Şahin isimli ve resmî kıyafetli gardiyan, yan- I 
larına araba ile yaklaşan bir arkadaşı ile konuşmak I 
üzere iken, arkadan sivil bir araba ile sivil giyimli I 
ve koruma polisi de sivil olan Kütahya Emniyet Mü- [ 
dürü yaklaşıp klakson çalarak yoldan çekilmelerini 
ister. Emniyet müdürünü tanımayan Gardiyan Ali, 
yolun sol tarafının boş olduğunu göstererek, «Şura
dan geçiver» der gibi işaret eder. Bunun üzerine, ara- I 
badan hışımla inen Emniyet Müdürü ile koruma po
lisi ve emniyete ait sivil arabanın şoförü Polis Ah- I 
met, tekme tokat, Gardiyan Ali'yi yol ortasında döv- I 
meye başlarlar. Halk bu olayı dehşet içinde seyre- I 
derken, cezaevi arabasının şoförü ve Gardiyan Ali' 
yi arabaya zorla bindirerek emniyet müdürlüğüne I 
giderler. I 

RECEP KAYA (Bilecik) — Bravo!.. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Siz de mi iş

kencecisiniz? I 
BAŞKAN — Devam edin, lütfen devam edin I 

efendim, cevap vermeyin, lütfen efendim... 
SALİM EREL (Konya) — Olağan olay bunlar!.. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Neye uğradığını 
anlayamayan Gardiyan Ali ve cezaevi arabasının şo- I 
förü, bir odaya alınarak Polis Memuru Ahmet ve I 
Komiser Sabahattin Ertürk tarafından, gardiyanın I 
bıyıkları yolunmaya ve tekme tokat dövülmeye baş- I 
lanır. 

RECEP KAYA (Bilecik) — Helal olsun. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. I 
Sayın Sevinç, siz devam edin efendim. I 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Daha sonra hiç

bir işlem yapılmadan salıverilirler. I 
Suçunun ne olduğunu, niçin dövüldüğünü ve bıyık- I 

larının neden yolunduğunu anlamayan Gardiyan Ali, I 
polislerden ve emniyet müdüründen şikâyetçi olur. I 
Mesele adliyeye intikal eder; mahkemece, işkence ya- I 
pıldığı kabul edilerek, iki polis memurunun tutuklan I 
masına karar verilir. Mahkeme kararını işkencecilere I 
tebliğ ettirmemek için emniyet müdürü, polis me- I 
murlarını bir gün evvelinden geçerli olmak üzere iz
ne ayırır. j 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Kütah
ya'da su yüzüne çıkan bu olay, ne ilktir, ne de son 
olacağa benzemektedir. Şu ana kadar vatandaşlar ta
rafından Kütahya'da, işkence görmekten veya emni
yet görevlileri tarafından kötü muameleye tabi tutul
maktan dolayı yirmi civarında dava açılmıştır. İşken
ce ve kötü muameleyi Kütahya'da yapanlar, başta, 
emniyet müdürü olmak üzere, yirmibeş - otuz kişidir. 

özelde Kütahya'da, genelde tüm ülkede işkence, 
kötü muamele ve polisin keyfî davranışı gün geçtik
çe artmaktadır. Emniyet müdürlüklerindeki kötü ni
yetli polis memurlarının takipsiz bırakılmaları, Kü
tahya'da olduğu gibi korunmaları halinde, namuslu, 
dürüst vazife yapan binlerce emniyet görevlisi, hak
sız yere, halkın gözünde küçük düşürülmüş olacaktır. 

Kütahya halkı her polisi, kötü muamele yapan, 
sokak ortasında adam döven, vatandaşın sakalını, bı
yığını yolan kişiler olarak görmeye başlamıştır. Bu
na sebep olan insanların korunması, suçu işleyenlere 
cesaret vermekte, olayların çoğalmasına neden ol
maktadır. 

Daha evvel Kırşehir'de emniyet müdürlüğü gö
revinde iken orada da hadiselere sebep olan Ali Sa
kallı, 14 kişinin ölümüne de vesile olmuştur. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; kürsü
den Sayın Başbakana seslenmek istiyorum: Eğer Batı 
devletlerinde, «Ülkenizde işkence yapılıyor mu?» soru
suna muhatap olmak istemiyorsanız, insan haklarına 
saygı duyulan bir ülkenin Başbakanı olmak istiyor
sanız, binlerce emniyet görevlisini, haksız yere işken
ce ve kötü muamele yapan insanlar olarak gösterip, 
halk ile polisi karşı karşıya getirmek istemiyorsanız, 
Adalet Bakanına emir verip, Kütahya Emniyet Mü
dürü Ali Sakallı'nın sorgulanmasını isteyiniz. Onun gi
bilerin görevine son verilmezse, sayıları birkaç yüzü 
geçmeyen sadist ruhlu bu insanların korunmasına 
devam edilirse, hem sizi, hem Adalet Bakanını ve 
hem de İçişleri Bakanını işkenceci başı olarak bütün 
dünyaya ilan edeceğimin bilinmesini isterim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, süreniz doldu efen
dim, toparlayın. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu korkunç du
rumu yüce Meclisin ve ilgililerin bilgisine saygıyla 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bakan

lar itham ediliyor. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Ba

kan, siz yanlış çıktınız; içişleri Bakanı çıkacaktı. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — içişleri Bakanının 

konusu bu Sayın Başkan. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen gürültü 
yapmayın. Arkadaşımızı dinledik, Sayın Bakanı da 
dinleyelim; cevap hakları var, cevap vereceklerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 
Gürültü yapmayın efendim. Daha konuşmaya baş

lamadan müdahale etmeyin, rica ederim... Çok kötü 
âdetler yaratıyoruz, yapmayınız fütfen. 

Sayın Bakin, buyurunuz efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın JBaşkan, sayın milletvekilleri; daha ne
fesimi alamadan kürsüye çıktım. Sayın milletvekili ar
kadaşımızın ne maksatla gündem dışı söz almış oldu
ğunu da bilmiyorum. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, gülüşmeler) 

Bekleyin, bekleyin; müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Daha yerime oturur oturmaz sayın millet
vekili arkadaşımız, «Kütahya Emniyet Müdürü hak
kında soruşturma açılması hususunda Sayın Başba
kanın bana emir ve talimat verdiğini» söyledi. (SHP 
sıralarından «Verdiğini söylemedi, verilmesini istedi» 
sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Müsaade buyurun. 
Huzurunuzda ifade ediyorum: Arkadaşımız, eğer 

bu iddiasını ispatlamaz ise kendisini müfteri ilan ede
ceğim. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Konu adliyeye in

tikal etmiştir. Konuyu bilmeden nasıl kürsüye çıkı
yorsun, böyle konuşamazsın. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Evvela, yerine oturup dinlemeyi öğren. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Konuyu bilmeden 
nasıl konuşuyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir dakika izin ve
rir misiniz efendim, lütfen... 
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i Sayın Demir, yerinizden kalkıp bağırmaya hak
kınız yok. Söz istersiniz, kalkar konuşursunuz. Mec
lis İçtüzüğünde söz isteme şekli var, bu şekillere ria
yet etmeye mecburuz; Meclis çalışmalarını başka tür
lü yürütemeyiz. Çok rica, ederim... Müsaade edin, Sa-

I yın Bakan konuşmasını sürdürsün. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın Başbakanla konuyu ne konuştuk, Sa
yın Başbakan ne telmih etti, ne bir şey söyledi. Eğer 
arkadaşımız bunu ifade ediyor ise... (SHP sıraların-

I dan «öyle bir şey demedi» sesleri, gürültüler) Eğer 
arkadaşımız bunu ifade etmiş ise, aslı olmadığını, böy-

I le bir şeyin mevcut olmadığını huzurunuzda beyan 
I ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sizi göreve da
vet ediyorum Sayın Bakan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, sa
yın bakanın konuşmasıyla ilgili olarak söz istiyorum. 
Sayın bakanın konuşmalarında büyük boyutlarda it
ham vardır, o nedenle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz Sayın Kuş-
han, söz isteme hakkınız doğmadı. Lütfen... Rica ede-

I rim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

sözlerim yanlış anlaşıldı efendim; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, siz konuştunuz, sayın 
I bakan da «Böyle bir şey söylenmemiştir» diye cevap 
I verdi, tlla böyle söyleyeceksiniz dedirtmeye hakkımız 
I yok; benim de böyle bir yetkim yok. Çok rica ede-
I rim... Yerinizden müdahale ediyorsunuz, onlar da 
I kürsüden cevap veriyor. Lütfen yerinize geçiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mil
letvekilinin burada söylediği söz böyle tevil edilemez, 

I o bakımdan söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen yerinize otu

runuz, burada sataşma yoktur, tevil mevzuu da yok
tur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usul hakkında söz 
I istiyorum efendim. 
I BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan, söz vermiyo-
I rum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz vermemek yet-
I kiniz dahilinde değildir. 
I BAŞKAN — Efendim, burada usule aykırı bir 
I şey yapılmadı. Burada gündem dışı konuşuluyor; Baş-
I kanlığın usule aykırı bir hareketi de yoktur, çok rica 
I ederim. 
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Sakarya Milletvekili Sayın Turgut Sözer, gündem 
dışı konuşma talebinde bulunmuşlardır. 

Sayın Turgut Sözer?.. Yoklar. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu'nun, 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun faaliyetleri 
konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu, Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü 
hakkında gündem dışı konuşma talebinde bulunmuş
lardır. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

Sizlere bir sömürü kurumundan bahsedeceğim. Bu 
kurum, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumudur; 
yani derneğidir. Bu kurum, milletimizin bazı haklarını 
sömürmektedir. 

Bu kurum 1923 yılında Türk Seyyahin Cemiyeti 
olarak kurulmuş, 1926'da Türkiye Turing Kulübü, 
1930'da da Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olan 
bu dernek; turizmi geliştirmek ve beynelmilel turizm 
ve otomobil haklarından yararlanmak amacıyla ku
rulmuştur. 

Devletin resmî teşkilatının kurulmadığı bu dönem
de, tercüman rehberler yetiştirmiş ve turizm propa
gandası yapmıştır. En önemli faaliyeti, yabancı taşıt
ların gümrük ödemeden geçici olarak yurda girme
sini sağlayan triptik rejimi kurmasıdır. Adıgeçen der
neğin, triptik ve gümrük geçiş karnesi verme yetkisi, 
19 Temmuz 1973 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanu
nunun 12 nci maddesi hükmünden doğmaktadır. Da
ha sonra bu yetki, 1980 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
Turizm Bankası Anonim Şirketine verilmiş; ancak ge
çici bir madde ile Türkiye Turing ve Otomobil Ku
rumunun veya onun kefalet ettiği ecnebi kurumların 
verecekleri triptik ve gümrük geçiş karnelerinin ka
bulüne, bu işlemler Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası Anonim Şirketi tarafından yürütülmeye başlanın
caya kadar devam olunması, bu hizmetlerin yürütül
mesinin, en geç 1.1.1984 tarihine kadar Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketine devredi
leceği ve devir esaslarının bakanlar kurulunca belir
leneceği hüküm altına alınmıştır. 

Buraya kadar iyi; fakat ne yazık ki, 1.1.1984 ta
rihinden evvel bu işe Rufailer karışmaya başlamıştır. 
Diyeceksiniz ki, nasıl? 1983 yılında bu yetki, tekrar 
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bu kuruma devredilmiştir. Bu yetki, âdeta bir tenis 
topu gibi bir sağa, bir sola atılmaktadır. Böylece, trip
tik ve gümrük geçişi karnesi verme konusunda, Tür
kiye Turing ve Otomobil Kurumu denen dernek gö
revlendirilmiş bulunmaktadır. 

Kurumun triptik ve karne sebebiyle elde ettiği 
kâr çok fazladır. Bir göz atalım: Verdiğim bir soru 
önergesinden çıkardığıma göre, 1980 ile 1984 senesi 
dahil olmak üzere beş yıl içerisinde triptikten 
4 290 751 349 Türk Lirası ve karnelerden lise 
2 028 129 685 lira olmak üzere, toplam 6 318 881 034 
Türk Lirası gelir elde etmiştir. Tabiî kurum, topladığı 
paraların bir kısmım Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
triptik payı olarak ödemiştir. Kurumun beş yılda ba
kanlığa ödediği triptik payı toplamı 1 130 534 277 lira; 
Kurumlar Vergisi payı ise 1 372 305 226 liradır. 
Böylece Kurumun, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
ödediklerinin toplamı da 2 502 839 503 Türk Lirası
dır. 

Şimdi, kurumun yukarıda toplamış olduğu para
lardan Maliye ve Gümrük Bakanlığına ödediği trip
tik pay ile Kurumlar Vergisinin; yani 6 318 881035 
liradan 2 502 639 503 Türk Lirasını düştüğümüzde 
geriye kalan 3 816 241 532 lira para ise beş yıl için
de bu derneğe bırakılmış oluyor demektir. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz doldu, 
lütfen toparlayınız efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Bu parayı, kurum neden toplamaktadır ve bazı 
payları verdikten sonra gerisini keyfince sarfedi-
yorsa, bu işleri neden Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası yapmıyor? Bu kurumun (derneğin) bu sö
mürüsüne neden göz yumuluyor, anlayamıyorum. 

Bu paralar, pekâlâ Turizm Bakanlığı veya Ban
kası eliyle memleketimizin birçok derdine sarfedile-
bilir. Buna artık göz yumamayız; 2634 sayılı Yasa
yı günün şartlarına uygun hale getirmeliyiz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanından bir 

yazı aldım; «Sayın Münir Sevinç'in sözlerini yanlış 
anladığını» ifade ediyor ve tavzih etmek için söz isti
yorlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Cevap haklarını kullandıkları için, kendisine söz 
veremiyorum; ama heyeti umumiyeye açıklamakta ya
rar görüyorum. 

Arz ederim. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER I 
1. — Zonguldak Milletvekili S. Fevzi Fırat'ın ve

fatına dair Başkanlık tezkeresi ve saygı durusu (5196) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi günde
me geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 8.4.1986 günü 
(bugün) vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye I 

Büyük Millet Meclisi I 
Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulu 1 dakikalık saygı du
ruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşunda bulunuldu) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Rahmetli arkadaşımıza Tanrıdan mağfiret, kederli 
ailesine başsağlığı diliyorum; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri adına hepinize de j 
teessürlerimi, üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi 
arz ediyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Hindistan'a gidecek olan Başbakan Turgut 
özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekil- \ 
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan- I 
lığı tezkeresi (3/999) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 5 adet tez
keresi vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 8 Nisan 1986 tari

hinde Hindistan'a gidecek olan Başbakan Turgut 
Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı I. Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulmuştur. | 

2. — 29 Mart 1986 tarihinde Endonezya'ya giden 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına vekillik etmesi uygun görülen Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay 4 Nisan 1986 tarihinde yurt dı
şında olacağından, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, 4 Nisan 1986 
tarihinden itibaren Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1000) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 Mart 1986 gün ve KAN. KAR: 39-06-21-
86-146/2051 saydı yazımız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere 29 Mart 1986 ta
rihinde Endonezya'ya giden Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı I. Kaya Erdem'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıhğına Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi ilgi yazımızla 
uygun görülmüştü. 

Ancak Devlet Bakam Kâzım Oksay 4 Nisan 1986 
tarihinde yurt dışında olacağından, Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıhğına, 4 
Nisan 1986 tarihinden itibaren, Maliye ve Gümrük Ba
kanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Fas'a gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Ok

say'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1001) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 4 Nisan 1986 ta-

rinde Fas'a gidecek olan Devlet Bakam Kâzım Ok
say'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakam Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Hindistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1002) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 8 Nisan 1986 ta
rihinde Hindistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun ^dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
L — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 

23 arkadaşının, Libya'da çalışan işçilerimizin sorun
larını ve Hükümetin bu konudaki tutumunu tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin «Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapıl
masına Dair öngörüşmeler» kısmına geçiyoruz. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 ar
kadaşının, Libya'da çalışan işçilerimizin sorunlarını 
ve Hükümetin bu konudaki tutumunu tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi üzerindeki ön görüşmelere 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Libya'da çalışan işçilerimizin yaşam sorunları ve 

Türk Hükümetinin bu sorunlara bakış açısı ile il
gili bir Meclis araştırması açılmasını Anayasanın 
98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
talep etmekteyiz. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, saygılar sunarız. 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve arka

daşları. 

5. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı 
na, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1003) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 9 Nisan 1986 ta
rihinde Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı M. Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

GEREKÇE 
1984 - 1985 yılları boyunca Libya'da, özellikle 

Kozanoğlu - Çavuşoğlu şantiyelerinde çalışmakta 
olan işçilerin yaşadığı dram basında ve kamuoyunda 
büyük yankılar uyandırmıştır. İşverenin «gem almaz» 
hırsı binbir güçlükle Libya'ya giden ve orada bek
lentilerini gerçekleştiremeyen bu kimseleri âdeta bir 
işkence ile karşı karşıya bırakmıştır. 

İşçilerin başlangıçta her şey yolundayken bile 
aldıkları paraları Türkiye'ye transfer etmekte kar
şılaştıkları güçlükler herkesin malumudur. İşçilerin 
aileleri daha o zamandan borç - harçla yaşamaya 
itilmişlerdir. Libya'nın yaşadığı petrol gelirleri kri
zinin de etkisiyle işlerin bozulmasından sonra, işçiler 
gerek işveren, gerekse Hükümet tarafından tam bir 
umursamazlıkla sahipsiz bırakılmışlardır. İşveren, so
runa çözüm bulmak için Türkiye'ye geldiğinde 
umduğunu bulamamış, tam tersine iflasının istendi
ğini görmüştür. Libya'daki sorunların bundan son
raki muhatabı hükümet olmuştur. 

Bu olaylara, Hükümetin yaklaşımı ilginçtir. Hü
kümet, 3,5 milyar dolarlık bir pazarı öne sürüp söz 
konusu şantiyelerde çalışan yaklaşık 650 işçiyi ve on
ların Türkiye'deki 5 bini aşkın yakınını tümüyle 
gözden çıkarmış gibidir. Onlar için önemli olan işve
rene verilen iki bankanın yaklaşık 40 milyon dolarlık 
teminat mektubunun nakte çevrilmemesini sağlamak ve 
işverenin Libya'daki mal varlığını korumak olmuştur. 
Türk Hükümet yetkililerinin Libya'ya, Libya yetki
lilerinin Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sırasında ön-

— GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

—. 286 — 



T, B. M. M. B : 89 

çelik sürekli olarak işçilere değil, teminat mektup
ları, mal varlıkları ve işverenlerin çıkarlarının ko
runmasına verilmiştir. 

İşçiler, işverenin Libya'yı terkettiği 26.10.1984 
tarihinden, 13.5.1985 tarihine kadar Türkiye Cum
huriyeti Devleti ve onun icra organı olan Hüküme
tin kendileriyle ilgileneceklerini, sorunlarına çözüm 
bulacaklarını umup, tüm güçlüklere, yaşadıkları aç
lık ve sefalete rağmen çalışmalarını sürdürmüşler
dir. Bu çalışmalar, iş malzemesinin ve gıda madde
lerinin tümüyle tükendiği 13.5.1985 tarihinde sona 
ermiştir. Hükümetin bakış açısı doğrultusunda Lib-
ya'daki Dış Temsilciliğimizin de ilgisizliğiyle, işçilerin 
yaşantıları insanca yaşama koşullarından uzak, «te
merküz» kamplarındaki yaşantıya dönmüştür. Ha=-
yatta kalabilmeleri için gerekli olan ilk gıda mad-
lerini ancak Yunanlı, Afganlı, Libyalı, Pakistanlı, 
Koreli, Mısırlı işçilerin yardımlarıyla sağlayabilmiş
lerdir. Tek yönlü beslenme ve ağır yaşam koşulları 
nedeniyle fizyolojik bozukluklar baş göstermiş, bazı 
işçiler aklî dengelerini yitirmiş ve en son olarak da 
üç işçi canından olmuştur. 

özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanının Libya nez-
dindeki tüm girişimlerinin teminat mektuplarını kur
tarma amacına yönelik olması, bu amaçla Libya'ya 
gitmesi, Hükümetin, önceliği işçilere değil, banka 
ve firmalara verdiğinin açık göstergesidir. 

İşçi sorunlarına bakış açısı belli olan Hüküme
tin, kendi haline bırakıldığı takdirde söz konusu iş
çilerin sorunlarına çözüm getirebileceği düşünülemez. 
Ne var ki, sorun insan hakları ve ulusal saygın
lığımızı doğrudan ilgilendiren bir konudur. Meclisin 
bu konuda sessiz kalması beklenemez. Tersine yüce 
Meclisin konuya eğilmesi sorunun çözümünü ko
laylaştırabilir. 

Meclis araştırması, her şeyden önce bütün bu 
söylenenlerin doğruluk derecesini ve sorunun tüm 
boyutlarını ortaya koyacaktır. Daha önemlisi orta
ya çıkacak gerçekler, Libya dramının başka bir 
ülkede yaşanmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına 
imkân verecektir. Türkiye'nin dış saygınlığının ko
runması, insan haklarına ve işçi haklarına saygılı bir 
ortamın yaratılması ve Hükümetin dikkate davet 
edilmesi, ancak, yüce Meclisin konunun üzerine ce
saretle gitmesine bağlıdır. 

iBu düşüncelerle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araş
tırması açılmasını diliyoruz. 

8 , 4 s 1986 0 : 1 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda hükümete, si
yasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sa
hibine veya onun göstereceği diğer bir imza sahi
bine söz vereceğim. 

Konuşma «üreleri; hükümet ve gruplar için 20' 
şer dakika, önerge sahibi veya göstereceği şahıs 
için 10 dakikadır. 

Şimdi, söz isteyen arkadaşlarımın isimlerini oku
yorum: 

İMilliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Abdurralhman Necati Kara'a, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Sayın Durmuş Fikri Sağlar, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Şa
hin. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Söz almak istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, süreniz 20 
dakika. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Meclis araştırması isteği 
vesilesiyle yüce huzurunuzda çok önemli bir hususu 
açıklamak durumundayım. Bu bahtiyarlığa ermiş olu
yorum; çünkü, bu konuyu anlattığım zaman, hangi 
noktadan başlanmış ve hangi neticeye varılmış ol
duğunu hep beraber (yüce Meclis olarak) müşahede 
edeceğiz. 

Libya'da 1972 yılında Türk Müteahhitlerinden 
Fevzi Akkaya - Sezai Türkeş Firması ile dış mü
teahhitlik hizmetleri başlamış; peşinden Cevahirler, 
LtBAŞ olmak üzere birbiri ardına, Libya müteah
hitlik hizmetleri pazarına Türk müteahhitleri gir
miştir. Biz bu »meseleye el koyuncaya kadar rakam, 
96 müteahhide ve onların aldıkları - muhtelif - 548 
işe yükselmiştir. Aynı zamanda Libya'daki müteah
hitlerimiz, hizmetlerinde önemli aşamalar yaparak, 
yurt dışındaki ilk tecrübeyi ve başarıyı burada ka
zanmışlardır; yani 96 tane müteahhit, ama isabetli, 
ama isabetsiz, Libya'ya hizmet vermek için girmiş
tir. 

1981 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin, Sir-
te Körfezindeki durum dolayısıyla Libya'ya koydu
ğu ambargo neticesinde; Libya'nın geliri, senede 22 
- 23 milyar dolardan, aşağı yukarı 10 milyar dolara 
düşmüştür. Bu düşüşün neticesi olarak Libya Hü
kümeti, 1981 yılı sonundan başlayarak, 1982 yılın-
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da hissedilir şekilde ve 1983 yılında da tam mana- ı 
sıyla büyük bir ödemeler dengesizliği içine girmiş
tir. Bunun üzerine, müteahhitlerimizin bir kısmı iş
lerini tasfiye etmiş, bir kısmı işlerini tamamlamış, 
bir kısmı işlerine devam etmiş, bir kısmı, bildiğiniz 
gibi, maalesef iflasın eşiğine gelmiş, bir kısmı da 
iflas etmiştir. 

Bu iş, geçen senenin yazında Sayın Başbakan ta
rafından bana tevdi edildiğinde, ilk iş olarak Libya' 
ya gittim. Yaz ortasında Libya'ya gittiğimizde, bizi | 
evvela, iflasın eşiğine gelmiş veya iflas etmiş du
rumda olan firmaların oradaki işçileri karşıladılar. 

SALİM EREL (Konya) — Hileli iflas Sayın 
Bakan, hileli iflas... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Arz edeceğim efen
dim. 

Bu işçiler çok feci durumda idiler ve perişanlık
ları son haddine varmıştı. Beni gördüklerinde «Sa
yın Bakanımız para pul istemiyoruz, lütfen bizi bu
radan kurtarın, Türkiye'ye götürün» dediler. Tür
kiye'ye niçin gelemediklerini araştırdığımda, müteah
hit firmanın ne işçilere ait sigorta primlerini, ne de 
devlete vergisini, maalesef ve maalesef, ödemediğini 
gördüm. Bu paranın yekûnu ise, Kozanoğlu - Ça-
vuşoğlu Firması için takriben 4 milyon dolar civa
rındadır. Bunu bugünkü kur'dan hesap edersek, 2 
milyar küsur lira yapıyor. 

Arz ettiğim bu durumdan dolayı, işçilerimizin 
pasaportları Libya Devleti tarafından toplanmış ve 
neticede «Sen bu parayı ödemezsen; yani sigorta 
pirimini ve vergini ödemezsen dışarıya çıkamaz
sın» denilerek, dışarıya çıkma hürriyetleri ellerinden 
alınmış. Bu bir cebir unsurudur. Libya Hükümeti, 
müteahhit, bütün imkânlardan istifade ederek bu 
parayı ödesin diye, tabiî olarak bu cebri kullanıyor; 
çünkü orada müteahhittin, değeri 20 milyon dolar | 
civarında olan makine parkı mevcut, istihkakı mev
cut, alacakları, verecekleri mevcut. 

Bu durum karşısında işçilerimiz orada perişan ol
muşlar. Yalnız onlar da değil, diğer başka işçi grup
ları da mevcut. 

Bana müracaat edildiğinde, işçilerle birlikte mü
teahhitlerin durumlarını da tetkik ettim. Müteahhit- ! 
ler, o döneme kadar (Bir seneye yakın zamandır) \ 
para alamadıklarını, istihkaklarını alamadıklarını, bu 
sebepten dolayı çok perişan durumda kaldıklarını; 
hatta Türkiye'deki diğer bazı bankalardan para al
mak suretiyle borçlarını ödediklerini bildirdiler. j 
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Müteahhitlerle yaptığım bu görüşmelerden 
sonra Libya Hükümeti ile temasım oldu. Libya Hü
kümeti ile yaptığımız temas neticesinde gördüm ki, 
mesele tamamen ortada. Türkiye'ye döner dönmez 
bir değerlendirme yapmak mecburiyetinde kaldım. 
Yani Libya Hükümetiyle ilişkilerimizi tamamen mi 
keselim, yoksa iyi münasebetler içine mi girelim, 
şeklinde bir değerlendirme yaptık. Bunun üzerine 
ben, buradaki Müteahhitler Birliğini, 16 banka ge
nel müdürünü ve işçilerin buradaki temsilcilerini 
davet ederek, onlarla muhtelif görüşmeler yaptım. 
Bu görüşmelerin neticesinde yaptığım hesaplara gö
re, çok calibi dikkat bir durum ortaya çıktı. Hükü
met üyesi olarak, bu işin mesuliyetini deruhte etmiş 
bir bakan olarak nasıl hareket edecektim? Evvela 
bu işteki risklerimizi tespit etmek istedim. Bu risk
ler neydi? Şimdi onları arz edeyim. 

Mevcut risklerimiz içinde, bankaların toplam 754 
milyon doları bulan teminat mektupları vardı. Bir 
kısım iş yapılmış, ama teminat mektuplarının ta
mamı orada bulunduğu için, 754 milyon dolarlık bir 
teminat mektubu riskimiz vardı. 350 milyon dolarlık 
istihkak, Libya'da bekliyordu. Yine orada mevcut 
400 milyon dolarlık makine parkı vardı. Ayrıca 
Merkez Bankasına gelmiş, transfer bekleyen hazır 
istihkakların toplamı da 100 milyon dolardı, öte 
yandan içeride «Retention money» dediğimiz, yüz
de 5'lik teminatlar vardı; onların da toplamı 76 mil
yon dolardı. Bunun neticesinde gördük ki, mevcut 
risklerin toplamı 1 milyar 680 milyon doları bulu
yordu. Teminat mektupları hariç, ötekilerde ufak 
tefek rakam değişikliği olabilir; ama risklerin ulaştığı 
mertebe 1 milyar 680 milyon dolar civarında idi. 
Bu manzara karşısında, işi kestiğimiz takdirde bu 
kadar büyük bir zarara gireceğimizi gördük. 

Bunlara ilaveten bir de orada çalışan müteahhit
lerin diğer işler için Türkiye'den, dolar ve Türk pa
rası bazında aldıkları krediler vardı. O müteahhitle
rin buradaki risklerini; yani müteahhitler iflas et
tikleri zaman Türk bankalarına düşecek olan yü
kü hesap ettim, 220 milyon dolar çıkıyor. Aynı 
zamanda, müteahhitler oradaki işlerini yürütsünler 
diye bankalar, ayrıca dolar ve diğer yabancı para
lar bazında kredi vermişler; bunların tutarı da 200 
milyon dolardır; yani her ikisinin toplamı 420 milyon 
dolar oluyor ve bu yük, Libya'dan dolayı değil, Lib-
ya'daki müteahhitlerin iflası halinde dolaylı olarak 
bankalarımıza gelecekti. Devam eden işler de 3 
milyar doları geçtiği için, Türkiye'ye, transfer edile-
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cek olan miktar bu tutarın takribi yüzde 60'ı olur
sa, 1,8 milyar dolar da Türkiye'ye transfer edilecek
tir. Demek ki, bir ihtilaf halinde kaybımız bu ka
dardır. 

Bu rakamları topladığımda şöyle bir durum 
doğdu: Biraz önce bahsettiğim ve tadat ettiğim 1 
milyar 680 milyon dolar mevcut riskler; bankaların 
riskleri 420 milyon dolar, bütün şirketlerce işçileri
mize ödenmemiş ücretler toplamı 120 milyon dolar 
tutmakta ve aynı zamanda bu işçileri oradan kopa
rabilmek için de Libya Hükümetine 80 milyon do
lar vergi ve sigorta primi ödememiz lazımdı. Bütün 
bunların toplamı 2 milyar 300 milyon dolar oluyor 
ve görülüyor ki, 1 trilyon 500 milyar civarında bir 
paradır. Şu halde genel riskimiz fevkalade vahim 
bir rakama ulaşmıştı. 

Bu durum karşısında ne yapılabilir? Demek ki, 
bu işi bıraktığımız zaman veya bu iş bir ihtilafa 
gittiği takdirde, şu aşağıda söyleyeceğim kayıplarla 
beraber, dış müteahhitlerimizin büyük bir kısmı ke
sinlikle tasfiye olacaktı, Libya'dan yeni işler kesin 
olarak alınmıyacak'tı, bir kısım müteahhit ve ida
recileri Libya mutlaka hapse atacaktı, (nitekim ge
nel müdürlerden 3 tanesini atmıştı) Libya'ya ihraca
tımız sıfır olacaktı ve aynı zamanda da bu işçiler, 
vergi ve sigorta ödemeleri yapılmadan Libya'dan 
çıkamayacakları için bu ödemeler de yapılacaktı ve 
netice itibariyle, teminat mektuplarını ödemezsek, 
dünya çapında büyük bir problemle karşı karşıya 
kalacaktık. Düşünülmeyen diğer mahzurlarıyla bera
ber büyük bir malî porte ile karşı karşıya idik. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, bu durumu gö
rünce bankalarla, Libya Büyükelçisi ve Türkiye' 
nin Trablus'taki Büyükelçisi ile fevkalade iyi gö
rüşmeler yaparak, meselenin nasıl halledilmesi gerek
tiğinin formülünü aradım. Neticede şunu bulduk: 
Nedir Libya'nın para ödeyememesinin sebebi? Bu
na öyle bir formül getirelim ki, Libya'nın, müteah
hitlerimize para ödeme imkânını doğuralım ve bu 
mekanizma saat gibi çalışsın... Libya niçin dış pa
rayı ödemiyor, niçin Dinarı ödemiyor diye sordum. 
«Efendim tahsisat yok, ödenek bütçeye konmamış; 
tahsisat, ödenek yok» dediler; bu bir. Demek ki ora
da, Libya Dinarı olarak ödemede hükümetin hazi
nesinin bir sıkıntısı var. 

İkincisi; dış para : Biz petrol karşılıklarını ora
ya transfer ediyoruz, ama onların acil ihtiyacı var; 
«Evvela can, sonra canan» diyerek önce kendi ihti
yacına sarf ediyor artarsa lütfedecek Türkiye'ye. 

Buna da imkânı yok zaten; bir taraftan silah alı
yor, bir taraftan yiyecek alıyor. Demek ki o para 
gitti mi bir daha Türkiye'ye gelmez. Şu halde me
kanizmanın işlemesi bakımından yapılacak şey şu: 
Ben orada benim" müteahhidime Libya Dinarı ola
rak kaynak yaratırsam; yani onun hazinesine bir 
kaynak yaratırsam, onu emniyete alırım. 

İkincisi; oraya transfer edeceğim para Türkiye 
Merkez Bankasında kalır, ama orada özel bir hesap 
açarsak, o takdirde biz de buradan ödemeyi rahat 
yaparız. 

'Ben bunu söylediğim zaman bütün banka genel 
müdürleri, bu işle meşgul olan herkes, bunu muhal 
şördü; bu işin realize edilebileceğine sureti katiyede 
k';mss inanmadı; ama biz ne yaptık? Yılmadan çalış
tık. Burada Sayın Libya Büyükelçisi, karşı tarafta bi-
Tiim büyükelçimiz hükümetle temas ettiler, hir zemin 
vok'taması yaptık, neticede ben Sayın Başbakana me
seleyi intikal ettirdim. Dedim ki, «Sayın Başbakanım, 
bu meselenin formülü bu; bunun halledilebilmesıi 
mutlaka başbakanlar seviyesinde görüşmeye, yan ya
na gelmeye bağlı; biz alttan da bir zemin hazırlamış 
durumdayız, onun için rica ediyoruz, acaba Libya 
başbakanı Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman bu mese-
lelenin görüşülmesi mümkün müdür?» Sayın Başbaka
nımız, «Gayet tabiî» dediler, derhal bu emri verdi
ler. Onların yokladığı zemine de biz «evet» dedik. Bu
nun üzerine, oradan onların Tarım Bakanı Durda 
onların KEK Kurulu Başkanı) ve Planlama ve Pet
rol Bakanı Vekili (onlar buna «sekreterya» diyorlar, 
'cbakan» demiyorlar) Şakşuki geldiler ve biz burada 
görüşme yaptık. 

Şimdi, o görüşmeyi arza geçmeden evvel, Kozan-
n*1u-Çavuşoğlu Firmasının durumu hakkında yüce 
Meclisi aydınlatayım; çünkü, konu budur. Kozanoğlu-
Çavuşoğlu Firması 1978 Ekiminde orada işe başla
mış, başlangıçta işler çok iyi gitmiş; 19 tane iş almış, 
6'sını tamamlamış, 12'sinii yarım bırakmış, 1 tanesini 
da devretmiştir. Toplam 480 milyon dolar tutarında 
olan bu işlerin sonunda, maalesef bugünkü vahim 
durumla karşı karşıya bırakılmışız. Teminat mektup
ları da, biraz önce Meclis Araştırması isteyen önerge
de de belirtildiği gibi, takriben -önergede «40 milyon 
dolar» olduğu belirtiliyor- 39 milyon dolarlık temi
nat mektubu riskimiz var. Evvela 2 700 işçi çalışmış, 
sonra 1 400 işçiye, daha sonra da 630 işçiye inmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — ölenler de var. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Söyleyeceğim efendim, 
müsaade 'buyurun. 
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Biz duruma vazıiyet ettiğimiz zaman, diğer şirket
ler de aynı durumda, aynı vahametle kötüye gidiyor
du. 

Talbiî Kozanoğlu-Çavuşoğlu'nun iflasının sebebi ay
rı bir konu. Maalesef, oradan verilen avanslar, amaç
lanan hizmete değil, başka hizmetlere talbsıis edilmiş. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hükümet de şimdi 
onu kapatmaya çalışıyor. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim öyle bir şey 
yok, müsaade buyurun; siz konuşma sıranızda onu 
söylersiniz. 

Verilen avanslar, maalesef başka yerlere sarf edil
miş. Tabiatıyla bir işten parayı çektiniz mi, o işi ba
şaramazsınız, dolayısıyla da bu felaket doğar. 

Şimdi ben hükümet üyesi olarak bu meseleye bak
tığım zaman, demin söylediğim 1,5 trilyonluk riskle 
beraber, oradaki işçilerimiizin sorunlarının halledilme
si, oradaki işçilerin ve iflas edenlerin Türkiye'ye gel
meleri konularıyla karşılaştım; çünkü ondan sonra da 
işçi gitti, onların gelmesini sağlamak gerekiyordu. 

Sayın Başbakanımızın dirayetli idareleriyle; bura
ya gelen Libya Başbakanı ile yapılan görüşmelerde, 
benim biraz önce yüce Meclise arz ettiğim formülü 
hükümet olarak kalbul ettiler ve neticede Libya Plan
lama Bakanı ve aynı zamanda da Petrol Bakan Ve
kili Sayın Şakşuki ile bir mutabakat zaptı imzaladık. 
İmzaladığımız bu mutabakat zaptında iki önemli hu
sus ön plana alındı : 

1. Bu sistemin çalışması için bir bankacılık an
laşması yapılması kararlaştırıldı. 

2. İkinci bir petrol anlaşması yapılması kararlaş
tırıldı. Ticarî gelişme için yeni adımlar atma yönünde 
bazı prensip kararları alındı ve yeni işler için yeni 
kaynakları nasıl hazırlayacağımız; bu mutabakat zap
tında yer aldı ve aynı zamanda da mutalbakat zaptın
da ziraî, ekonomik teknik işbirliğini nasıl realize ede
ceğimiz hususu vardı. 

Görüyorsunuz ki, bu mutabakat zaptında teminat 
mektuplarının halline ait bir husus yok. Yüce Meclise 
şunu arz edeyim : Bütün mesele, elbette bütün işleri
mizi bertaraf eden bu anlaşmanın muMevasıdır; onun 
netioesıi olarak teminat mektubu riskimiz ortadan kal
kıyor. Yoksa burada teminat mektubu riski, Meclis 
araştırması önergesinde belirtildiği g'ibi, hükümetin ta
mamen bütün teminat mektuplarını kurtarma yönüne 
tevcih edilmiş değil. Bu, topyekûn bir çalışmanın ne
ticesidir ve eğer o neticeyi de istihsal edersek, ondan 
da biz bahtiyar olacağız. Çünkü, teminat mektupları 

yekûnu 754 milyon dolar. Bunun bugünkü Türk pa
rası karşılığı 500 milyar liradır; yarım trilyon liradır. 
Bu transfer edilecek olan 754 milyon dolar kimin pa
rasıdır? Bu para bu milletin parası, sayın milletvekil-
lerimize rey veren insanların parası, sizlin ve önerge
ye imza atan millıetvekillerim'izin parası ve nihayet yü
ce milletimizin, yüce Meclisimlizin parası. Şu halde, 
500 milyar lirayı hiçbir surette ve şekilde sokağa at
maya hiçbir iktidarın gücü yetmez. Elbette bunun 
hesabını bir gün birindeö soran olur. Binaenaleyh, 
biz hiçbir surette genel hareket ve tavrımızda asla ana 
hedeften uzalklaşmamışızdır. Çünkü, vahim tehlike kü
çük bir rakam değil; biraz önce de arz ettiğim gibi, 
1,5 trilyon civarında idi. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süreniz doluyor, lüt
fen toparlayınız. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hay, hay. 

ISURURt BAYKAL (Ankara) — Tehlikeyi kim 
yarattı? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Bankacılık ödeme anlaşması ile Merkez bankasın
da özel b'ir hesap açıldı. Aldığımız petrolün parası o 
özel hesaba geçiyor ve o hesaptaki dolar şu gayeler 
için kullanılıyor : Libya Merkez Bankasının verdiği 
talimata uygun olarak ranbursman yetkisi olduğu için, 
Libya Merkez Bankası derhal yüzde 40'inm karşılığı 
Libya Dinarını hazineye intikal ettiriyor. Bu suretle 
Libya'nın kendi özkaynak ihtiyacını; yani Libya Di
narı kaynak ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Binaena
leyh, bu mekanizmanın en hassas tarafı bu. 

Demek oluyor ki, bizden vazgeçmesi kolay değil. 
Çünkü bize verilecek her işin iç para karşılığını ta-
mamiyle petrol almak suretiyle kaynağı hazırlamış du
rumdayız. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Varil ne ka
dar? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Söyleyeceğim efendim. 

Zaten gelen emirde diyor ki, «Geri kalan yüzde 
60'ı da müteahhide öde». Biz bunu müteahhidin bu
radaki hesabına transfer ediyoruz. Bu suretle mekaniz
ma işl'iyor. Bu anlaşma 24 Eylül 1985 tarihinde im
zalandı. Bu mekanizmanın çalışması için aşağı yu
karı 1,5 - 2 ay müddetle prosedür muameleleri devam 
etti. Yani, bize satılan petrolden hazineye kaynak ya
ratılması hir kanun mevzuuydu. Bu muameleler sür-
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dü ve yılbaşından evvel bu mekanizma çalışmaya baş
ladı. 

Demek ki, alınan paranın yüzde 40'ını geri iade 
©diyoruz, yüzde 60'ını müteahhide ödüyoruz. İşçileri
mizin paraları, (Türk Hava Yolları ile yapılan hiz
metler de dahil) hizmetlere alit masraflar, aıkredıtifler 
Merkez Bankamızdan ödeniyor. Verilen emirle bir 
kısmını Libya'ya bırakıyoruz, bir kısmını da bu hiz
metler karşılığında vatandaşımıza ödüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süreniz doldu efen
dim; lütfen tamamlayın. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, müsaade bu
yurursanız bitireyim. Konu çok önemli. 

BAŞKAN — Evet önemli; ama ne yapalım ki, İç
tüzüğe riayet etmeye mecburuz. İçtüzükte konuşma sü
releri belirtlikniştir ve söz vermeden önce de süreyi 
hatırlatıyoruz. Süreniz 5 dakika da geçti efendim: 
onu da hatırlatayım. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT APAL (Devamla) — Yüce Meclis biraz mü
saade ederse bitireyim. 

.BAŞKAN — Süreniz geçti efendim, lütfen topar
layın. ' 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Şurada bitireyim efen
dim. 

Efendim, bu duruma göre müteahhitler için yıl
başından itibaren Libya'dan Türkiye'ye gelmiş olan 
para 127 413 829 dolardır; 42 milyon dolar da di
ğer hizmetler için gelmiştir. İşçilerimizin oradan ge
tirilmelerini sağlamak maksadıyla kurduğumuz fonda 
2 milyar 51 milyon lira para toplanmıştır; bunun 828 
milyon lirası bu günlerde gelen işçi! enimize ödenmek 
üzere Ziraat Bankasına intikal etmiştir. 

İşçilerimiz ise, geçen haftadan iHibaren oradan pey
derpey çekilmeye başlanmıştır. 4 uçakla 378 kişi Tür
kiye'ye gelmiştir ve bunlar için şu dakikaya kadar 
626 186 000 lira ödemişizdiır; uçak paralarını da bu 
miktara ilave etmek gerekir. Konuşma yaptığım şu 
anıda havaalanına 60 işçlimiz daha gelmiştir. Belki bir 
saat sonra da denizyolu ile İzmir'e 16 işçimiz daha 
gelmiş olacaktır. Bu suretle, yüce huzurunuzda ko
nuştuğum şu ana kadar Türkiye'ye avdet etmiş olan 
454 kişidir. 

ıSALÎM EREL (Konya) — Sayın Bakan, fon ne
reden oluştu? 

«BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Onu anlatamadım efen
dim; yüce Meclis biraz müsaade buyursaydı. 

SALİM EREL (Konya) — Anlatın. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL* GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Devam edin 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Devam edin olmaz efendim; devam 
etmek, sizlin sözünüzle olmaz; devam edip etmemesi
ni ben takdir ederim; lütfen Sayın Bakan... 

Ben 7 dakikadır müsamaha ediyoFum; zatı âlini
ze gösterdiğim müsamahayı diğer arkadaşlarıma da 
göstereceğim. Mühim bir mevzu; bir murakabe siste
midir, denetim sistemlidir; onun için zaten bu tole
ransı gösteriyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Tabiî efendim, diğer ar
kadaşlarımıza da lütfedin, daha fazla konuşsunlar. 

Ben konuşmalarımı şöyle bitireyim. 
BAŞKAN — Evet, tatmin edici cevaplarınızı almak 

istiyorlar, gayet tabiî efendim. 

Buyurun efendim; lütfen toparlamaya çalışın. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Peki efendjim. 
Şimdi efendim, işçilerimizi kurtarmak için bu an

laşmalar yapıldıktan sonra, biz bir fon yaratmak ve 
bu anlaşma tarihinden itibaren gelmiş olan müteahhit 
naralarının bir fonda toplanmasını ve oradan kay
nak olarak kullanılmasını tasarladık. Bu müddet zar
fında da Libya'da kanunî muamelelerin uzayacağını 
bildiğimizden, bu yönden sayın büyükelçimizin de ta-
ldbiine uyarak, oradaki işçilerimiz için Kızılaydan iki 
defa yiyecek yardımı yaptık. Aynı zamanda müteah
hitlerimiz orada para topladılar, onlar da yardım yap
tılar. Bunun dışında, Kızılaydan daha fazla yardım 
qjöndteremedik; çünkü Libya Hükümeti hassasiyet gös
terdi. Bunun üzerine bizzat Libya Hükümetinin ken
disi ve müteahhit arkadaşlardan alınan paralarla onla
rın iaşe ve ibateleri sağlandı. 

Neticede, 4 Ocak 1986'da Bakanlar Kurulu kara
rıyla biz, Libya'da müteahhit hizmeti yapan ve Tür
kiye'ye transfer edilen paraların yüzde 2*sini bu fon
da toplamaya karar verdik; fakat bilahara bunu yüz
de 3'e ç&arttık. Çünkü yüzde 40'ını iade ediyorduk, 
yüzde 60'ını ödüyorduk. Yüzde 60*a yüzde 2 değil, 
vüzde 3 uyguladığımız zaman, genelinde yüzde 1,8 
öîuyor ve yüzde 1,8 ile de, biraz önce arz ettiğim mik
tar para toplandı. Bu toplanan para, yani tamamen 
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diğer müteahhitlerin istihkaklarından kesilmiş paralar 
bu fonu oluşturmaktadır. 

O kararnameye istinaden, 13 Şulbat 1986 tarihinde 
Ekonomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, 86/3 
sayılı kararıyla, Kozanoğlu-Çavuşoğlu ve Karniş fir
malarının Libya'da çalıştırdığı inşaat işçilerinin ala
caklarının 5 bin Libya Dinarına kadar olan kısmının 
yüzde 2'5'inin karşılığını Türk parası olarak ödemeye 
karar verdi. Neden?.. Bu, bir kurtarma operasyonu
dur; bu, bir müteahhitten işçinin alacağının karşılığı 
veya müteahhidin istihkakının karşılığı olarak verilme
miştir; bu, kesinlikle ve tamamıyla bir kurtarma ope
rasyonudur. işçiler Müteahhitten alacağını isterse Lib
ya'da talep etsin; çünkü mahkemeye vermiş, orada 
bizim büyükelçiliğimiz takip ediyor; buraya geldik
lerinde ise, bizim avukatlarımız, bakanlığımızın avu
katları -bunu kendilerine de bildirdik- onların bütün 
bu davalarını takip edeceklerdir ve gelen işçilere, hiç
bir zaman başka avukatlarla gitmemelerini de tavsiye • 
ettik. Binaenaleyh, işçilerin müteahhitten alacaklarının 
tahsiline hükümet olarak bütün gücümüzle yardımcı 
olacağız, bunda en ufak şüpheniz olmasın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Verilen bonolar nasıl 
olacak Sayın Bakan? İki sene sonraya erteleniyor. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, ben şimdi 
kurtarma operasyonunu arz ediyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Kimi kurtarıyorsunuz; 
müteahhiti mi, işçiyi mi? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Şimdi hiz işçiyi getiri
yoruz, müteahhidin kurtarılmasıyla alakası yok. Bu 
paranın bir kuruşu müteahhide gitmemiştir sayın mil
letvekillerini; herhangi bir operasyonla da herhangi 
bir müteahhit kesinlikle kurtarılmış değildir ve biz bir 
kurtarma operasyonunu ancak ve ancak işçimize ya
pıyoruz, ancak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlı
yoruz; çünkü bu para takriben, biraz önce arz etti
ğim gibi, azamî 2 milyon 460 bin, durumuna göre as
garî 1 m'iyon liradır ve vasatî olarak görüyoruz ki, 
işçilerimiz buraya geldiklerinde ceplerine 2 milyon li
ra civarında bir para giriyor. Ziraat Bankası müdür
leri kendilerini havaalanında karşılıyorlar, pasaport
larına bakarak imzalatıp bankla cüzdanlarını teslim 
ediyorlar; bu mekanizmayı da kurttuk. 

Şimdi, bu para müteahhidin adına ödenmiyor. Biz 
bu mekanizmayla bir kurtarma operasyonu yapmışız, 
isçinin müteahhitten alacağının takibini beraber yapa
cağız; ama bunun nasıl yapılacağı konusunu ayrıca 

belirleyeceğiz. Hatta bu arada şunu da söyleyeyim, 
müteahhidin bugün 39 milyon dolarlık teminat mek
tubunun akibeti dahi meşhuldür. 

'SALİM EREL (Konya) — Müteahhit dış gezile
re iştirak ediyor Sayın Bakan. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin ve lütfen 
toparlayın efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Neticede, Şubat 1986' 
da Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu bir 
karar aldı, büyükelçimizle temasa geçtik; ama tabia
tlıyla karşımıza çıkan en büyük sorun sigorta ve vergi 
borçlarının ödenmeden işçilerimizin oradan çıkması
nın mümkün olamayışıydı. Bunun üzerine sayın bü
yükelçimizle tekrar temasa geçerek rica ettik ve «Hü
kümetle temas edin, biz tekeffül ediyoruz» dedik. 

Bunun üzerine, «Cevazat» dedikleri; yani oranın 
Muhaceret Dairesinde mesele müzakere edildi ve pey
derpey pasaportlarının verilmesine karar verildi. 450-
480 kişinin hepsimin birden pasaportunu alamıyoruz; 
50, 55 veya 100 kişilik gruplar halinde alabiliyoruz. 
IBu da havaalanında izdiham olmasın diye Libya Hü
kümetinin bir düşüncesi oluyor. 

Sonuçta, Cevazattan müsaade çıktıktan sonra, der
hal, ilk haber gelir gelmez, iki gün sonraki Türk Ha
va Yolları uçağında yer ayırttık; fakat o sırada Sirte 
Körfezi harekâtı olduğu için bir günlük gecikmeyle, 
üç gün sonra ilk grup Türkiye'ye geldi. Her verilen 
müsaadeden bir veya azamî iki gün sonra bütün iş
çiler Türkiye'ye gelmektedirler. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bunun müsebbibi 
olan müteahhitlere ne yapıyorsunuz Sayın Bakan?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, müsaade bu
yurun bitireyim sözümü. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Birçok kişimin ölü
müne sebep oldular. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, gelenleri arz 
ettim, şimdi vefat eden işçiler için araştırma önerge
sinde belirtilen hususa geçmek istiyorum. 

Büyük Mieclisimfein iki sene üç aylık çalışma dö
nemi içinde maalesef dokuz arkadaşımız ebediyete in
tikal ettiler; ama öte taraftan orada 630 tane işçimiz 
var ve elbette buralda yaşam devam ediyor, bunlar 
doğal... 

ÖMEER KUŞHAN (Kars) — Çıldırarak ölenler 
nasıl oldu Sayın Bakan? 

'SALİM EREL (Konya) — Ecelsiz ölenlerden bah
set efendim. 
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SANAYt VE TİCARET BAKANİ HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Muhterem milletveki
lim, haklısınız, zor şartlar içinde yaşadılar; sizin söy
lediğinize iştirak ediyorum. Elbette o neticenin doğ
masında, onun yaşamının da payı olduğu muhakkak
tır. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — Ko-
zanoğlu niye ölmedi Sayın Balkan? 

SANAYt VE TİCARET BABANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, haklısınız de
dim; bunu münakaşa etmenin bir anlamı yok. Ko-
zanoğlu da bizim babamızın oğlu değil. 

SALİM EREL (Konya) — Çavuşoğlu nerede ça
lışıyor Sayın Balkan? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, hak
lısınız diyorlar. 

Sayın Bakan, lütfen toparlayınız efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Müsaade buyurursa
nız hemen bitiriyorum efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Bakan, 
peşin petrol alıyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Petrol anlaşması hak
kında bir bilgi vereyim. Petrol anlaşmamız şöyledir : 
Her üç ayda bir fiyat tayin edilir. Son üç aylık süre 
yılbaşında bitti. Yılbaşından bugüne kadar aldığımız 
petrolün fiyatında henüz nihaî bir anlaşma olmamış
tır. Ayın 9'unda geliyorlar. Bizim teklifimiz, Irak'la ve 
aynı zamanda Suudi Arabistan'la da yaptığımız şekil
de, netback üzerindendir. Öyle zannediyorum ki, ayın 
9 unda gelip görüşmeler başlayınca, anlaşmanın o 
şekilde biteceğine ümidim var. Çünkü, bu iş yürüye
cektir ve biz de bu deveyi güdeceğiz, bu diyardan git
me söz konusu değildir. 

Şunu da arz edeyim : Hükümetiniz, hiç zannet
meyin, aziz Türk Milletinin menfaati aleyhine her
hangi bir petrol arılaşması asla yapmaz. Buna kesin
likle kanaat getiriniz ve şu ana kadar yapılan bütün 
anlaşmaların da, diğer devletlerin yaptıkları anlaşma
lardan daha iyi olduğuna kaniiz, istihbaratımız bu 
yoldadır ve inşallah... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müteahhitlere ne yap
tınız, onlardan da biraz bahsedin Sayın Bakan?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Yüce Meclise arz edi
yorum; şu ana kadar toplanan para meydanda, bura
da duruyor; mütlealbJhitin herhangi bir durumuna, be
nim veya hükümetimizin düğer üyelerinin hiçbir kat

kısı olmamıştır. Yalnız, şu yaptığımız, demin söyledi
ğim mesele, topyekûn Türk Milletini kurtarıyor. Eğer 
bu, o müteahhitleri de kurtarıyorsa, o bir şerefse şe
reftir; eğer bir hata ise, o hatayı da biz kabulleniyo
ruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bunun müsebbibi 
olan müteahhitleri taltif ediyorsunuz Sayın Bakan. 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Kimseyi taltif emili
yoruz ve şunu da arz edeyim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmakla geçiyor Sayın 
Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Bugün kimsenin hatı
rına 'gelmeyen ve asla tahmin edemedikleri böyle 
olumlu 'bir neticeyi yüce heyetinize arza vesile olma
sı 'bakımından Meclis araştırması... (SHP sıraların
dan «Kabul ediyoruz» sesleri) 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Kabul ede
lim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ve kabul ediyoruz... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Meclis araştırması tek
lifi bana böyle bir imkânı hazırlamıştır. O sebepten 
dolayı yüce Meclise en derin şükranlarımı arz ede
rim ve teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına söz isteyen arkadaşlarımızdan, Mil

liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Abdur 
rahman Necati Kara'a; buyurun. 

Sayın Kara'a, süreniz 20 'dakika. Sayın bakana 
gösterdiğim toleransı size v de göstereceğim, haberiniz 
olsun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bastır Kara'a, ger
çekleri ortaya koy da görsünler. 

ıMDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN NE 
ÇATİ KARA'A (Kütahya) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin 
değerli üyeleri; Libya'da çalışan işçilerimizle ilgili 
Meclis araştırması önergesi hakkında Milliyetçi De
mokrasi Partisinin görüşlerini arz etmek için huzur
larınızda bulunuyorum. 

'Bilindiği gibi, Libya dışındaki Avrupa ülkelerin
de, Ortadoğu'da, körfez ülkelerinde de Türk işçileri 
çalışmaktadır. Sorunlar, ülkelere göre değişik olabil
mekle birlikte, hepsinde problemler vardır. Onun 
için, bize göre 'Meclis araştırması açılmasını gerek-
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tiren sebep, sadece Lübya'daki işçilerimizin sorunun
dan ibaret değildir. Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
ya, yabancı ülkelerde çalışan tüm Türk işçileri açı 
smdan bakmaktadır. 

Türk firmalarının yurt dışı müteahhitlik ve mü 
be'ndislik İrsleri, el!bette devam etmelidir, edecektir. 
Türle inşaat firmalarının yabancı ülkelerde 'İhale ka 
zandıkları haberleri, dik yıllardaki kadar hepimizi 
memnun etmektedir. Anck ekonomisi tek ürüne; yam 
hu olayda petrole dayalı devletlerin de malî durum
ları her zaman sarsılabilir, firmaların durumu 'bozu
labilir veya inşaat firmaları, iş aldıkları hükümet ile 
ihtilafa düşebilirler veya hileli iflaslar olabilir ve işli 
yarım bırakma olabilir -nitekim bu olayda da vardır-
veya alınmış olan dinarlar, dolar olarak İsviçre'ye 
transfer edilmiş; ama olayımızda olduğu giibi, asıl 
hizmete tahsis edilmemiş bulunabilir. 

Aslında sayın bakana şükranlarımı arz etmek is
tiyorum, kendileri fevkalade samimi bir açıklamada 
bulundular; ama gene Meclisin değerli üyeleri de bili
yorlar ki, bu olayın muhatabı Sayın 'Sanayi ve Tica
ret Bakanı değildir. Zira, gene değerli arkadaşlarımız 
biliyorlar ki, Çavuşoğlu - Kozanoğlu'nun patronların
dan birisi Doğuş'un 'genel müdürüdür ve Sayın Baş
bakanla sık sık devlet protokolüne tabi olarak seya
hatlerdedir. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rlize) 
— Hangi devlet protokolü; biir bilmez ne .söylüyor
sunuz? 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Sayın Yılmaz, siz de buyurursunuz, bilmediği
mi ifade edersiniz, şükran arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, suali cevaplı konuşmaya
lım, lütfen efendim, sual sormayalım; Sayın Kara'a 
devam edin efendim, lütfen. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A ^(Devam
la) — Efendim, sayın balkanların laf atmaları pek 
ayıp oluyor, ben cevap vermiyorum. 

ÖMER KUŞHAN '(Kara) — Sayın Kara'a, sözü
nüz etkili olmaya başladıkça rahatsız oluyorlar; ger
çek, rahatsız edicidir, gerçekleri konuşuyorsunuz; siz 
devam edin. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sizin protokolünüz... Yok öyle bir şey. 

BAŞKAN — Evet, devam edin efendim, lütfen. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A -(Devam

la) — Elbetteki bütün bu olaylar sonunda en büyük 
zararı işçiler görürler, hatta İyi niyetli firmalar da... 
Onun için, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, yurt 
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I dışında çalışan bütün işçi yurttaşlarımızın sorunları 
I açısından; yani daha geniş perspektifle olaya bakıl-
I ması gerektiği 'görüşündeyiz. 

Bu sebeple, sadece 'blif firmanın işçilerine değil, 
I sadece bir ülkede çalışan işçilerimize değil, tüm işçi-
I terimize garanti getirecek, devletin başına dert olma-
J yacak, işçilerin mağdur, perişan olmalarına imkân 
I vermeyecek bir sigorta, bir garanti müessesesinin de 
I ortaya konulması lazım geldiği hususu bu olayla 

anlaşılmış olmaktadır. Nitekim Sayın Bakan burada 
I bir fondan bahsettiler. «Şimdi ne olacaktır?» sorusu 
I önemlidir. İşçilerin peyderpey geldikleri ifade ed'il-
I mistir ve bu fondan paralarının zamanla ödenebiile-
I ceği anlaşılmaktadır. Onun için Sayın Sanayi ve Ti-
I caret Bakanına, gecikmiş olmakla birlikte, orada aç, 
I sefil kalmış olan işçilerin yurda intikallerinde göster-
I dikleri ilgi içinde müteşekkir olduğumuzu ifade et-
I mek istiyorum. 

I Ancak, şüphesiz hayatta her gün ölümler olmafc-
I tadır; ama ölümlerin sebepleri önemlidir. Burada çıl-
I dırarafc ölenler olduğu iddia edilmektedir, açlık ve 
I sefaletten ötenlerin olduğu iddia edilmektedir. Bu son 
I dereoe acı bir olaydır, tekrarlanmaması içlin bu tür 
I tedbirler alınmalıdır diyoruz. 

I Yine şu anda, başka ülkelerden de Türk İşçile-
I rinin bazı firmalardan alacaklarını alamadıkları ha-
I berleri gelmektedir. Mesda Suudi Arabistan'da altı 
t aydan 'beri ödenemeyen li'şçi ücretleri vardır. 
I Bir de, acaba bu olaya sebep, petrol krizi dola-
I yısıyla Libya Hükümetimin sadece ödemede buluna-
I maması mıdır, yoksa işçilerin vergi ve sigortalarının 
I ödenememesıi ve paranın başka hizmetlere sarf edil-
I mesl de buna sebep mi 'olmuştur? öyle ise, eğer bun-
I 1ar biliiniyor ise, (ki, 'Sayın Bakanın ifadesinde yan-
I lış hatırlamıyorsam «Alınmış olan istihkakların baş-
I ka hizmetlere sarf edildiği» de söylendi,) o takdirde, 
I aynı firmalar hakkında Türkiye'de ne gibi işlem ya-
I pılmaktadır, sorusu elbette sorulacaktır. 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — özelikle sorulması 
I gereken sorulardan bir tanesi budur. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam-
I. la) — Libya'daki Türk lişçilerinin durumlarına gdin-
I ce. Tespitlerimiz şunlardır : 
I Şu anda Lîbya'da yalnız Çavuşoğlu - Kozanoğlu' 
I nda çalışan Türle .işçileri değil, genel mühendislik, Kar-
I niş ve buna benzer şirketlerin de işçileri sıkıntı için-
I dedirler. Halen Libya'da yaklaşık 100 Türk şirketi 
I vardır. Bunlardan ancak 25-30 tanesi hariç, diğerle-
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rinin 'büyük problemler içinde 'bulundukları Sanayii 
ve Ticaret 'Bakanlığına bildirilmiştir. 

Yakın 'bir geçmişte Sanayi Bakanlığından Kemal 
Kâmiloğlu 'başkanlığında bir heyet L'i'bya'ya gönde
rilmiştir. Heyetim yaptığı tek şey, sadece problemleri 
olan işçilerin listesini tanzim ederek Ankara'ya 'gön
dermekten ibaret olmuştur. Heyet halen şu anda Lib
ya'da bulunmaktadır. 

Aylarca parasız kalan "Türk işçileri, ailelerine de 
para gönderememişlerdir. Bunlardan birinin Türkiye' 
deki banımı kocasına yazdığı mektupta aynen şöyle 
demektedir : «Bugüne kadar geçinmek için evdeki 
bütün eşyayı sattım. Artık satacak eşya kalmadı. 
Para gönderirsen gönder, yoksa geçinmek için ken
dimi satacağım; başka çarem yok.» 

Bu feryat dahi, eli böğründe çaresiz işçiye ulaş
mış lise de maalesef işverene ve yetkililere ulaşama
mıştır. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Çok ayıp. 
Türk kadını 'hiçbir zaman kendini satmaz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ananelerimize 
yakışmaz. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Efendim, arzu edene bu ismi veririm. Arzu 
ederseniz takdime hazırım. 

Türk kadınını bu hale düşürenlere bakmıyoruz 
da, neden, düşen Türk kadınına... 

AYHAN UYSAL '(Çanakkale) — Ananelerimize 
yakışmaz bu. Bu kürsüden de bu mektup okunmaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen müdahale 
etmeyiniz. Hatip ne söyleyeceğini kendisi takdir eder. 

Buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam

la) — Gene, ne gariptir ki..! 
•MUSTAFA ŞAHİN ((Kayseri) — O mektubu uy

durma kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Hiçbir milletvekili gelip kürsüden 

uydurma mektuplar okumaz arkadaşlarım; hepinizi 
tenzilh ederim. Yarın aynı şeyi sizlin için de söylerler. 
Ayıp oluyor. Çok rica ederim, çok istirham ederim. 

Buyurun Sayın Kara'a, devam edin. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam

la) — Gene, ne gariptir ki, Libya'daki işçilerimiz 
aülelerine göndermek için, hatta kendileri geçinmek 
için para bulamazken, süreleri dolan pasaportlarını 
uzattırmak için konsolosluklarımıza müracaat ettik
lerinde, uzatma harcını ödeyemedikleri için konsolos
luktan kovulmuşlardır. O ülkede bulunan vatandaş-
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larıyla ilgilenmek konusunda acaba 'dış temsilcilikle
rimizin görevi ıbu mudur; yani vatandaş kovmak mı? 

Bir başka üzücü durum şudur : İtalyan, Fransız, 
Alman, Yugoslav, Bulgar ve Yunan işçi bulma ku
rumları, en az aylık 350 dinarlık mukavele yapıldığı 
takdirde işçilerine Libya'da çalışma izni vermekte
dirler. Türk İşçileriyle Türk şirketlerinin yaptığı 110-
1'20 dinarlık mukaveleler ise, yetkili makamlarımız
ca kabul olunmaktadır; yani işçi daha başlangıçta 
buradan gitmeden, yabancı işçiye nazaran 1/3 ora
nında bir paraya mahkûm edilerek gitmektedir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Kara'a, 
bizim ücretimiz herkesten -yüksektir. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — 350 dinar bunlarmki, bizimkilerin ise 110 - 120 
dinardır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Değil efen
dim, rakamlarınızda yanlışlık var. 

BAŞKAN — Olabilir, lütfen dinleyelim efendim. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Yine Libya'da son zamanlarda Türk işçileri
nin üzerinde bazı baskılar uygulanmaktadır. Prob
lemleri olan Türk şirketleri mensupları ve Türk işçi
leri toplanıp tavuk hangarlarına konulmaktadır ve... 

SALÎM EREL (Konya) — Ona da şükretmeli! 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — ... İnsanlık dışı şartlar altında yaşamaya mec
bur edilmektedirler. Şu anda tavuk hangarlarında 
Karniş firmasına aiit 40 işçimiz bulunmaktadır ve beş 
aydan 'beni de bu muamele devam ettirilmektedir. Bü
tün bunlar yetmiyormuş gibi, malî problemlerinin 
halledilmesini isteyen ve Trablus Büyükelçiliğinin 
önünde toplanan Türk (işçileri, Libya makamlarınca 
üslerine tazyikli su püskürtülerek dağıtılmışlardır ve 
polisi bizim yetkililerimiz çağırmıştır. 

Değerli hükümetimiz acaba, haklarını arayan Türk 
işçilerine bu muameleyi reva gören sefaret mensup
ları hakkında ne gibi bir işlem yapmıştır? 

Bütün bunlara ilaveten, Fas'ta toplanan İslam Ül
keleri Dışişleri Bakanları Toplantısında, Bulgaristan* 
daki Türklere uygulanan zulmü kınamak için yapılan 
oylamada Libya'nın ret oyu vermiş olması, Türk-Lîb-
ya münasebetlerinin acaba yeniden gözden geçirilme-
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sini gerek tiirmökte midir, sorusunu da güncel hale 
getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdan beri izah olu
nan sebeplerle, Türk işçilerinin 'bir 'daha böyle acıklı 
durumlara düşmemeleri için 'Mecls araştırmasının 
açılmasını ve ciddî tedbirler alınarak, durumun ye
rinde tespit edilmesinin uygun olacağı görüşünü arz 
ederek, 'huzurunuzdan saygıyla ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim (M'DP ve SHP sıralarındna al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara'a. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Fikri Sağlar; 'buyurun efendim. 
Sayın Sağlar, süreniz 20 dakikadır; size de o mü-

sama'hayı göstereceğiz. 

SHP GRUBU ADINA DURMUŞ FİKRİ SAĞ
LAR (İçel) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 2 Nisan 
1986 günlü Hürriyet Gazetesinde 'bir haber dikkati 
çeikti. 'Başlık şöyleydi : «Aral, Libyalı (işçileri karşı
ladığına pişman oldu. Bakan işçi düellosu.» Bu ha'ber, 
yıllardır süren bir dramın son perdesi gibi geliyordu 
bazı kimselere. Artık olay 'bitiyordu, onlar da akıl
larınca ra'hat edeceklerdi. Çünkü, Libya'da yaşanan 
486 günlük facia ve kamuoyuna aktarıldıktan sonra 
suçluların telk tek ortaya çıkarılmasındaki gayret, böy
lece k'östekienecek, onlarca sürdürülecek olan yayga
ra dinecekti; ancak, öyle olmadı ve olmayacak da... 

Sayın Başbakandan sonra ilk kez ve de nasıl ol
duysa işçilere de hizmet veren Türk Havayollarının 
yurda getirdiği işçilerle sayın 'bakanın aynı sütunda 
geçen diyaloglarına dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Büyük bir sorunu çözmenin verdiğli kabarma ile ko
nuşan Sayın Cahit Aral: 

«Haklarınız korunacaktır. Burada mevcut iflas 
masasına kayıt olun. Yalnız, kayıt olurken sureti 
katiyede yontulmayın. 

İşçiler : Mayıs sonu itibariyle çalıştığımız günle
rin parası verilecek dendi, Resmî Gazetede de ya
yınlandı; ancak, ikinci kararla yüzde 25*i verildii. 

Sayın Aral : Hayır, bayır yavrum; pişmansanız 
teessüf ederim. 

İşçiler : Yani, Çavuşoğlu'nun malına (bekçilik mi 
yapmış olduk? 

Bakan : Ben size teessüf ederim. Uçak paranız da 
dahil, 929 milyon lira para 'buldum; 'bulana kadar da 
anam bellendi. Buna rağmen siz bunu beğenmıiyor-
sunuz. Beğenmeniz için değil aslan oğlum, ben sizi 
kurtardım. 
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İşçiler : Siz bizi değil, Ömer Çavuşoğlu'nu kur
tardınız. Şimdi, ünlü işadamı olarak 'Başbakanla yurt 
dışı seyahatlerine gidiyor. 

Bakan : Dur aslan oğlum,' biraz müsaade 'buyur. 
Benim vaktim yok, işim çok. Sizin geldiğinizi duyun
ca iki dakika konuşmaya geldim. Yanlış hareket et
meyin. Ben, 'bizim bakanlığın avukatlarıyla, sizi soy
durmadan işi halledeceğim. 

İşçiler : 5 yılımız gitti; 'bu işi siz yaptınız. 
Bakan : Neyi yaptım? Ben sizi 'getirdim. 
İşçiler : Hakkımız verilecek diye geldik. 
©akan : Hakikinizi kimden alacaksınız? 
İşçiler : Devlet verecek, devlet. 
'Bakan : Devlet nasıl verir sana 'bir müteahhidin 

yerine? Devlet, müteahhit namına kimin parasını ki
me verir? 

İşçiler : Kim verecek? 
Bakan : İşte onu siz takip edin. 
İşçiler : Onlar hükümetin kolunun altında; biz on

ları 'hiç bulamayız. 
Bakan : Ne münasebet efendim. 
İşçiler : Çoluk çocuğumuza neyle gideceğiz? 
'Bakan : Libya'da tespit edilen fişlerden sizin ala

caklarınız 'belli. Biz, onların ancak 5 bin dinarının 
yüzde 2'5'ine kadarını verebiliriz. Bu kurtarmadır, ge
risini sen müteahhitten alabıilirsen al. 

İşçiler : Biz çok çektik; ama Libya'da içeride ya
tan bir genel ım'üd'ürü kurtardınız. 

Bakan : Yani, siz şimdi olayı ıtersine çevirmeyin. 
İşçiler : Atatürk gibi bir devlet başkanı olmadık

tan sonra işçiler ra'hat edemez. 

Bakan: Ben size böyle bir imkân sağladığım için 
pişman oldum. Peki teşekkür ederim, ölçümü da al
dım; çok teşekkür ederim, çok sağolun, çok duygu
landım. Allah işinizi rast getirsin.» 

«Allah işinizi rast getirsin» diyerek uzaklaşan sa
yın bakan, her zaman ve her yerde olduğu gibi, işi 
Allah'a havale ediyor ve bu arada temsil ettiği mantık 
yapısını da, olduğu gibi ortaya koyuyordu. Hüküme
tin başı ise olaya* «İsteyen gelir, isteyen kalır» diye
rek, argo ağzı ile yaklaşıyordu. 

Sayın üyeler, 1975 yılındaki Türkiye - Libya ara
sındaki ortak bildirimin ışığı altında iki ülke arasında 
ekonomik alanda bazı anlaşmalar imzalanır; bilimsel 
ve teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde özel firma 
ve resmî kuruluşların Libya'da ihalelere girme teşvik
leri yapılır ve özellikle o günkü ve gittikçe gelişen ko
şullar içerisinde dış müteahhitliğin öncelik aldığı gö
rülür. Türk yetkilileri konular üzerinde yeterince du-
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yarlıdır. Dış müteahhitliğin sadece bir beyin ve emek < 
ihracı olması, binlerce kişiye istihdam imkânı sağla- j 
ması, gönderdikleri döviz girdileri, Türkiye'den malze
me ihracını teşvik bilinci ile güçlü, deneyimli, teknik 
yetenekli firmaların öncelikle Libya'ya gitmesine ça
ba gösterilmiştir. 

Libya'daki Türk firmaları arasında, Kozanoğlu -
Çavuşoğlu Firması da bulunmaktadır. Kozanoğlu -
Çavuşoğlu, öncelikle başarflı birkaç iş yapar, daha son
ra da büyük ihaleleri almaya başlar. Ancak, Kozanoğ
lu - Çavuşoğlu Firması diğer firmalardan farklı ola
rak, Libya'da aldığı işlerin avanslarım başka yerlerde 
kullanmaya, banka ve şirketler kurmaya heveslenir, 
o gün için ucuz görünen paralarla satışa çıkınca, Ko
zanoğlu - Çavuşoğlu grubu bunların yaşama şansına, 
birbirlerini tamamlayıcı vasıflarına bakmadan ve bü
yüme hırsı ile satın alır. Kendi bankaları ile kendi 
şirketlerine kredi verir durumda olan, şahane yalı
larda dillere destan ve tatlı hayat süren, güzellik ya
rışmaları düzenleyen Kozanoğlu - Çavuşoğlu patron
ları, Türk kapitalizminin köklü imparatorları ile te
pişmeye başlaması ve de Kastelli olayının etkisiyle I 
hızla çıktığı yerden aynı hızla düşer. Olan, Libya ve I 
Irak'taki işçilere olmuştur. Firmalara ait şantiyelerde I 
çalışan işçileri artık sonu olmayan bir macera bekle- I 
mektedir. 

1983 yılı içinde, ülkesinde bir kambur olacak son 
derece çok konuşulan, devletin milyarlarca lira zarar I 
sırtlanacak duruma getirilmesi için binbir dolaplar çev- I 
rilen sahte hakediş belgesi düzenlemek suçundan hü- I 
küm giyen Kozanoğlu - Çavuşoğlu patronlarını rahata I 
erdirecek her türlü oluşumlar bazı güçlerce hazırlan- I 
maktadır. 

Kafaoğlu, giderayak devletin 155 milyar liraya ya- I 
kın parasını harcamaktan çekinmemiştir. Kozanoğlu - I 
Çavuşoğlu patronları için bir tek pürüz vardır; o da, I 
Libya'daki işleri için almış oldukları banka teminat I 
mektupları. Bundan sonra kollar sıvanır, artık tüm I 
çaba o mektupları kurtarmaktır. Böylece, karşılık gös
terdikleri mal varlıklarına dokunmalarım önlemek için 
çalışmalar, Libya'daki çeşitli şantiyelerdeki çalışan 
ikibini aşkın işçilerin, işyerlerinden ayrılmalarını sağ
lamaya yöneltilmiştir. Şayet, şantiyelerdeki Türk iş- I 
Çilerinin alacakları mümkün olduğunca verilerek yur- I 
da gönderilirlerse, yerlerine daha ucuz işçi olan Kore'li J 
ya da Çin'li işçilerin alınması, Libya devletine, biz I 
şantiyelerde çalışmaya devam ediyoruz, taahhüdümü
zü yerine getireceğiz düşüncesini verdirirken; diğer 
yandan asıl amaç, işleri devir edeceği başka firmalar | 
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bulup, bu arada da alacaklarını denk getirip teminat 
mektuplarını kurtararak, Libya'dan ayrılma planını 
gerçekleştirmiş olmaktır. 

Ömer Çavuşoğlu, bizzat Libya'ya gelerek bu planı 
çeşitli yollardan bir parça başarıya ulaştırır; ta ki, 
şantiyeler 2 bin küsurlardan 650 işçiye düşene kadar. 
Bu sırada, Libya'da müteahhitler birliği Türk Hü
kümetine baskı yaparak, Türkiye'nin Libya'dan aldığı 
sadece 300 milyon dolarlık petrol tutarının bir kısmı
nın (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında kala
rak, hakedişlerine mahsuben rahat kullanılmasını sağ
lamak için girişimlerde bulunur. 

Ömer Çavuşoğlu, bu fırsatı kaçırmamak için, 
24.12.1984 günü Libya'dan kaçar. Belki, Libya'dan 
olan alacağım Türkiye'de alabilecektir. Peşinden şirket
lerinin tüm yetkili elemanlarım da getirir ve 650 iş
çinin yaşama savaşı başlar. 

Bu tarihten sonra, 650 işçi kendi kaderleriyle, Lib
ya'daki 8 şantiyede 18 aylık alacaklarıya birlikte ka
lırlar. Gıda temini, beslenme büyük bir sorun olur. 
İşçiler beslenemez, bu durumda dahi, ellerindeki mal
zemelerle şantiyelerde 13 Mayıs 1985 tarihine kadar 
çalışmaya muvaffak olurlar. 

işçiler, Trablus Büyükelçiliğine defalarca yazılı 
müracaatlarda bulunarak, işverenin tekrar Libya'ya 
işinin başına dönmesini, soruntarımn çözümlenmesini 
isterler. Sorunlar o kadar büyümeye başlar ki, işçi
lerin ikameti, vizeleri, banka işlemleri hep yarım ka
lır ve böylece de işçiler Libya'daki işyerlerinde mah
sur kalmaya itilirler. Durumları Trablus Büyükelçiliği 
tarafından tam olarak yanıtlanamadı, ancak konu Türk 
Hükümetine çeşitli yazışmalarla bildirildi. 

Mart 1985 ayı içerisinde Libya'ya bankacılık, ti
caret, müteahhitlik hizmetlerinin genel bir değerlen
dirmesini yapmak üzere, Mahir Barutçu başkanlığın
da bir heyetin geldiği görülür. İşçiler, temsilcilerini 
bu heyet ile görüşmeye gönderirler; ancak heyetten 
olumlu ve somut bir yanıt alınamaz. Çünkü, gündem
lerinde işçi yoktur, yalnız işveren vardır. 

Kozanoğlu - Çavuşoğlu firmasının işçileri, hiçbir 
şekilde grev ve eylem yapmaksızın, Türklük şeref ve 
gururunu bir dış ülkede temsil edebileceğinin bilinciy
le hareket ederler. Olumsuz hareketlerde bulunmadan, 
sabırla devletin getireceği çözümü beklerler; ama dev
letin onlardan yana olmadığı bilinir. Çünkü, her kapı 
suratlarına kapanır; «Siz daha da bekleyin» denir. 

Bu tarihlerde teminat mektubu sahibi bankalar 
olan Pamükbank ile Ziraat Bankasının, toplam 47 mil
yon dolarlık mektuplarının, Kozanoğlu - Çavuşoğlu 
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firmasının yarım 'bıraktığı işlerden dolayı Libya ida
releri tarafından istemde bulunarak yakılacağı öğre
nilir. Bunun üzerine banka temsilcileri Libya'ya ge
lerek, teminat mektuplarını kurtarmak isterler, hatta 
Libya iskân Bakanlığına müracaatta bulunarak, temi
natlarına dokunulmadığı takdirde, kendilerine düşen 
oranlardaki işçilikleri ödeyebileceklerini yazılı olarak 
bildirirler. Verilen taviz işçiye idi. Bu aslında, oya
lamak için gündeme getirilen bir oyundan öte değildi. 

öte yandan, işçilerimizin aç kalmaları sebebiyle 
yapılan baskılarla ancak Türkiye, Kızılay aracılığıyla 
gıda yardımında bulunmaya başlar; fakat hâlâ so
runlarına çare bulmak istemez. 

Libya'daki Türk müteahhitlik hizmetlerimin doğru 
bir şekilde yürütülmesi için, Sanayi ve Ticaret Baka
nı Cahit Aral ile Başbakanlık Başdanışmanı Adnan 
Kahveci, Haziran 1985 tarihinde Libya'ya giderler. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı, Trablus Büyükelçilik evin
de müteahhitleri dinledikten sonra, Kozanoğlu - Çavuş-
oğlu işçilerinin de ıstıraplarını dinlemek zorunda ka
lır. Bakan, «Sorunlarının hükümet çapında ele alı
nacağını, işçilerin şantiyelerinde beklemelerini, Ko
zanoğlu - Çavuşoğlu mal varlıklarının korunmasını, 
Libya - Türkiye arasında ticaret anlaşması olacağını 
ve sık sik Libya'ya geleceklerini» belirtir. 

Şantiyelerinde mahsur kalan işçiler çeşitli buna
lıma düşmeye başlarlar. Sahipsizlik, işverenin tama
men kesilen ilgisi, yakınlarının Türkiye'deki yaşantı
larının eskisinden daha da kötü olarak devam etmesi, 
huzursuzluk ve güvensizlik ortamı yaratmaya yeter. 
Bu tarihte, Milliyet Gazetesi konuyla yakından ilgilen
meye başlayınca, kamuoyunun ve hükümetin ilgisi zo
raki çekilmeye başlanır. 

24 Eylül 1985 tarihinde Başbakan MühammedRe
cep Zarruk başkanlığındaki Libya heyeti ticaret an
laşması yapmak üzere Ankara'ya gelir. Aynı tarihte 
bir petrol anlaşması da yapılır. Tutulan protokolda, 
Li'bya'da yarım kalmış müteahhitlik hizmetlerinin, ge
ne kuvvetli Türk müteahhitlerine yaptırılması öngö
rülür. Sanayi Bakanı, aynı tarihte Ankara'da işçi 
temsilcileriyle konuşarak, «İşçilerin malayı ellerinden 
bıraktığı güne kadar olan haklarının verileceğini ve 
diğer beklenilen günler için ise işçilere tazminat ver-
dirilmesinin düşünüldüğünü» belirtir, işçiler de tekrar 
beklemeye başlarlar. Kızılay da ikinci parti gıda yar
dımını işçiler için Libya'ya gönderir. Bu tarihlerde, 
Kozanoğlu - Çavuşoğlu Firması sahibi Ömer Çavuşoğ-
lu'nun Doğuş inşaat Anonim Şirketine Genel Müdür 
olduğu öğrenilir. Nasıl oluyor da iflas etmiş bir şir

ketin sahibi böyle yatırımcı bir mevkie gelebiliyor 
ve Başbakanla yurt dışı seyahatlerine gidebiliyor? 

işçiler, ümit, sükût ve büyük bir olgunlukla Ça
vuşoğlu - Kozanoğlu şantiyelerinde mal varlığı olan 
imalat, makine ve teçhizatının korunmasına devam 
ederler, işçiler, mal varlığını haciz ettirip sattırmadı; 
ancak kendi yasal alacakları için Libya mahkemele
rine müracaat etmeyi de, yetkililerin isteği üzerine ih
mal etmedi. 

Protokol esaslarına göre, devir işlemlerinin yapı
labilmesi için, mal varlığının korunması gerekiyordu. 
işçiler, sözlerini tutmak suretiyle Kozanoğlu - Çavuş
oğlu Firmasının bekçiliğini yapmış oluyorlardı. 

DURMUŞ FDCRt SAĞLAR (Devamla) — Açık
ça hükümet, umut vererek, kendi amacı doğrultusun
da anlaşmaları yapana dek işçileri bekletmiş, daha 
sonra da verdiği kararla işçileri resmen kandırmıştır. 

30 Ekim 1985 tarihinde, üst düzeyde iki yetkiliyi 
hükümet, konuları yerinde incelemek üzere Libya'ya 
gönderir. Kozanoğlu - Çavuşoğlu işçilerinin hazin du
rumu derinlemesine incelenir. Sonuç ne oldu, hâlâ 
belli değil; aldatmacalar sürekli devam ediyor. 

Bekleyiş içerisinde geçen 430 gün sonra, 4 Ocak 
1986 tarihinde hükümet, bir kararname hazırlar, işçi 
alacaklarının karşılanacağını imza altına alır. Dik
kat edilecek nokta, bu tarihlerde Libya mahkemeleri
nin kararlan da, Kozanoğlu - Çavuşoğlu işçilerinin le
hine neticelenmeye başlamasıdır. Kararlar, Türk Hü
kümetinin Libya'daki iki yetkilisine elden verilir. 

Bekleyiş bir yılını doldurmuş, kış başlamış, işçi
lerin beslenme sıkıntıları ve ruhî bunalımları artmış; 
kalp spazmları, yüksek tansiyonlar ve beyin enfark
tüsleri sonucu felçler görünmeye başlanmış, genç yaş
taki işçilerden 3 kişi bir ay zarfında kısa aralıklarla 
hayatlarını kaybetmişlerdir. Şantiyelerde moral, üzün
tü ve çöküntü son haddini bulmuşken, Çavuşoğlu -
Kozanoğlu işçilerinin bu zaaflarından. faydalanmanın 
zamanlamasını yapan yetkili organlar, maalesef Ko
zanoğlu - Çavuşoğlu işçilerinin aleyhine tecelli eden 
ve hiç beklenilmeyen 13.2.1986 tarihindeki Yüksek 
Koordinasyon Kurulu Kararını yayınlayarak, 486 
gündür bekleyen Kozanoğlu - Çavuşoğlu işçilerine son 
bir darbe indirerek, önce alacaklarını 5 bin Libya 
Dinarına indirmiş, sonra da bunun yüzde 25'inin veri
lebileceğini belirtmiştir. Üstelik, «Sizleri getirdik» di
ye böbürlendikleri uçak ücretlerini de işçilerden kes
mişlerdir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL- (Ankara) — Hayır efendim, hayır... 
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tflas masasını göstermekle işçilere bu parayı artık 
alamayacaklarını belirtmek istemektedirler. 

işçiler getirilmedi; işçiler haklarından apar topar 
kaçırıldı, işverenle bankalar kurtarıldı ve işçiye hak
kının yedide biri verildi. Sayın bakan burada açıkça, 
paranın-kurtarıldığını beyan etti; kurtarma operas
yonu işçiler için değildir, para ve teminat mektupları 
içindir. 

Sayın üyeler, 650 işçi ve onların ülkedeki 5 bini 
aşkın yakınlarının tek istedikleri, verdikleri ölümüne 
mücâdeledeki tek gayeleri, yaşantılarını biraz daha 
iyi bir şekilde sürdürebilmek için gittikleri gurbet el
lerde çöl sıcağında, tek varlıkları olan alınterleri, 
emekleri karşılığında kazandıkları 10 milyon doları 
bulan 6,5 milyar Türk Lirası alacaklarını elde edebil
mek; kimsenin malında, mülkünde gözleri olmadan 
haklarını almak, namuslarını, onurlarını, hatta can
larını verdikleri kazançlarına sahip olmak... Eşitsiz
liği, adaletsizliği ve horlanmayı bildikleri ve gördük
leri için de, mücadelelerinde son derece katıdırlar. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Bu arada bu ko
nularla ilgili olarak Çalışma Bakanımız ne yapmışlar? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sorarsanız söy
leriz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Nasıl 
katı olmasınlar? Devlet olmanın ilk ve temel şartı, 
gücü ile yurttaşlarını korumak ve kollamaktır. Dev
let yönetimine talip olanlar, bu düşünceden bir an 
bile uzaklaşamazlar. Yurttaşlarını hiçbir ayırıma tabi 
tutmadan, imtiyazlı sınıf oluşturmadan, sosyal ve 
ekonomik bağımsızlıklarında tam güvenceyi vermek 
tek koşuldur. 

işçinin emeğinden başka sermayesi yoktur. En 
yüce değer emektir. Bu yüce değerle üreten insan, 
toplumda en erdemli olandır. Ancak, hükümetin an
layışı taban tabana zıttır. Erdemliden yana olmadığı 
açılkça bellidir. Bugün ülkemizde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna kayıtlı 2,6 milyon işçinin olması, bunların 
aileleriyle birlikte 13 milyon insanın işçi sınıfı bilin
cine ulaştığını göstermektedir. Yaklaşık dörtte bir 
nüfusun bu bilinçle hareket etmesi, hükümetin yan
daşlarını derin bir kuşkuya sokmaktadır. Tabiî ki iş
çilerin sendikalarını tehdit edip, sesini kısmaya çalışa
caktır. Tabiî ki, grev hakkını verdim diye gösterip, 
kasalarını boşalttıkları sendikalara «Hadi yapabili-
yorsan yap» diyecektir. «Grev ilan edilen yerde çalış
maya izin var» diyerek, «Aksi halde ülkede 5 milyon 
işsiz de var, karşı koyanlar hu milyonların arasına 
mı gitmek isterler?» diye tehdit edecektir. 

Tabiî ki, sendikalar toplusözleşme yapacakların
dan, hükümet, işverenlerin isteği doğrultusunda öne
ri getirip, çözüm yolu gösteriyorum diye emir vere
cektir. Sosyal hakları kısacak, özgürlükleri kısacak, 
hatta kıdem tazminatını da ellerinden alıp, daha faz
la çalışma saati ile daha az haklara sahip olan bir 
kitle yaratmaya çalışacak; kısaca, bu hükümet dayan
dığı sermayeden yana olarak, işçinin elinden, toplu
mun diğer katmanlarına yaptığı gibi, tüm hak ve öz
gürlükleri alma çalışmasını yapacaktır. 

Niyeti nereden mi belli? Niyeti, Başbakanın, ya
bancı sermayeyi çağırmak için bütün dünyaya yay
dığı «Bizde ucuz işçi var, gelin» çığlıklarında yatı
yor; «Gelin ağalar, bizde konuşmayan, istemeyen, hiç
bir güvencesi olmayan âdeta köleler var...» 

Ülkesinde içice olduğu işçilere bu gözle bakan bir 
hükümet, yurt dışında kalmış birkaç işçiye ne diye 
baksın? Mahmutpaşa tüccarı gibi, işçiyi, çok ucuz 
diye peşkeş çekmeye çalışan bir Başbakan, dışarıdaki 
işçileri ne gözle görmektedir? Bakın: Avrupa parla
menterlerinden Brakman, «Almanya yakında Türk Hü
kümetiyle ekonomik yakınlaşmaya yönelecek, yüklü 
bir miktar kredi karşılığı Türk işçilerinin serbest do

laşım hakkını geni almaya çalışacaktır» diyor. Bu bir 
tahmin; ama iktidarın, insanımıza nasıl baktığını bi
lerek yapılan bir tahmin. «Bana biraz para ver, işçi
lerin haklarından vazgeçeyim» ya da «Aman şu pa
rayı, teminat mektuplarını kurtaralım, işçiler ölsünler, 
önemli değil...» 

Sayın hükümet; Libya'daki işçi, Irak'taki işçi, Hol-
landa'daki işçi sizi iyi tanıyor ve bunun için katı, bu
nun için hınçlı. 

Libya, 38 bin Türk işçisinin çalıştığı yer; Orta
doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan işçilerimiz 
toplamında Suudî Arjbastan'dan sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. Çalışma koşulları çok zor; üstelik, 
işçilerin kesin dönüşlerinde kendilerine çıkış vizesi ve
rilebilmesi için, işverenlerce vergi ve sigorta primleri
nin yatırılmış olması şartı aranmakta; vergileri ve si
gorta primleri yatırılmayan işçilere vize verilmemek
tedir. Daha çok işverenler tarafından yatırılmayan bu 
prim borçları, işçilerimiz için büyük bir zorluk çıkar
maktadır. 

1983 yılında MET Şirketinde işten çıkarılan Or
dulu Galip Yıldız ve altı arkadaşı, işverenin bu prim 
borçlarını ödememesi yüzünden Libya'dan dışarıya 
çıkamazlar; üç yıldır Türk temsilciliklerinin ilgisiz
liği de eklenince, korkunç bir yaşantı sürmektedirler. 
Libya mahkemeleri, Galip Yıldız ve arkadaşlarını, 
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Bingazi'de bir tavuk üretme çiftliğinde karın tokluğu- | 
na «gözetim» adı altında çalışmaya mecbur etmiştir. 

Kozanoğlu - Çavuşoğlu Firmasının 650 işçisinin du- I 
rumunda olan Libya'da 3 bine yakın işçi olduğu iddia 
edilmektedir. 

Bizim hükümetimizin bunlardan haberi yoktur. Na- I 
sil olsun ki?.. Hükümetin, Libya'da üzerinde durduğu I 
tdk şey, 16 bankanın Libya'da iş yapan 105 firmaya I 
verdiği 754 milyon dolarlık teminat mektuplarıdır. 
Hükümet, işverenle bankadan yana olduğu için ve on- I 
ların çıkarlarını kolladığı için, son zamanlarda mey- I 
dana gelen, üstlenilen işlerin zamanında bitirilmeme- I 
si sonucu Libya'nın 80'e yakın Türk firmasının elinde- I 
ki projeleri durdurma istemiyle yakından ilgilenmek- I 
tedir. I 

Bu işlerin cezaî işlem görmesi anında, müteahhit- I 
lerin yok olmaları yanı sıra, bankalar da büyük za- I 
rara girecektir. Asıl önemli mesele budur, işçilerin I 
durumu değil. I 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bu konuyu, I 
her zaman olduğu gibi, patrondan yana çözmek için I 
iki elemanını aylarca Libya'da çalıştırmaktadır. Bu I 
elemanlar öyle güzel çalışmaktadırlar ki, övgüyü, Lib- I 
ya'daki Türk Müteahhitleri Birliğinin 13.2.1986 ta
rihli 1985 -1986 faaliyet raporunda açıkça görüyo
ruz. Raporda, «Birliğimizce bu arkadaşlarımızın ra
hat çalışabilmeleri için, imkânlarımız dahilinde des- I 
tek sağlanmaktadır. Ancak, kendilerinin müessir ola
bilmeleri için, daha fazla yetkiyle mücehhez kılınma- I 
lan gerekmektedir» demeyi de ihmal etmemektedirler. I 

Nitekim, Kozanoğlu - Çavuşoğlu örneğinde olduğu I 
gibi, Libya'da hükümet, Ziraat Bankasının (Ki, 21 I 
milyon 300 bin dolar) ve kalanı da Pamukbanka ait 
olan, toplam 47 milyon dolarlık teminat mektupları- I 
nı yakmamak için tüm girişimleri yapar. Bir yandan I 
işçileri «Sizin tüm haklarınızı vereceğiz» diye oya- I 
lafken, diğer yandan da yine işçilere «işverenin mal I 
varlığına haciz koyun; ama. paraya çevirmeyin» diye I 
alkil verir. Amaç, işçileri mümkün olduğu kadar iş
yerlerinden uzaklaştırmamaktır. Böylece Libya Hükü
meti bu yerlere el koyamayacak ve dolayısıyla, da te- I 
minat mektuplarına dokunamayacaktır. 

Sayın üyeler, altını çizerek söylüyorum, burada 
hükümet, bankaların ve işverenin lehine, işçiyi açık- I 
ça bir pazarlık aracı olarak kullanmıştır. Kullanma 
olgusunu Kozanoğlu - Çavuşoğlu yetkilileri de iddia I 
etmektedir. Kozanoğlu - Çavuşoğlu yetkilileri, firma- I 
larının 1984 yılından beri, teminat mektubu karşılığı 
olarak 1,5 milyar Türk Lirasının nakit olarak Pamuk- J 
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bankta bloke edüdiğini söylemektedirler. Üstelik, yal
nız ve tek koşulla, işçi alacaklarının ödenmesi halin
de, Libya'da'ki işleriyle ilgili olarak Pamukbankı tam 
vekil tayin ettiklerini beyan etmektedirler. Bankalar 
ve hükümet işçileri «emniyet sübabı» olarak görmek
tedir; yani bizzat işçilere kendi şantiyelerini parasız 
bekletmişlerdir. Çözümün uzun sürmesinin nedeni, 
diğer müteahhitlerin yarım kalmış işlerde, işçi alacak
larını üstlenmek listemediklerinden kaynaklanmakta
dır. 

Sayın bakan burada, «Biz işçileri kurtardık, müte
ahhide hiçbir şey vermedik» dediler. Hayır; sayın ba
kan açıkça göreceklerdir ki, müteahhidin Pamukban
ka bloke edilmiş olan 1,5 milyar liralık parası çözü
lecektir. tşte müteahhidi kurtarması... 

Uzun süren görüşmeler sırasında işçileri oyalamak 
için, bizzat Cahit Aral, «Tüm alacaklarınız ödenecek» 
demiştir. Yapılan baskılar neticesinde, 4 Ocak 1986 
tarihli Resmî Gazetede, yurt dışında hizmet veren te
şebbüslerin istihkaklarını sağlamak üzere görevlendi
rilen kuruluşlar ile bu teşebbüslerde çalışırken malî 
sıkıntıya düşen işçilerin destekleme fonu hakkında 
bir Bankalar Kurulu Kararı yayınlanır. Böylece Ko
zanoğlu - Çavuşoğlu işçilerinin, Cumhurbaşkanlığından 
Başbakanlığa; Adnan Kahveci'den Diyanet İşleri Baş
kanlığına kadar yaptıkları başvurulara cevap alama
manın üzüntüsünden kurtulmuş olurlar. Ancak bu 
sevinç uzun sürmez. Garip bir tesadüf eseri olarak, 
Libya Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu 13.2.1986 
tarihli faaliyet raporunda, «Bazı firmaların kötü yö
netimi ya da başka amaçta olmaları sonucunda orta
ya çıkan işçi yükünü neden biz yüklenelim? İşveren, 
banka, kredi üçgeni düşünülmelidir» diyerek, bu ka
rara karşı çıkarken, aynı tarihte Ekonomik İşler Yük
sek Koordinasyon Kurulu, bir önceki kararındaki iş
çilerin hak ettikleri tüm alacaklarını engelliyor ve yal
nız «işçi haklarının 5 000 dinara kadar olan kısmının 
yüzde 25'i ödenir» deniliyordu. 

Sayın üyeler, bu nasıl çelişki, bu nasıl yönlen
dirilmedir? Tüfk - İş mitingine Sayın Genel Başka
nımız Aydın Güven Gürkan'ın gidişine hükümet, - işçi
ye yakalanışının telaşı ile - büyük cazgırlıkla karşı çı
karken, kendileri işveren birliklerinin yazılı emirleri
ni hiç düşünmeden kabul ediyorlar. Ama ne pahası
na?.. Halka rağmen. Ama ne pahasına?., insan hakla
rına rağmen. 

Hükümetin, Libya'da bulunan 3,5 milyar dolarlık 
pazarı yandaşlarına iyice parsellemek amacıyla oy
nattığı oyunların ortaya çıkması, bize diğer ülkelerde 
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de aynı hareketleri yapabilecekleri kuşkusunu ver
mektedir. Holdinglerin desteklediği bir Başbakan, iş
çilere dönüp bakmayacaktır. Yurt dışında, AET ülke
lerinde 790 814, diğer Avrupa ülkelerinde 65 820, Or
tadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 197 589 işçi ol
mak üzere, toplam 1 083 223 işçi çalışmaktadır. Aile
leriyle birlikte yurt dışında yaşayan 2 274 567 vatan
daşımız bulunmaktadır. Bu sayıdaki yurttaşımızın, 
Libya'daM 650 Çavuşoğlu - Kozanoğlu işçisi kaderin
de olmamasını dileriz. 

işçinin ücret konusunda güvencesi ne olmalıdır? 
işverenin zarara girmesinde işçinin ne rolü vardır 

ve işçiye bu zarar neden yansımaktadır? 
Yurt dışına çalışmaya giden işçi, devletin mi yok

sa firmanın mı güvencesi altındadır? 

Eğer yurt dışına giden işçi, bir yurttaş olarak dev
letin güvencesi altında ise, onları oraya götüren işve
renin iflasından sonra devlet, Libya'daki 650 işçi ile 
ne şekilde ilgilenmiştir? Çıldıranların farkında mıdır 
ve o koşullarda yaşayanlara ne miktar tazminat vere
cektir? 

Çalışmak, emek karşılığı kazanç hak değil midir 
ve bu hakkı kim gasp edebilir? Bu hak, devlet dahi 
olsa, hangi güç ve hangi hakla işçinin elinden alı
nabilir? 

İnsanları oyalamayı meslek edinen kişi, devlet ada
mı ciddiyetine sahip midir ve böyle bir kişi, hükümet
te halen nasıl kalabilmektedir? 

Bir trilyonluk riski devletin sırtına kimler yükle
miştir ve bunlardan hesap sorulacak mıdır? 

Bu sorulara cevap bulmak ve sanayileşmekte oldu
ğumuzu ilan ederek, sanayiin temel taşı olan işçinin 
tüm sıkıntılarını çözmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasını talep etmekteyiz. Üstelik, sayın bakan bi
raz evvel burada, «Daha anlatacak çok şeyleri oldu
ğunu» da söyledi. Bu vesile ile o anlatacakları şeyleri 
de dinlemiş oluruz. Ancak, biliyoruz ki sayın ANAP' 
lı üyeler, sizler sadece tanıdığımız ellerinizi, hiç duya
madığımız düşüncelerinize rağmen bir kez daha «ha
yır» diye kaldıracak ve tarihe işçi düşmanı olarak 
kazınacaksınız ve işçiler ilk fırsatta sizi o koltuktan 
edecekler, cevap verecekler, hesap soracaklardır; bu
nu böyle bilin. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Şa

hin; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Şahin, süreniz 20 dakikadır ve size de aynı 
müsamahayı göstereceğim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHlN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
huzurlarınızda, verilen Meclis araştırması önergesi 
hakkında Anavatan Grubu adına konuşmak üzere 
bulunuyorum. Hepinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphe yok ki, Libya'da
ki işçilerimiz sıkıntı çekmişlerdir, zor günler yaşa
mışlardır. Böyle zor günlerde «Devlet baba» ya baş
vurulur, «Devlet baba» da elini uzatır ve onlara yar
dım eder. Nitekim öyle olmuş ve «Devlet baba» ya 
müracaat etmişler; devleti temsilen de sayın bakanı
mız çalışmalar yapmış ve bu yaptığı çalışmaların so
nucu varılan neticenin mutluluğunu hissetmek üze
re, sayın bakam hava alanında işçilerimiz karşılamış
tır. Bunun sonucu olarak da bazı sorulara muhatap 
olmuştur; doğaldır. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki, 
gazetelere yansıyan fikirlerin hepsi tam değildir, ba
zı eksikler olabilir; nitekim burada da böyle olmuş
tur. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım burada kendileri 
soru soruyor, kendileri cevap veriyor. Biz Anavatan 
Grubu olarak «Bu bardağın yarısı dolu» diyoruz; 
ama muhalefet «Bu bardağın yarısı boş» diyor. Do
ğaldır; tabiatları icabıdır. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Araştırmayı 
kabul et o zaman Sayın Şahin. (SHP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, lütfen. 
MUSTAFA ŞAHIN (Devamla) — Ayrıca, muh

terem arkadaşlarım, Türk işçisi gerekli bilince ulaş
mıştır. Nereden yardım geldiğini, kimlerin kendileri
ni koruduğunu biliyordur. Türk işçisi akü selim sa
hibidir, bunu burada iftiharla ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın konuşmacıların 
ifadeleri de çok üzücüdür; Türk kadını her türlü sı
kıntıya katlanır ve iffetini korur. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri). Bu, millet olarak taviz verilme
yecek bir benliğimizdir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lafla olmaz, lafla 
olmaz sayın üye... 

MUSTAFA ŞAHIN (Devamla) — Bu mektup 
olsa olsa bir varsayım üzerine yazılmış, belki de sa
yın milletvekillinizi dahi aldatmıştır; aldatılmıştır. 
Çünkü, inanıyorum ki, sayın milletvekilimiz bu mek
tubu gidip araştıramamıştır, zamanı yoktur, onu da 
çok iyi biliyorum; ancak gelen mektubu burada oku
muştur. Onun için ben bütün Türk kadınlarını bu 
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tür duygulardan, bu tür fikirlerden tenzih etmek is
tiyorum ve yüce kürsüden ilan ediyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gerçeklere gözünü
zü açınız. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, size genel konum içerisinde, hükümetimizin 
yaptığı çalışmaları ve buna bağlı olarak da fikirleri
mi arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Türk müteahhitleri Uluslararası pi
yasada ilk tecrübelerini Libya'da iş alarak edinmiş
lerdir. 1972 yılından itibaren Libya'nın başlıca ihraç 
ürünü olan petrol gelirlerindeki eğilime paralel ola
rak, müteahhitlerimize taahhüt edilen işlerde de önem
li artışlar meydana gelmiştir. 1981 yılı, Libya ekono
misi ve dolayısıyla Türk müteahhitleri için çeşitli 
güçlüklerin başladığı bir yıl olmuştur. 1978 - 1979 
yıllarında günde 2 milyon varil petrol üreten Libya' 
da, daha sonraları aşırı fiyat artışları sonucu üretim 
azalmaya başlamış ve Libya petrol kaynaklarını da
ha hesaplı ve daha dikkatli kullanmaya başlamıştır. 

Yıllık petrol geliri bir süre 20-22 milyar dolar 
mertebesinde seyreden Libya, diğer üreticiler gibi, fi
yatların süratli düşmesinden büyük ölçüde etkilen
miş ve bunun sonucu olarak gerek yatırımlarda, ge
rekse ithalatta, özellikle son üç yıl içinde esaslı ter
cih ve öncelik değişiklikleri yapmışlardır. 

Halen OPEC'in tayin ettiği kotaya göre, günde 
en fazla 1,1 milyon varil petrol üreten Libya'nın, 
borç ödemeleri dışında, 1984 yılı itibariyle petrolden 
elde ettiği gelirin en fazla 4 milyar dolar civarında 
olduğu ileri sürülmektedir. Bu meblağların çok önem
li bir kısmını silah ve savaş malzemesi mubayaasına 
tahsis ettiğini ve bir kısmını da halkın gündelik ve 
zarurî ihtiyaç maddelerinin alımına ayırdığı düşünü
lecek olur ise; Libya'nın daha önceki yıllarda başlat
mış olduğu mal ve hizmet dış alımında, ülkemiz da
hil birçok çevrelere olan tahakkuk etmiş borçlarım 
ödeme güçlüğü içinde bulunduğu kendiliğinden an
laşılmaktadır. 

. Bu ekonomik sıkıntıların sonucu olarak, 1984 yı
lı sonunda hazırlıkları tamamlanmış olan Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında devlet tarafından in
şa edilen mesken yatırımları ve halka dağıtılması şek
linde önceki yıllarda yoğun biçimde sürdürülen uy
gulamadan büyük ölçüde vazgeçilmiş; mesken inşaat
larının bankalarca, halka kredi verilecek şekilde ger
çekleştirilmesi politikası benimsenmiştir, Türk Mü
teahhitleri de ağırlıklı olarak, mesken taahhüründe 
bulunmakta idiler. 

Sayın milletvekilleri, müteahhitlerimizin tahakkuk 
eden istihkaklarının transferi için öncelikle çözüm 
yolu araştırılmış ve sonuçta, petrol anlaşmasına bağ
lı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 
Libya Merkez Bankası arasında bir bankacılık dü
zenlemesi 24 Eylül 1985 tarihinde imzalanmıştır. Anı
lan düzenleme uyarınca, Merkez Bankamız nezdinde 
Libya Arap Dış Bankası adına özel bir hesap açıl
mıştır. Söz. konusu düzenleme gereğince, Libya'daki 
Türk müteahhitleri tarafından ifa edilen inşaat hiz
metleri bedelleriyle, Türk işçilerinin ücretlerinin grup 
halinde transferleri de tesis edilen hesap aracılığıyla 
ödenebilecektir. 

Bu çerçevede, istihkaklarını transfer etmek iste
yen müteahhitlerimiz, bu hususta Libya Arap Dış 
Bankasını yetkili kıldıklarına ilişkin bir yetki mek
tubunu Libya Arap Dış Bankasına vermektedirler. 
Müteahhitlerimizin, işçi ücretlerini grup halinde 
transfer edebilmek için, Libya Merkez Bankasından 
gerekli müsaadeyi sağlamaları gerekmektedir. 

Libya'dan ithal ettiğimiz petrol karşılığı olarak 
Libya'ya borcumuz, özel bir hesapta bloke edilmek
te; müteahhitlerin istihkakları geldikçe, doğan istih
kakların yüzde 40'ı Libya Merkez Bankasına trans
fer edilmekte ve müteahhitlerimize Libya Dinarı ola
rak Libya'da ödenmektedir. Kalan yüzde 60'lık kıs
mı ise Merkez Bankasınca Türkiye'de ödenmektedir. 
Bu ödeme, Merkez Bankasınca müteahhit firmanın 
gösterdiği bir ticarî bankaya, tercihan teminat mek
tubu ağırlıklı olan bankada açtığı bir döviz tevdiat 
hesabına yatırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Ekonomik işler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunca, fondan ilk harcama emri, 
müflis Kozanoğlu - Çavuşoğlu işçilerinin alacaklarıy-
la ilgili verilmiştir. Alacaklarla ilgili fonun tespiti 
de, Libya'daki ortak teknik komitesinde Türk tara
fı olarak görev yapan Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının iki elemanınca yapılmaktadır. Halen Lib
ya'da bulunan bahsi geçen firma işçileri ile ilgili bil
giler değerlendirilerek ilk etapta Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca gönderilmiştir. Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Başkanlığında aralık ayında kurulan özel ko
misyon (Ki, bu komisyonda Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası yetkili
leri yer almaktadır). Ayda bir toplanarak müteahhit 
ve işçi sorunları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 
Yine bu komisyon, şubat ayına kadar fonda biriken 
para ile ortak teknik komite tarafından hazırlanan 

— 302 — 



T, B. M. M. B : 89 

müflis Kozanoğlu - Çavuşoğlu işçilerinden Libya'da 
bulunan 480 işçinin alacaklarını ödemeyi kararlaştır
mışlardır. 

Ödemenin yapıldığı bu fonun kaynağı esas itiba
riyle, yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendis
lik, proje ve müşavirlik gibi hizmetler veren teşeb
büslere ticaret ve ödeme düzenlemeleri çerçevesinde 
yapılacak ödemelerin yüzde 2'si nispetinde yapılan 
kesintilerden meydana gelmektedir. Bu nispet yüzde 
3'e çıkarılmış durumdadır. 

Bu fondaki paranın yekûnu tamamen bütçe dışı 
olup, hükümetin akılcı bir buluşu ile ortaya çıkarıl
dığı bir hakikattir. Bugün de zor durumda kalan iş
çilerimizin imdadına yetişmiştir. Bu, zor durumda 
kalan işçileri kurtarma operasyonudur ve müteahhit
lerle herhangi bir ilgisi yoktur. Kaldıki, 50 milyon 
Türk'ün hepsi bir bütüntür. Bugün bir işçimiz zor 
durumda kalmıştır, ona ulaşılmıştır; yarın memuru
muz zor durumda kalır, ona ulaşılır; öbür gün işa
damımız zor durumda kalır, ona ulaşılır; bunu ya
dırgamamak lazımdır. Nerede hangi Türk vatandaşı, 
hangi Türk topluluğu zor durumda kalmışsa, ona el-
betteki ulaşılacaktır. 

Bu, hükümetin bir başarısıdır. Bu başarılardan 
dolayı hükümetimizi huzurlarınızda kutluyor ve teb
rik ediyorum. 

Açılan önergenin fevkalade gereksiz olduğunu ve 
bu önergeye karşı olduğumuzu ifade ederek, yüce 
Meclisi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kılıf minareye uy
madı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin... 
önerge sahibi olarak şahsı adına görüş bildirmek 

üzere Sayın Mehmet Üner; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakika Sayın Üner. 
'MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın milletvekilleri; sayın bakanı ve 
ANAP 'SÖZCÜSÜ Sayın Şahin'i !hep birlikte dinledik. 
Sözde, Libya'da çalışan işçilerimizi kurtarma ope
rasyonu uyguladıklarını 'belirttiler. Bu nasıl :bir kur
tarma operasyonu? Bunu düşünmek 'bile mümkün de
ğil. 

İşçinin 5 ibin, 10 (bin veya 25 bin Libya Dinarı 
alacağı oluyor ve 5 tein Libya Dinarına kadar olan 
paranın yüzde 25'ini ödüyorsunuz ve siz buna «kur
tarma operasyonu» diyorsunuz... Bu nasıl 'bir kur
tarma operasyonu?... Aradan yıllar geçmiş, işçimize 
ancak daha sonra ulaşabilmişsiniz. Bu mudur kur
tarma operasyonu? 
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Büyük umutlarla Libya'ya giden 650 işçimizin 
içinde (bulunduğu akııl almaz sorunlarla karşı kar
şıya olduğur* konunun, Yüce 'Meclisimizde dile ge
tirilmesinden üzüntü duyuyorum. Ancak, bu üzün
tümün, onların sorunlarına çJözüm, dertlerine deva 
olmasını diliyorum. 

Barakalarından çıkarılacakları »günü bekleyen, yi
yeceği, suyu, elektriği, beslenmesi olmayan işçimize 
el uzatılmaması, yardım edilmemesi üzüntümüzü kat-
bekat artırmaktadır. Kızılay'ın bir kez yardım gön
derdiği 650 işçimiz, Yunanlı, Afganlı, Libyalı, Pa
kistanlı, Koreli ve Mısırlı işçilerin eline bakmakta, 
onlardan aldıkları yardımlarla hayatta kalabilmenin 
savaşını vermektedirler., Çaresizliği doruğa çıkmış 
650 işçimizin durumu içler acısıdır. Hükümet ise, ma
alesef olayın boyutlarının farkında bile değil, avut
ma ve uyutma politikasını bu konuda da sergileye
rek, insanlarımızın hüsrana uğrayışlanna seyirci kal
ma durumundadır. 

Bu olayın baş müsebbipleri, çok iyi bir senar
yo hazırlamışlar ve bunu sahneye koyarken, en bü
yük destek ve yardımı hükümetten görmüşlerdir. Ce
za verilmesi 'gerekenler ödüllendirilmiş, çalışanları
mız yurt dışında kendi haline terk edilmişlerdir. 650 
yurttaşımız devlet gücünün, 'güvencesinin var oldu
ğunu hissedecek günleri, tüm acılarına karşın sabır
sızlıkla beklemektedir. 

Bu insanlarımız yurt dışında azap içindeyken, on
ların yurtlarında bıraktığı binlerce aile efradı da 
ölümü kurtuluş olarak ©örmekte, çaresizliğin girda
bında çırpınmaktadır. Lütfen dikkat (buyurun, in
san unsurunun varlığını hiç olmazsa bu olayda his
sedin ve hükümet olarak, kesin sonuca varacak uy
gulama içine ıgirin. 

'Evet, 650 işçimiz yabancı diyarda temerküz kam
pından farkı olmayan bir durumda, bulunuyor. Bu 
öyle bir kamp ki, büyük umutlarla gittikleri, beklen
tilerinin çok olduğu, çocuğunu çotuğunu hiç olmaz
sa (gelecekte insanca yaşatmanın hayallerinin kurul
duğu bir dünya... Bu dünya şimdi tersyüz olmuş, zin
dan edilmiş; geçinmeyi değil, yaşamak için verdik
leri savaşı bırakacak duruma gelmişlerdir. Ancak, 
yine de kendilerini hayata bağlayan aile bağlan ve 
vatan sevgisi bulunmaktadır. 

Hükümet, batmakta olan ve hatta batan şirket
leri bile kurtarıyor; sermayesi aile bağı, vatan sev
gisi olan 650 yurttaşımızı da, kendi hatası olmadan 
düştüğü çaresizlikten kurtarmalıdır. Kurtarmalıdır 
ki, sayıları beşbinleri aşan aile efradı da çoluğu ço-
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cuğu ile tümü devlet güvencesinin var olduğuna 
ilişkin en ufak (bir şüpheye dahi düşmesin. Kurtar
malıdır ki, nesiller boyu istirap taşımasın; sevgi, say
gı, güven olguları gölgelenmesin. 'Kurtarmalıdır ki, 
açlık çeken insanlara yardımı »görev bilen devletimi
zin, kendi insanına da güç durumda kaldığında el 
uzattığını kanıtlasın. 

Yüce Metilisin sayın üyeleri; insanlığın yüz ka
rası olan pek çok olay duyduk, gördük, yaşadık; 
ancak bunlar din, dil, ırk, ayrılığı güdülerek yapı
lan, yaratılan olaylardır. Fakat ıbiz bugün bunu ken
di insanımıza, öz yurttaşımıza yapmaktayız; bu re
va mıdır? 'Bu 650 kişiyi yurttaşlıikıtan mı attık, beş-
binin üzerindeki aile efradını kütükten mi düştük? 
Bu mağdurlar ordusunun fertlerinden biri ile görüş
tünüz ve birini olsun dinlediniz mi? Bu konuda ya
zılanları insanlık için okudunuz mu? 

Gurbetteki işçimizin, onların büyük umutlarla 
bıraktıkları ailelerinin içler acısı halini anlayacak, 
onlara haklarını verecek ıbir hükümet arıyorum. 
«Hükümetim» demek yetmiyor; bunu görüp yaşıyo
ruz, adı var kendi yok. Bir bakanı ilgileniyor gilbi 
gözüküyor, karşı karşıya geldiği 650 işçinin sözcüle
rine 'olmadık vaatlerde bulunuyor; ama konu hep 
rafta kalıyor, dertlerine çözüm getirecek eyleme bir 
türlü geçen yok., 

Aklını ve yaşamını yitiren yurttaşımız, hiç mi 
hükümeti etkilemiyor? Üç beş kuruş kazanıp bir 
yuva ıkurmak; eşine, çocuğuna daha iyi bir yaşam 
sağlamak; hasta anasını, babasını tedavi ettirme ha
yali ile dilini bile bilmediği yerlerde yurttaşımız ne 
para, ne de iyi bir haber gönderebiliyor. 

Aldığı haberler ise içini daha da karartıyor; ko
lunu, kanadını kırıyor, yaşam bağını inceltiyor ve 
sonunda koparıveriyor. Nasıl kahrolmasın, nasıl 
kopmasınki yaşamdan?... Bir haber alıyor ki, nişanı 
atılmış, nişanlısı bir başkasıyla evlenmiş. Bir haber 
alıyor ki, eşi çocuklarını bırakmış, başka bir yaşantı 
içinde. Bu haberleri duyanlar, acaba bana kötü ha
ber ne zaman gelecek endişesinde. Aklı fikri hep yıl
lardır bir lira dahi gönderemediği karısında ve ço
cuğunda olan işçijmliz; «Ne yapıyorlar, nasıl geçini
yorlar, ekmek alacak para buluyorlar mı, evsahibi 
evden çıkardı mı?» gilbi pek çok sorular içinde boğu
luyor., 

NECAT TONÇSİPER ^Balıkesir) _ Ağlama du
varını geçti bu yahu... 

MEHMET ÜNER ((Devamla) — Okumuşsunuz 
herhalde o romanı, teşekkür ederim. 

Kim anlayacak bu duyguları; kim, «dur» diye
cek bu gidişe; kim çözümleyecek bu sorunları?... 

Sayın üyeler, acaba ben mi yanılıyorum, yoksa 
hükümete haksızlık mı ediyorum, ya da olaya tek 
taraflı mı bakıyorum diyorum kendi kendime. As
lında, Sayın özal'ın başında bulunduğu bu hükü
met, Libya'da kendi hallerine, terk edildiğini belirt
tiğim işçilerimizin, içinde bulunduğu olaylarla hiç 
ilgilenilmedi denirse yanlış olur. Bu konuda Öyle ic
raatlarda bulunuldu 'ki, aklın almadığı, mantığın •ka
bul etmediği, vicdanın eltvermediği olaylara tanık 
olundu^ Bankalarımızın verdiği milyonlarca dolarlık 
teminat mektuplarını kurtardı. Bunda gösterdiği ba
şarı, belli kimselere yeter de artar bile, 650 işçi ite 
beşbini aşkın aile efradı ne olursa olsun, umurun
da mı? îşveren önce iflas ettirilmiş, sonra kurtarma 
operasyonu uygulanmış ve bu zat, Sayın Başbaka
nın himayelerinde yurt dışı gezilerine gitmiş, kime 
ne?... Korunmaya alınan, Çavuşoğlu - Kazanoğlu 
Firması sahipleri olmuştur. Hükümetin anlayışı ile 
icraatıyla devlet güvencesinde Libya'ya götürülen iş
çiler ve geride bıraktıkları aileleri, korunacak, kur
tarılacak değil ya... Bvet, haksızlık etmeyip, hükü
metin de değerini vermek gerekir. Küçük hesapları 
kaale almayan bir hükümet var. 650 işçinin alacağı 
da çok küçük, bununla ne diye uğraşsın? Milyon
larca doladık banka teminat mektubunu kurtarmak 
varken, günbegün sayısı azalan işçimizin 10 milyon 
dolarlıik alacağını mı düşünecek? 

İşverenin seminer, toplantı, konferans ve gezile
rine katılmayı mubah sayan, hayalî ihracattan yüz 
milyonları aşlkın kara paranın sahibi olanlara ses 
çıkarmayan, ekonomik kurtuluşun birkaç holdinge 
bağlı olduğuna inanan bu hükümet; işçi kesiminin 
düzenlediği toplantılara katılmanın şiddetle eleştiri
sini yapan, bellli iş çevrelerince desteklenen, televiz
yonda kendi reklamını yaptırmak için, işveren der
nek başkanlarını konuşturan ve bunun yasal oldu
ğunu kabul edip, bir işçi kuruluşunun başkan veya 
yöneticilerine iböyle bir hakkı sağlamaktan korkan; 
kandırılarak kaçak olarak yurt dışına götürülen yurt
taşlarımızın sırtlarından vurgunlar sağlayanlara engel 
olamayan; bir yılı aşkın bir süredir Libya'da mah
sur kalmış işçilerimizi yurda getiremeyen; işçilerimi
zin vize sorunlarını çözümleyemeyen, işverenle sar
maş dolaş olan; işçiye emeğinin, sosyal haklan-
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ma verilmesini engelleyen, sözde sosyal adaletçi ol
duğunu belirten ve sendika deyince işvereninkini bi
len ve tanıyan da bu (hükümettir. îosan unsurunu 
hiçe sayan, dünyanın her yerinde geçerli olan ve 
hiçbir şekilde vazgeçilemeyen işçi temel haklarını 
umursamayan, Lilbya'daki işçilerimiz ile Türkiye'de
ki ailelerinin telef olmasını bekler haldeki özal 
Hükümetinden olumlu bir (beklenti içinde olmamız 
mümkün değildir. 

'Bu nedenle, siz sayın milletvekillerinin olurla
rıyla Meclis araştırması açılmasını diliyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. ı()SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Değerli arkadaşlarım, Meclis araştırması önerge

si üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Meclis araştırması önergesini oylarınıza sunuyo

rum;: Kabul edenler... Kabul etmeyenler..» önerge ka-
ıbul edilmemiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 

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

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 
«ISözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Sayın 'Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Sayın 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fikri Sağlar?.., Burada. 
Sayın Başbakan?..s Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, İstanbul - Sarıyer Karako
lundaki 'bir tecavüz iddiasıyla alakalı Sayın İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Canver?... Yok. 
Sayın İçişleri Balkanı?... Buradalar. 
ISoru, »bir defaya mahsus olmak üzere ertelen

miştir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiğ id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletveki
li Sayın Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görev
li bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına 
politik demeç verildiği iddiasına ilişkin Sayın Baş
bakandan sorusu vardır. 

ıSayın Nuri Üzel?... Buradalar.. 
Sayın Başbakan veya yerine 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 Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

hakan?... 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 Abdurralhman Demiirtaş'ın, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Demirtaş?... Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yok. 
Soru erteltenmdştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ceva
bı (6/559) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye
sinin deniz otobüsleri ile yapacağı toplu taşımacılığı
na ilişkin Sayın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erer?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorumun, Başbakan tarafın

dan sözlü olarak yanıtlanması için gereğini saygı 
ile arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

1. istanbul ©üyükşehir Belediyesince, deniz oto
büsleri ile de toplu .taşıma yapılacağını öğrendik. 

a) Söz konusu otobüslerin, maliyeti, işletme gi
derleri, taşıma kapasitesi, ödenecek ücret miktarı ne 
alacaktın-? 

b) Bu deniz otobüsleri, hakikaten halikımızın çok 
özlediği bir ihtiyaç olduğundan mı, yoksa belirli bir 
topluluk için mi hizmete sokulacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; Konya Milletvekili Sayın 
Salim Ercl'in sözlü soru önergesini cevaplandınyo-
rum. 

Söz konusu otobüslerin maliyeti 22 milyar, işlet
me giderleri de 3 milyar 750 milyon lira olup; taşı
ma kapasiteleri 400 ilâ 450 kişi, ödenecek ücret 
miktarı da 330 lira civarındadır. 

Yapılan trafik etütleri sonucu, bu deniz otobüs
lerine ihtiyaç bulunduğu anlaşılmış; ayrıca, yürütü
len fizibilite çalışmalarına göre, hizmete sokulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Yüce heyetinize saygıyla arz olunur. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Erel, açıklama yapmak istiyorsunuz, buyu
run. 

SALIM BREL <Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; ben sözlü sorumu çok önce Meclis 
Başkanlığımıza arz etmiştim. Arz edeceğim bir ko
nudan dolayı, bu sorum bir noktada da güncelliği
ni yitirdi. Şöyle ki: 

Böyle bir konu yalnız istanbul değil, Türkiye 
genelinde düşünülmesi gereken bir konu idi. Zira, 
az önce kötü bir rastlantı olarak, üzerinde Meclis 
araştırması önergesi verilen Libya'daıki işçiler per-
meperişan dururken, onları kurtarmanın ancak çe
şitli operasyonlarla mümkün olacağı anlaşılırken, İs
tanbul'a deniz otobüsleri getirmek; ki, devlet büt
çesinden sağlanacak yardımla olacak bu; Sayın Baş
bakanımız «istanbul'un, izmir'in, bizce ayn bir özel

liği, ayrı bir ağırlığı vardır» diye defaaıtle söylüyor
lar... 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Türk halkına hiz
met edecek deniz otobüsleri. 

SALİM EREL (Devamla) — Bu bakımdan, 
yurdun diğer taraflarında da vatandaşlarımız çok il
kel koşullar altında yaşamlarını sürdürürken... 

İSMAİL ÜĞDÜL ı(Bdirne) — Kağnı arabasıyla 
•gidiyorlar, değil mi? 

SALİM EREL (Devamla) — Maalesef öyle, 
maalesef öyle..., 

Gel burada konuş, Sayın Üğdül. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, hatibin sö

zünü kesmeyin. 
SALIM EROL (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, sayın bakan, «Deniz otobüslerinde taşıma üc
reti kişi başına 330 lira olacak» diye ifade ettiler; 
ama istanbul Gemi Mühendisleri Odasınca bir sü
re önce yapılan etütlere göre, deniz otobüslerinin 
rantabl bir şekilde çalışabilmesinin, - deniz trafiği 
ayrıca bir sorun - ancak biletlerin 700 liradan sa
tılmasıyla mümkün olacağı hususu ortaya çıkmıştır. 

iSonra, bu deniz otobüslerinin etüt ve projesi 
belirli 'bir markaya göre yapılmıştır. Bu otobüslerin 
alınması ve getirilmesi işinin Albatros Firmasınca 
üstlenileceği aylar önce belli idi. Bu arada sayın ba
kandan soruyorum: 

Albatros Firmasının yöneticilerinden, yetkililerin
den Doçent Reşat Özkan ile sayın belediye başka
nının danışmanı olan Doçent Reşat Özkan arasında 
bir isim benzerliği mi vardır, yoksa aynı şahıs mı
dır? Bunu da öğrenmek istiyorum. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Salim Bey, sizin 
hakkınızda da soruşturma var. 

SALÎİM EREL '(Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bildiğimiz bir deyim vardır; cami - mescit me
selesi... Acaba ülkemizde istanbul cami, diğer 66 vi
layet mescit mi; yoksa diğer 66 vilayet cami, yal
nız istanbul mescit mi? Onu da öğrenmek istiyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

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

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

1 (6/561) 
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BAŞKAN — 7 noi ve 8 inci sıralardaki, Konya 
Milletvekili Salim Erel'in, soruları, İçtüzüğümüzün 
97 noi maddesine göre ertelenmiştir. 

9. '— 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 — 9 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Narbantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerim! gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları 
iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Sayın Ulaştırma Balkanı veya yerine cevap vere

cek bakan?... Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ce
vabı (6/640) 

IBAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Erzurum - Kars 
deprem konutlarının kesinhesabına ait bazı 
bilgilere ilişkin ıBayındırlıik ve İskân Bakanından so
rusu vardır^ 

Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Sayın bakan?... Buradalar. 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, 'Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
1983 Erzurum - Kars depremi nedeniyle, 1984'te 

yaptırılan deprem konutlarının kesinhesabına esas 
olan, (îgönderilen kesinlhesap dosyası ile ilgili) 

1. Hhale sözleşmesinden bir adet fotokopisinin, 
2. Toprak, kum (elenmiş), Kum - çakıl, taş, sta

bilize (tüvenan malzeme) hak edişlerine esas alınan, 
a) Nakliye krokisi, 
b) Nakliye mesafe zabıtları, 
c) Nakliye analizi ve nakliye fiyat tutanakları

nın birer fotokopisinin, 
3. Toprak harfiyat nakliye moment hesapları 

veya toprak nakliye tbrükner grafiği ve çıkan nakli
ye mesafe grafiğinin fotokopisinin gönderilmesi müm
kün mü? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; soruya dikkat ettinizse, «Bir adet muka
vele suretinin; toprak, kum (elenmiş), kum - çakıl, 
taş, stabilize hakedişlerine esas alınan nakliye krokisi, 
nakliye mesafe zabıtları, nakliye analizi ve nakliye 
fiyat tutanaklarının birer adet fotokopisinin; toprak 
hafriyat nakliye moment hesapları veya toprak nak
liye brükner grafiği ve çıkan nakliye mesafe grafiği
nin fotokopisinin gönderilmesi mümkün mü?» tarzın
dadır. 

içtüzüğümüze göre aslında bu mümkün değildir. 
Bunlar, bilindiği üzere, Sayıştayın denetimine teftişi
ne tabidir. 

Ancak, bu konularda sayın milletvekilinin çeşitli 
soruları olmuştur; bunları buradan, bildiğiniz gibi, 
soruldukça cevaplamış bulunuyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu açıklamada bulunacak mısınız? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Buluna

cağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Nalbantoğlu, süreniz beş dakikadır. 

HJLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bendeniz bu sorumu dikkat ettiyseniz, yazılı ver
miştim. Maksadım bazı dokümanlar elde etmekti. Ta
biatıyla sayın bakanımız bu hususta biraz daha dene
yim kazandı; şimdi bu dokümanları bana vermek is
temiyor. Dolayısıyla cevabı da yazılı vermeyerek so
rumu sözlüye çevirtti ve sizlerin de dinlediği şekilde, 
kürsüden kısa cevaplarını açıkladılar. Kısa da olsa ce
vaplarına teşekkür ediyorum; çünkü, bu konuyu bu 
şekilde tespitte bana fırsat verdiler. 

Bendeniz, Doğu Anadolu depreminden sonra ya
pılmış olan konutların Emlak Kredi Bankasında ke-
sinhesaba bağlanması sırasında - sayın bakanımızın da 
belki haberi yoktur - birçok konunun suiistimal edil
miş olduğunu arz etmiştim. Bununla ilgili olarak ga
liba 8 tane sözlü soru önergesi vermiştim. Konut in
şaatlarını da gittim, gördüm. Milliyet Gazetesinde çı
kan resmimi de belki görmüşsünüzdür. Narman'ın 
Şekerli Köyüne gittim; o, «50 santim stabilize çekildi» 
denen konutların ara yollarını gezmeye çalıştım; ama 
ayakkabılarım çamurdan dolayı ayağımdan çıktığı 
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için gezemedim. Bereket versin bir at buldum. .O atla 
20 - 25 dakikada o köyün bütün sokaklarını gezdim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Merkepten ata terfi 
ettiniz, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Maale
sef atın tırnakları dahi çamura gömülmüş vaziyette 
o sokaklarda gezdim. Biz, zaten o tarihte o stabilize
nin dökülmediğini, o hafriyatların yapılmadığını bili
yorduk. Nitekim, gittiğimizde çekilen o fotoğrafta 
tespit edilmemişti; ama benim gözlerim tespit etti. 

Bu sorudan maksadım şu idi : Sözleşmede neler 
verilir, neler verilmez; nakliye katsayısı yolun üç - beş 
kilometresi için mi veya 150 metresi için mi verilir; 
yoksa, «Şantiyeden köye kadar verilir» diye yazıyor 
mu, yazmıyor mu hususunu öğrenmekti. Tabiî, mu
hakkak yazmıyordur; çünkü, ben onu elde etmek is
temiştim. Dolayısıyla malzemenin nakliye mesafeleri 
de çok tutulmuştur, ben buna da kaniim. Çünkü, al
dığım dosyayı inceledim, maalesef mesafeler çoktur; 
fakat bu nakliye mesafe tutanaklarını, nakliye analiz 
fiyat tutanaklarını imzalayan o kontrol mühendisle
rini, o şantiye mühendislerini tespit etmek istiyorum. 

Bunları bu kürsüden tutanağa geçirmek, inşallah 
ileride iktidar olduğumuz zaman, yüce divana sevk 
edeceklerimizi tespit etmek için, tutanağı istemiştim; 
fakat Sayın Bakan bu tutanağı vermediler; ama üzül
mesinler, bendeniz yine bir yerden bulurum. 

Sonra ayrıca Sayın Bakanımız, «Zaten bu konu 
Sayıştay tarafından İncelenecektir» dediler. Hayır, bu 
işlerin veriliş yasasına göre (Ki, Meclis lojmanlarında 
olduğu gM>i) bu konu Sayıştayın denetiminden de geç
meyecek ve de 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununa da tabiî değildir; binaenaleyh uyutulup gide
ceğiz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Denetimimdedir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalfoantoğlu 
Soru cevaplandırılmıştır. i 

/ / . — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir \ 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Ankan'ın, Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. | 
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12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonunun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Sayın Türkân Arıkan' 
in, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN —- 13 üncü sırada, Sayın Türkân An
kan'ın, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sayın Türkân An
kan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — 18 inci sıraya ka
dar Sayın Ankan'ın sorusu yer alıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okumaya mecburuz; çünkü zapta 
geçiyor. Yoksa ben de artık rüyamda Türkân Arıkan 
ismini görmeye başlayacağım; bana öyle geliyor, ez
berledim. (Gülüşmeler) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve -giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticraet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Sayın Türkân Arıkan' 
in, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret, Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Sayın Türkân Arıkan' 
in, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sigorta Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Sayın Türkân. Arıkan' 
in, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu var-, 
dır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

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

BAŞKAN — 18 inci sırada, Sayın Türkân Arıkan' 
m, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklan 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Konya Milletvekili Salim Eret'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Ererin, sorusu, İçtüzüğün 97 nci madde
si gereğince ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Yılmaz İhsan Hastürk'ün, MC Donald's Firma
sınca üretilen hamburgerlerin yurdumuzda satılması 
için teşebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin Sa
yın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yılmaz İhsan Hastürk?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Burada. 
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Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — 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) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Sayın Türkân Arıkan' 
m, Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 

' Soru ertelenmiştir. 
23. — 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 — 23 üncü sırada, Sayın Türkân Arı
kan'ın, Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Sayın Türkân Arı
kan'ın, Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

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

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin söz
lü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın cevabı (6/657) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Edirne Milletvekili Sa
yın Türkân Turgut Arıkan'ın, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bir 

rüyayı kurtardınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — -önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın, Bayındırlık ve İskân Ba

kanı Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türıkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Ya
pım Fonu»nda 1984 yıllında toplanan kaynakların 
tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'den devreden bakliye, 
b) Bütçe ödeneğinden kullanılan, 
c) Diğer gelirler, 
d) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapümışsa, 

tutarları ve fonların adları, 
Soru 2. Bu fondan 1984 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedir? 
a) Halik konutu için arsa bedelleri, 
ib) Halk konutu inşaat harcamaları, 
c) Altyapı kamulaştırma harcamaları, 
d) Diğ:ır harcamalar, 
e) İlgili yönatırneLğin 11 inci maddesine göre 

yüklenicilere verilen avanslar, 
f) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adlan. 
Soru 3. İlgili yönetmeliğin 1.1 inci maddesine 

göre, yüklenicilere verilen avanslarla ilgili bilgiler 
aşağıdaki cetvele .göre nedir?. 

Bir önceki yıldan Bu yıl 
bakiye . . verilen 

İstihkaka mahsup Yıl sonunda 
©dilen kalan 

Soru 4. Bu fondan iınşatı tamanilanıp, 1984 yı
lında karşılıksız olarak hangi 'belediyelere ne kadar 
halk konutu devredilmiştir? 

Soru 5. Soru 1, 2, 3 ve 4'deki bilgiler 1985 yılı 
için nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA OİIRAY ^İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Türkân Arıkan'ın, Geri Kalmış 

Yöreler Halk Konutu Yapım Fonu 'ile ilgili soru
larını cevaplamak üzere huzurunuzdayım. 

«Soru 1. Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Ya
pım Fonunda 1984 yılında toplaman kaynakların tu
tarları ayrı ayrı nedir?» 

Sorudaki sıraya göre cevaplamadan evvel, ülke
mizin .geri kalmış il ve ilçeleriyle, belediye teşkilatı 
bulunan (kasabalarında memur ve kamu görevlileri
nin kiralık konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ba
kanlığımız bünyesinde kurulan ve 1976 yılı Bütçe 
Kanunu ide de 'bakanlığımızın emrine ihdas edilen 
ve Sayıştay Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığının olumlu görüşü alındıktan sonra, 9.8.1976 gün 
ve 15672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürür-

, lüğe giren yönetmeliğe göre uygulamaları sürdürülen 
Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fonu; 
bakanlığımız emrinde olan diğer fonlar gibi, Sayış
tay Başkanlığınca denetlenen bir fondur. 1984 yilı 
itibariyle bu fona nakit olarak toplam 836 milyon 
-276 'bin 750 Türk Lirası kaynak sağlanmıştır. Bu 
meblağın 1983 yılından devreden 'bakiyesi ise 385 

I milyon 108 bin lira, 1984 yılı bütçe ödeneği 383 mil
yon 437 bin lira, diğer gelıider 731 750 İra, bakan-

j lığımız emrinde olan Yeni Yerleşmeler Kredi Fonun
dan borç olarak aktarılan ödenek olarak da 67 mil
yon lira; toplam (Demin de arz ettim) 836 milyon 

i 276 bin 750 Türk Lirası. 

Bu fondan, 1984 yılında yapılan harcamaların tu
tarları toplam 792 milyon 175 bin liradır. Bu meb
lağın 791 milyon 40 >bin lirası bilfiil konut inşaatları 
için, 1 milyon 135 bin lirası da ilçe ve kasabalarda 
devam eden inşaatların teknik konitrolu için vali
likçe görevlendirilen elemanların geçidi görev yol
lukları karşılığında ödenmiştir. 

Konutlar, belediye mülkiyetinde olan, şehir imar 
planı içinde konut yapımına eiverişıli arsalar üzerin
de inşa ettirildiğinden, genel olarak arsa sağlanması 
ve altyapı tesislerinin yaptırılması için fondan har
cama yapılmasına ihtiyaç olmamıştır. Bu bakımdan, 
Sayın Arıkan'ın sorusunda; arsa bedeli, inşaat harca
maları, kamulaştırma harcamaları, diğer haroamalar 
ve bir de avanslar şeklinde verilmiş bölümler var; o 
'bölümlerden sadece inşaat harcamalarına para har
canmıştır, diğer bölümler için harcamaya ihtiyaç ol
mamıştır. 

3 üncü soruda, «ligdi yönetmeliğin 11 inci madde
sine göre yüklenicilere verilen avanslarla ilgili bilgi-
ıfctr aşağıdaki cetvele göre nedir?» şeklinde soruyor-

I 1ar : 
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IBU konuda, nakit alkışı zaten yetersiz olduğu için 
hiç/bir avans verilmemiştir. O balkımdan, tablo 'ha
llinde ayrılacak şekilde bir cetvel 'tarzında bilgi ver
mek de mümkün değildir; böyle 'bir işlem yoktur. 

4 üncü soru : «Bu fondan, inşaatı tamamlanıp, 
1984 yılında karşılıksız olarak hangi belediyelere ne 
'kadar halik konutu devredilmiştir?» 

1984 yılında 34 ilde 68 belediyeye toplam 454 adet 
konut', karşılıksız olarak devredilmiştir. Devir pro
tokolünde yer alan hüküm .gereği konutlar, valilik 
ve belediye işbirliğiyle inşa edildiğinden, belediye 
sınırları içerisindeki memurlara kiraya verlmekte ve 
belediyece toplaman kiralar da konutların bakım, 
onarım, altyapı bağlantı ihtiyaçlarının karşılanma
sında kuiHanılmaktadır. Yani, kirasını da belediyeleı 
ve mahallî idareler almaktadır. 

5 inci soruların da, yukarıdaki sorulan soruları 
1985 yuh için tekrar ediyorlar. 

Cevap : 1985 yılı itibariyle de bu fona nakit ola
rak toplam 471 504 000 lira kaynak sağlanmıştır. 
Bu kaynağın, 245 504 000 lirası 1984 yılından dev
reden 'bakiye ve 226 milyon lirası Bakanlığımız em
rinde olan Gecekondu Fonundan borç olarak akta
rılan 'ödeneklerden oluşmaktadır. 1985 yılı bütçesiy
le öngörülen bir milyon lira ödenek ise, iptal edil
miştir. 

Fondan 1985 yılında yapılan harcama toplam; 
456 688 394 Türk Lirasıdır. Bu meblağın 456 526 112 
lirası fiilen konut inşaatlarına istihkak olarak öden
miş, 162 282 lirası inşaatların teknik yönünden de
netimi için görevlendirilen personelin geçidi görev 
yollukları karşılığında ödenmiştir. 

Herhangi bir avans ödenmemiştir. 
1985 yılında 22 ilde 43 belediyeye toplam 292 

adet konutun karşılıksız olarak devri sağlanmıştır. 
Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Açıklama yapmak üzere buyurun Sayın Arıfcan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli mililetvakillleri; her şeyden önce 
şunu <beliırfcmek istiyorum : Sayın Başkanın rüyala
rına girmeye müsebbip olan kişi ben değilim. Çünkü, 
ben 'bu soruları yüce Meclisi' meşgul etmemeli için 
yazılı olarak sormuştum; aradan iki aya yakın za
man geçti, hükümet şu 'bilgileri bana yazılı olarak 
cevap vermekten âciz kaldı veyahutta araştırma öner
gesi verildikten sonra bunları kasıtlı olarak sözlü 
soruya çevirdiler. Bir kere bunu belirtmek istiyo
rum. 

İkincisi : Bu soruları sormaktaki amacım; fonlar 
konusunda, toplu olarak kaynak ve kullanım konu
sunda 'bir araştırmayı yapabilmekti. Ancak, elliye 
yakın fona ait birtakım bügiıleri toplamış bulunuyo
rum, son otuz fonda ilgili yeterli bilgileri sözlü so
ruya çevrildiği için, zaman zaman elde. edemiyorum. 
Bilgiler toplanıyor da; kasıtlı olarak yazılı cevap ye
nine, sözâü soruya çevrimişse, millî irade bir yerde 
dışlanıyor demektir; yani benim denetim hakkım dış
lanıyor demektir sayın milletvekilleri 

Üçüncüsü : Bilgiler toplanamıyorsa; Sayın Baş
bakanın çeşitli zamanlarda söyledikleri gibi, denetim 
zamanında yapılamıyor, bilgiler toplanamıyor ve 
Meclis denetimi eksik kalıyor demektir. 

Bu soruları sormamda çeşitli amaçlar vardır. Elli
me gelen bazı cevaplardan şunu görüyoruz : Bazı 
fonların parasıyla Hazine bonosu alınmış bulunmak
tadır. Oysa biz, fonları kurarken Hazine bonosu al
mak için kurmadık değerli milletvekilleri. 

Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; fonların 
urnaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
denetlemek, milî iradeyi temsil eden bir milletve
kili olarak benim hakkımdır sanıyorum. Fondan Ha
şine bonolarına aktarma yaptığımız zaman, bir cep
ten alıp başka cebe koymuş oluyoruz; bu bir. 

İkincisi : Fonları amaçları doğrultusunda kul
lanmamış oluyoruz. 

Üçüncüsü : Kamu finansman dengesini bozmuş 
ödüyoruz; Hazineye gelmesi gereken birtakım para
ları, fonlar arasında kullanmak suretiyle engellemiş 
oluyoruz. 

Burada görüyoruz ki, 34 ilde -geri kalmış yöre
lerde- memurlarımıza ve beledliyelerde çalışan kişi
lere 1984 yılında 454 tane konut verebilmişiz, 1985 
yılında da 292 konut devredebilmişıiz, Orta direği ne 
şekiılde teşvik ettiğimizi 'bu rakamlar gösteriyor. 

Ben yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum; 
orta dıirek bugün, özellikle 'kira konusunda büyük sı
kıntı içindedir, kaynaklarımızı verimli kullanalım, on
lara daha büyük bir imkân sağlayalım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandınlmiştır. 

26. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkari-
ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 
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27. — Edirne Milletvekili [Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Deprem Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

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

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

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu sıralarda
ki, Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
soruları, içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci »ırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia 
edilen bazı işkence olaylarına ilişkin Sayın îçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar." 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'

ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

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

34. — Edirne Milletvekili Türkân lTurgut 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) 

35. — 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) 

S , 4 41986 O : 1 

36. — 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) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut arı
kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci sıralar
daki, Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arı
kan'ın soruları, içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince 
ertelenmiştir. 

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

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

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 38, 39, 40, 41 ve 42 nci sıralardaki, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
soruları, içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelen
miştir. 

43. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, istanbul Milletve
kili Sayın Günseli Özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa 
karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sayın Başba
kandan sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Ağrı Milletvekili Sa
yın İbrahim Taşdemir'in, Sayın Adalet Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yoklar. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Sayın İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-

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

BAŞKAN — 46 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Bilâl Şişman'ın, Sayın Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu, soru sahibinin izinli olması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
ın, Çimento Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) 

48. — Edirne Milletvekili \Türkân Turgut Arıkan'-
ın. Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

BAŞKAN — 47 ve 48 inci sıralardaki, Sayın Tür
kân Turgut Arıkan'ın soruları, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 49 uncu sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet 
Üner, 50 nci sıradaki sorusunu geri almıştır; talebi
ni okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmındaki, 50 nci sı

rada yer alan sözlü sorumun tarafıma iadesi için ge
reğini arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
57. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha

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

BAŞKAN — 51 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, hayalı ihracat iddiası ile hak
larında işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Sayın 
Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'

ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

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

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

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

BAŞKAN — 52, 53, 54 ve 55 inci sıralardaki, Edir
ne Milletvekili Sayın Arıkan'ın soruları, İçtüzüğün 97 
nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

56. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 
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BAŞKAN — 56 ncı sırada, içel Milletvekili Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Ay

valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Tekirdağ Milletveki
li Sayın Salih Alcan'ın, Sayın Ulaştırma Bakanından 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Ulaştırma Bakanı veya yerine cevap vere

cek bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — 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 (61607) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Sayın Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Yoklar. 
Sayın Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 59 uncu sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, som sa
hibinin görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut \Arıkan'-
ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 60 inci sıradaki, Edime Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

61. — 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 — 61 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — 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 — 62 nci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahibi
nin görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN —63 üncü sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

64. — 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 — 64 üncü sırada, Samsun Milletveki
li Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 65 inci sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

66. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

67. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 
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BAŞKAN — 66 ve 67 nci sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.-

68. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim- Şahin'-
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

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

lilerden meydana gelmektedir. Karşılarındaki firma, 
kooperatif ve müteahhitlere karşı kendi hak ve hukuk
larını arayabilecek paraları olmayan sade vatandaş
lardır. Bunların ileride, geçmişteki banker faciasına 
benzer bir durumla karşılaşmamaları için, Hükümet 
olarak ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Bankerzelerden sonra konutzedeler, konut kur
banları çıktığında Hükümet olarak nasıl bir çözüm 
getireceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Şeyhmus Bahçeci'nin, sözlü sorusu
nu cevaplamak üzere huzurunuzdayım. 

Sayın Bahçeci'nin, «Konut kredisinden faydala
nan vatandaşların korunması için alınan tedbirler» 
hakkındaki birinci sorularında; «Genelde konut kre
disinden faydalanmak isteyenler dar ve sabit gelirli
ler, memur ve işçiler, emeklilerden meydana gelmek
tedir. Karşılarındaki firma, kooperatif ve müteahhit
lere karşı kendi hak ve hukuklarını arayabilecek pa
raları olmayan sade vatandaşlardır. Bunların ileride, 
geçmişteki banker faciasına benzer bir durumla kar
şılaşmamaları için, hükümet olarak ne gibi tedbirler 
alınmıştır?» denmektedir. 

Konut kredisi almakta olan kooperatif ortakları 
aslında, gerek Toplu Konut Fonu İdaresi tarafından 
ve gerekse bankalar tarafından gayet sıkı olarak ta
kip edilmektedir. Bu bakımdan, gerçekte böyle bir 
tehlike yoktur. 

Kooperatife girmek isteyen vatandaşlarımızın, kre
di başvurusu yapılana kadar, belirteceğim şu üç önem
li hususa dikkat etmeleri gerekmektedir: 

1. Ortak olunacak kooperatifin yönetim kurulu 
üyeleri hakkında araştırma yapmaları. Arsa alınmış
sa, tapuyu ve imar durumunu görmeleri; 

2. Kooperatif arsasının, ortak sayısı kadar konut 
üretimine uygun olup olmadığını tahkik etmeleri; 

3. Kooperatife ortak olunduktan sonra, özdene
timin yapılmasını sağlamak üzere genel kurul toplan
tılarına mutlaka katılmaları, yöneticileri ve inşaatları 
devamlı olarak izlemeleri. 

Kooperatiflerin sağlıklı bir şekilde işlemeleri açı
sından, bu özdenetim, devletin yapacağı denetimle bir
likte büyük önem taşımaktadır. Aslında kooperatif, 
kooperatif üyelerinin denetimi altında olan bir düzen
dir. Devletin denetimi, sadece kooperatifin, kanunda 
yazılı genel kurul toplantılarını doğru yapıp yapma
dıklarını, yönetim kurulunu doğru seçip seçmedikle-

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

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal 
krediye ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 70 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in sorusu, 10 gün mehil istenmesi se
bebiyle ertelenmiştir. 

71. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin sözlü sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
cevabı(6/630) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Şeyhmus Bahçeci'nin, Bayındırlık ve İskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Şeyhmus Bahçeci?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 3.3.1986 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

1. Genelde konut kredisinden faydalanmak iste
yenler, dar ve sabit gelirliler, memur ve işçiler, emek-
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rini, denetim kurullarını doğru seçip seçmediklerini 
takip eden bir fonksiyondan ibarettir. Kooperatifin 
denetimi, harcamaları, yönetim kurulunun denetimi 
genel kurula aittir. Yani, ortakların direkt olarak koo
peratifle mutlaka yakından ilgilenmeleri gerekmek
tedir. 

Kredi kullanmak üzere Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı idaresine başvuran kooperatiflerin başvuru 
dosyaları idarece, Toplu Konut Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinde yer alan esaslar çerçevesinde titizlikle 
incelenmekte, uygun görülen projelere kredi kullan
malarını sağlamak üzere, uygunluk belgesi verilmek
tedir. Uygunluk belgesi verildikten sonra bankalar 
devreye girmektedir. Bankalar, kooperatifle ilgili mü
teahhit hakkında gerekli istihbaratı yaptıktan sonra, 
durumu uygun görülen kooperatiflere, projenin uygu
landığı arsayı ipotek ederek krediyi açmaktadır. Kre
dinin kullandırma ve geri dönüş sorumluluğu banka
lara ait olduğundan, bankalar inşaatın iş programına, 
teknik kurallara ve projesine uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını devamlı olarak izlemektedirler. 

Toplu konut fonundan Emlâk Kredi Bankası ara
cılığı ile kullandırılmakta olan ferdî konut kredileri, 
konutun satın alınması halinde, vatandaşı satıcılarla 
karşı karşıya bırakmamak ve inşaatın sürüncemede 
kalmasını önlemek amacıyla, yapı kullanma izin bel
gesi alındıktan sonra açılmaktadır. Ayrıca, kooperatif
lere kullandırılan kredilerde ise, inşaatlar sürekli iz
lenmektedir. Ödemeler, inşaatın ilerleyişine göre is
tihkaklar halinde yapılmaktadır. Vatandaşların da, ida
renin ve bankaların gösterdiği bu titizliğe paralel ola
rak, kooperatiflerini devamlı olarak izlemeleri gerek
mektedir. Kamuoyunda bazen, aslında kooperatif ol
madığı halde, konut yapıp satanları, alıcılarını koo
peratif üyesiymiş gibi gösteren haberler dolaşmakta
dır. Oysa işin aslı tamamen farklıdır. 

Bilindiği üzere, gerçek kişilerle kooperatif, koope
ratifler birliği ve sosyal yardımlaşma kurumlarının or
tak ve üyelerine açılacak konut kredilerine ilişkin şart 
ve esaslar, ilgili kredi kuruluşlarınca tespit edilmiş 
bulunmakta, özellikle 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nununa tabi konut yapı kooperatifleri bu kredi uygu
lamasından geniş ölçüde faydalandırılmadadır. Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının 3143 sayılı Teşkilat Ka
nunu ile, 1163 sayılı kooperatifler Kanunu hükümle
ri uyarınca, konut yapı kooperatiflerinin de yer aldığı 
genel hükümlere tabi kooperatiflerle birliklerin kuru
luş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetlerin 
yürütülmesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve ilgili ku

ruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlan
ması; bu arada, kooperatiflerin genel kurul toplantı
larında temsilci bulundurması, kooperatif genel ku
rullarının gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırıl
ması, kooperatiflere yönelik şikâyet konularının müfet
tiş ve kontrolörler eliyle incelenmesi ve sonuca göre iş
lem yapılması gibi başlıca görev ve hizmetler bu ba
kanlığımızca; yani Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızca 
yerine getirilmektedir. 

2 inci soruda, «Bankerzedelerden sonra konutze-
deler, konut kurbanları çıktığından hükümet olarak 
nasıl bir çözüm getireceksiniz?» denilmektedir. 

Aslında Toplu Konut Fonundan yahut da Emlâk 
Kredi Bankasından kredi alarak inşaat yapan koope
ratifler için böyle bir tehlike mevzubahis değildir. Çün
kü, inşaat yapıldıkça para ödenmekte; yani borçlan
dığı miktarın karşılığı olan malı orada inşa etmiş ol
maktadırlar. 

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması yönünde birtakım çalışmalar da vardır 
ve bu çalışmalar bir tasarı haline getirilmek suretiyle 
Başbakanlığa sunulmuştur, yakında komisyonlarda ve 
Meclisimizde görüşülecektir. 

Görüldüğü gibi, Toplu Konut Fonundan kredi alan 
tüm kooperatifler, aslında emniyetli bir şekilde kont
rol edilmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bahçeci, açıklama yapmak üzere buyurun 

efendim. 
ŞEYHMUS BAHÇECİ (Diyarbakır) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; sayın bakanımıza vermiş 
oldukları bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. 

Ancak sayın bakan; «Türkiye'de konutzede tehli
kesi yoktur» dediler. Ülkemizde yapı kooperatiflerinin 
durumu kısaca şöyledir : 7 kişi bir araya gelir, 1 000'er 
TL. sermaye koyarlar, dörttebiri olan 250 TL'yi ban
kalara bloke ederler ve kooperatifi kurarlar; bu saf
hada hiçbir denetim yoktur. 

100 üyelik bir yapı kooperatifine, 100'den fazla üye 
kaydederler, inşaat ihalesinde yöneticilerle gayrı res
mî. anlaşmalar yaparlar. Arsa alımında yine büyük 
suiistimaller yaratırlar. Kooperatif ana sermayesini, 
amacının dışına kaydırarak kullandırırlar. Ayrıca yö
neticiler, paraları aldıktan sonra bir temel atar, işi bı
rakıp ortadan kaybolurlar. Savcılıklarda bu durumu 
gösteren binlerce dosya mevcuttur, iki üç yılda bite
ceği önceden belirtilmiş konutlar; aradan on onbeş 
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yıl geçmesine rağmen zor bitiriliyor veya bitirilemi
yor. Sürekli fiyat artışları ve zamlar yüzünden halk, 
yeniden para toplanmak suretiyle cezalandırılıyor. Böy
lece bu firmalar ve kooperatifler hem vatandaşı, hem 
de devleti dolandırmış ve zarar vermiş olmaktadırlar. 

Hızla artan kooperatif sayısı 30 bine ulaşırken, 
istatistiklere göre konut yapımı "her geçen yıl biraz 
daha azalmaktadır. Bu endişeler ortaya çıktığından, 
konut sektörüne olan güven yetersizliği nedeniyle ta
lep azalmaktadır. 

İkinci bir bankerzede olayı ile karşılaşmamak için, 
önüne gelene kredi vermektense, devletin kontrolünde 
ve güvencesinde olan müteahhitler bu konutları yap
malıdır. Bu konutlar belli yerlerde ve belli plan için
de iki üç tip olarak yaptırılır, vatandaş da bunlardan 
birini bütçesine göre seçerse, gözü arkada kalmadan 
ve endişesi olmaksızın o kooperatiflere üye olur ve bir 
konuta sahip olur, huzur bulur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahçeci. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

72. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

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

73. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 73 üncü sıradaki, Uşak Milletveki
li Yusuf Demir'in, sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

74. — 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 — 74 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'm, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

i 75. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, İçel Milletvekili 
Mehmet Kocabaş'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
76. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova = Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 

I önergesi (6/636) 
BAŞKAN — 76 ncı sırada, Kütahya Milletveki

li Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
77. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6$7) 

BAŞKAN — 77 ncı sırada, Kütahya Milletve-
I kili Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kara'a-.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
78. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula

ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

BAŞKAN — 78 inci sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in sorusu, soru sahibinin izinli olması 

I dolayısıyla ertelenmiştir. 
I 79. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
I Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş

kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sorusu vardır. 

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

I 80. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
I Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 

Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
[ önergesi (6/664) 
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BAŞKAN — 80 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Yoklar. • 
Soru ertelenmiştir. 

81. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, bölücü olaylara karsı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(61665) 

BAŞKAN — 81 inci sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru 
sahibinin görevli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

82. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

'BAŞKAN — 82 nci sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/.ı — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 
422) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer işler» kısmına geçiyoruz. 

Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlı
yoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Hükümet temsilcisi bakan bulunmadığından, bir 

defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

2. — 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı : 
421) (1) 

(1) 421 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru-önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
84. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

BAŞKAN — 84 üncü sıradaki, Konya Milletve
kili Haydar Koyuncu'nun sorusu, soru sahibinin gö
revli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

85. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 85 inci sırada, izmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — 2 nci sırada bulunan, 3093 Sayılı 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanu
nunun Geçici ikinci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

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

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

SHP Grubu adına Sayın Ayhan Fırat konuşacaklar. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — MDP Grubu 

adına Sayın Musa Öğün konuşacaklar. 
BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen arkadaş

larımızın adlarını okuyorum : Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Fırat, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Budak, Milliyet
çi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Musa Öğün. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Ayhan Fırat; buyurun efendim. 



T. B. M. M. B : 89 â . 4 , 1986 O : 1 

SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 3093 
sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanununun Geçici Birinci Maddesinde, halen kulla
nılmakta olan ruhsatlı cihazlardan bir defaya mah
sus olmak üzere, cinsine göre belli değerlerde sene
lik bandrol ücreti alınmıştı ve bu hüküm 1985'in al
tıncı ayma kadar geçerli idi. Hükümet bu müddeti, 
kanun kuvvetindeki kararname ile Eylül 1985 tari
hine kadar uzatmıştır. Şimdi hükümet, tekrar bir de
ğişiklik teklifi ile geliyorlar ve yukarıda sözü edilen 
süreleri belli şartlarla 1988 yılı sonuna kadar uzatı
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat ederseniz, Tür
kiye'de namuslu insanlar, vergisini zamanında öde
yen insanlar yanında, vergisini zamanında ödeme
yenlerin bilahara aflarla, uzatmalarla durumları da
ha iyiye getirilmiştir. Bunda da aynı şekilde namus
lu vatandaş, kanunun öngördüğü görevi yerine ge
tirmiş; ama bu görevi yerine getirmeyen insanlar 
lehine yeni baştan bir değişiklik teklifi getiriliyor. 
Bunu kabul etmek imkân dahilinde değil. Ancak 
hükümet getirdiği tasarıda diyor ki, «Zaten cezalar 
çok ağırdı».. Peki, cezalar zaten çok ağır idiyse, hü
kümet olarak zamanında bu cezaları niye getirdin?.. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümetin getirdiği ta
sarı ile 1985'in Ekim ayından sonra, 1986'nın so
nuna kadar yüzde 50'lik bir artışla Ödeme imkânı, 1987 
yılı için yüzde 100 zamlı ödeme imkânı ve 1988 
yılı için de yüzde 200 zamlı ödeme imkânı getirili
yor. Yani hükümet diyor ki, «1988 yılına kadar bu 
parayı ödemeyebilirsin».. Bilesiniz ki, bu yasa çık
tığı takdirde herkes, 1988 yılının sonunu, bekleye
cektir. Çünkü bakıyorsunuz, ortalama artış yüzde 
40 civarında, hükümetin yıllık enflasyon oranı 
yüzde 40ın üstünde, yüzde 50; o halde bunu kim 
ödeyecek? 1988'e kadar da müddet verildiğine göre, 
1988 yılının 12 nci ayının 31 inci gününe kadar, bu 
kanun gereği, bence ödeme yapılmıyacaktır. İnşal
lah SHP iktidarı o zaman gereğini düşünecek ve biz 
gereğini yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, konu buraya gelmişken, 
TRT hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Tür
kiye'nin en mühim problemi elektrik Her ne kadar nu
tuk atıp, «Elektrik problemini hallettik» diyorlarsa da, 
daha iki sene önce yaptıkları beş yıllık plana göre, 
hedeflerin yüzde 20 daha fazla gerisinde kaldılar. 
diyecekler ki, «Bugün elektrik kesintisi yoktur». 
Türkiye'de 300 tane fabrika kapalı durursa, elektrik 

kesilmez. Biz TEK'in, bugün içinde bulunduğu malî 
imkânsızlığı da bir tarafa attık, TEK'in bütçesinden 
bir miktar da aldık ve TRT'ye verdik. Bakın bu 
TRT ne yapıyor... 

SABRI IRMAK ((Konya) — Ortaçağ yayını ya
pıyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu TRT, 1984*te 
bir Yönetim Kurulu kararı alıyor, bu Yönetim Ku
rulu kararına göre, diyor ki, «Türk diline uymayan 
bazı kelimeleri sakıncalı buldum»... Aynen, imtihan 
kazanan, fakat Türkiye sathında «Sakıncalı» dam
gası yiyerek, fişlenerek işe giremeyen vatandaşlar 
gibi, yıllardır kullanılan 200'ü aşkm kelime, TRT 
tarafından sakıncalı bulunuyor. 

Bu kelimelerden birkaç tanesini arz edeceğim: 
«Anı, anımsamak, deneyim, devrim, dışalım, dışsa
tım, dışlamak, dinsel, dize, doğa, doğal, düzeltmen, 
eşgüdüm, etkin, gereksinme, söylev, yasal, yaşam, 
ödün, öngörme».., «öngörme» arkadaşlar, öngör
me... «ödün, yaşam, özgür, özveri». Bunlar sakın
calı kelimeler arkadaşlar. Bu TRTnin nerede oldu
ğunu görün anlayın. 

SABRI IRMAK (Konya) — TRT'nin nerede 
olduğunu biliyoruz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın şimdi ar
kadaşlarım, bir misal veriyorum; «düzeltmen» ke
limesini sakıncalı gören bu TRT'nin, 53 üncü yılını 
idrak eden Cumhuriyetin bu gününde getirdiği keli
meye bakın, «musahhih»... Ben buradaki milletve
kili kardeşlerime soruyorum, evlerine gitsin çocuk
larına, «musahhih ne demektir?» diye sorsunlar. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Bana sor, ben bile bilmiyorum. 

SABRI IRMAK (Konya) — Sayın Tunca Tos-
kay, biliyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu kadar Türk 
toplumunun gerisinde kalmış bir TRT karşınızda, 
(ANAP sıralarından gürültüler) Dinleyelim efen
dim... 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 69 uncu 
maddesinde geçen bir «Uluslararası» kelimesi sa
kıncalı; kullanılmaz... «Tüm» kelimesi Anayasamızın 
13, 52, 104, 108 ve 162 nci maddelerinde yer al
mıştır, sakıncalı arkadaşlar; «tüm» kelimesi sakın
calı... 

VECİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — p sakıncalı de
ğil, TRT sakıncalı. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — «Saptamak» ke
limesi Anayasanın 15 inci maddesinde yer almıştır; 
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sakıncalı. «Zorunlu» kelimesi Anayasanın 17, 18, 
90, 118, 119 uncu maddelerinde yer almıştır; sa
kıncalı. «Deney» kelimesi arkadaşlar; okullara, li
selere gidin, hep kullanılıyor; bu da sakıncalı, Ana
yasanın 17 nci maddesinde yer almıştır. «Özellik» 
kelimesi Anayasanın 57 nci maddesinde yer al
mıştır; sakıncalı kelime arkadaşlarım. 

Buyurun, bu TRT'yi kabul etmeye imkân var 
mı? Bu zihniyeti kabul etmeye imkân var mı? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Var... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Doğru, size gö

re var; siz halkın gerisinde kaldınız. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım bakın; Cumhurbaşkanı
nın şimdiye kadar yaptıkları konuşmaları içine alan 
Yır kitabın adı, «Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 
Söylev ve Demeçleri»dir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ve TRT'de ya
sak... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Anayasaya ters 
düşüyor; Cumhurbaşkanının o kitabının ismi TRT' 
de geçiyor, Sayın Başbakan bu kelimelerin birço
ğunu o TRT'de kullanıyor. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Korkusun-' 
dan. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu nasıl TRT' 
dir ki, bugün yaşayan dilin gerisine sığınmak, geri
sine gitmek gayreti içindedir?... 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Tutar mı diye yaz
mışlar bu kelimeleri. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; «İcraatın İçinden» programına bakın; 
Sayın Başbakan bu kelimelerin çoğunu kullanıyor 
orada. Bu TRT, mademki böyle bir prensip kararı 
almış, niye bunları temizlemiyor; kesip o kısımları 
çıkartmıyor. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Emir bekliyor, emir... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir sürü şarkı 
ve türkünün içinde bu kelimeler var, bu TRT niye 
o şarkı ve türküleri yasaklamıyor? «Çocuk Saati» 
dinlemiyor mu bu TRT? 

SABRI IRMAK (Konya) — TRT işkence ya
pıyor, başka bir şey yaptığı yok ki... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bakın TRT Kanununun 19 uncu mad
desi diyor ki... 

SABRI IRMAK (Konya) — Radyodaki lokan
tadan bahset Sayın Fırat; 150 milyondan bahset. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — «Hükümet, ce
vap hakkı doğurmamak üzere, siyasî çıkar amacı 
taşımamak kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla 
yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya. 
ulaşabilecek hükümet uygulamalarına TRT'de yer 
verebilir» diyor. İşte bunun adı «icraatın İçinden» 
programı. Bu program ne kadar sürüyor arkadaş
lar? Ayda 30 dakika. 15 günde 15 dakika, haftada 
yedibuçuk dakika, 52 haftada 390 dakika; yani 
altıbuçuk saat sen bu hükümeti bu TRTtte konuş
turacaksın, nasıl konuşturacaksın? Siyasî amaç güt
memek kaydıyla, halkın desteğini almaya ihtiyaç 
gördüğün zaman konuşacaksın... Nedir bu, nedir 
arkadaşlarını? 

Çevre sorunlarını alalım: Ankara'da, hallettim, 
halledeceğim dediğiniz o duman sorunu, o kirli ha
va sorunu alabildiğine gi'diyor. Bu konuda çıkın 
konuşun, halkı uyarın, kabul ediyoruz. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — O, TRT'riin 
görevi. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Hükümetin gö
revi, TRT'nin değil. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Onu «icraa
tın İçinden» programında yapıyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bazı ekonomik 
tedbirler alıyorsunuz, çıkın onu da halka anlatın, 
halk sizi desteklesin, kabul ediyorum. «Lambanın 
birini söndür» diyorsunuz; evet, haklısınız, bunu 
da çıkın halka anlatın, halk sizi desteklesin. Haklı
sınız, tasarrufa riayet edelim; ama onun arkasından, 
«Lambayı sön'dür» deyip, bilmem hangi firmanın 
elektrik sobası reklamını yaparsan, bu TRT kendi
siyle çelişki içine girer. 

Muhterem arkadaşlarım, «İcraatın içinden» prog
ramı artık size Anadoluda bir şey temin etmiyor. 
Halk sırtını dönüyor; inanın, halkı ilgilendirmiyor 
artık. Halktan uzak düşüyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın TRT Kanununun 
20 nci maddesi ne diyor; «Hükümet ve siyasî parti 
açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanmasında 
TRT görevlidir.» 

Bakın bu TRT ne yapıyor; bu TRT buradaki 
partilerin grup sözcülerinin açıklamalarını yayınla
mıyor, «Haber değeri yok» diyor. Yorum yapamaz
sın sayın TRT, o hakkı sana vermemiş yasa. Senin 
ne hakkın var bu konuda yorum yapmaya?.. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Kanun-
suzsa kanun yoluna başvurun. 
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YUSUF ZÎYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Yapar, yapar, benimkini de yayınlamadı, doğru. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, yalnız bk şey yapıyor, o da; TRT'nin 
kameremanı geliyor, resim çekiyor ve resminizi 
televizyonda gösteriyor. Arkadaşlarım, bir bütçe 
çalışmasını düşünün; TRT Plan ve Bütçe Komis
yonuna geliyor ve «Sayın bakan dedi ki...» diye baş
lıyor. Peki burada oturan 40 tane Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyesi hiçbir şey demedi de, yalnız ba
kan mı bir şey söyledi? Çünkü, oradaki konuş. 
maları verirse tarafsız TRT olur; ama bugünkü 
TRT, taraf tutan TRT, hükümetin TRT'si. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SABRI IRMAK ((Konya) — (O yapar; o başka 
TRT çünkü... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, geçen hafta basına yazılı bildirge dağıttım! 
Ertesi gün 20.00 haberlerinde çıkmayınca söyle
dim, arkadaşlarım ilgili müdürü aramışlar; ilgili 
müdür, «Efendim, haiber değeri varsa yayınlarız, 
yoksa yayınlamayız» demiş. 

SABRI IRMAK (Konya) — O anlıyor mu bu 
işlerden? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Onun üzerine 
bana söylediler, ben aradım. Sayın müdürle konu
şuyorum; «Diz, yepyeni bir anlayış getirdik efen
dim» dedi. 

Nedir bu anlayışın? 
«Efendim, haiber değeri varsa yayınlarım, yoksa 

yayınlamam.» 
Peki, 20.00Me yayınlanmadığına göre haber de

ğeri yok muydu? 
«Demek ki yoktu.» 

Merak ettim, açtım, radyonun 19.00 haberle
rinde yayınlanmış, gece 24.00 haberlerinde de ya
yınlanmış; fakat 20.00'de yayınlamamış. Neden ar
kadaşlar, biliyor musunuz? Çünkü 20.00 haberleri
ni bütün Anadolu dinliyor. O gün Sayın Başbakan 
Iraktan dönmüştü, 15 dakikanın hepsini Sayın Baş
bakana ayırdı, muhalefete yarım dakikayı ayıra
madı bu TRT. Bu TRT'yi kamuoyuna, millete 
her gittiğimiz yerde şikâyet ediyoruz; tarihe geçe
cek bu TRT. 

METİN GÜRDERE (Tokat) 
la geçecek. 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Muzur yayın 
yapıyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, TRT'nin dili hakkında bazı şeyler söyle
dim. Bir de, bu TRT'de acaba ne vardır, Türkiye' 
nin problemi nedir; onlardan bahsetmek istiyorum. 

însaf ediniz, varili 36 dolardan alınan petrol bu
gün dünyada 11 dolara düştü, üç aydır petrol fiyat
ları düşüyor. Bütün dünya televizyonları her gün 
yuvarlak masa toplantıları yapıyor, hükümetler fiyat
ları düşürüyor. Siz ise Türk çiftçisini, tarlasını sü
remez hale getirdiniz. Biz petrol fiyatıyla ilgili 
beyanat veriyoruz, TRT yayınlamıyor, hükümet 
dokunuyor diye. Nerede bu TRT? 

HALİL IBRAHÎN ŞAHİN (Denizli) — Mono
log perdesi TRT... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Hangi günlük 
konuyu getirmiş de Türk kamuoyuna mal edebil
miş bu TRT?.. 

Türkiye'de gübre kullanımı hükümetin saye
sinde 7 milyon tona düştü. (ANAP sıralarından 
«yanlış yanlış» sesleri) Arkadaşlarım, sizin çıkart
tığınız, Devlet İstatistik Enstitüsünün bültenleri var, 
bari onu okuyun, Allah rızası için açın, okuyun... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Siz okuyun 
onları. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bakın, Türk tarımı bir çıkmazın için
de; bu TRT'de o da yok. Arkadaşlar, bu TRT'de 
ne var, biliyor musunuz? Geçen hafta söyledi, ay
nen şöyle dedi arkadaşlar: «Sayın seyirciler, dinle
yiciler, size müjde veriyorum, güneşli ve yağışsız 
bir hafta geçireceksiniz..» Anadolu ağlıyor, bu 
TRT'nin Anadolu'dan haberi yok. Arkadaşlar, top
rak yarıldı, pancar çıkmadı. Bu TRT milletiyle bu 
kadar ters düşüyor. Vallahi ve billahi pazar günü 
kongrede köylü çıktı, bunu söylüyor köylü. Köylü
süyle bu kadar ters düşen bir TRT... Yazık arkadaş
lar, yazık. (SHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyo
rum. TRT'de bugünün Türk insanı yok, TRT'de 
ya fesli insan var veya Amerikalı var; bugünkü 
Türk insanı yok TRT'de; sizi kınıyor Anadolu, Ata
türk Türkiye'si kınıyor. Bugünkü TRT'de Türk işçisi 
yok; Libya'da 650 tane insan bir senedir mahsur, 
TRTde onlar hakkında bir kelime yok. Bugünkü 
TRTde - biraz önce söyledim - Türk çiftçisi yok. 
Anadolu yağmursuzluktan kıvranıyor, Adana, Mer
sin Konya yağmursuzluktan, susuzluktan kıvranı
yor, bu TRT Türk halkına, bir hafta daha bol gü-

Tarihe başarıy-
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nesli günler geçireceğimizi müjdeliyor. Bu TRT'de 
bugünkü Türk toplumu yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu TRT, halkın çok 
gerisinde kalmıştır. Netice itibariyle bu TRT, bu
günkü Türk halkına layık bir TRT değildir. Bunu 
belirtir, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 

Budak; buyurun efendim. 
Sayın Budak, süreniz 20 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET BUDAK 

(Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yüce Meclisinizi saygıyla selamlarım. 

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin De
ğiş tirilmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında Anava
tan Partisi Grubu adıma söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının huzurunuza ge
tiriliş sebebi, 3093 sayılı Kanunun yürürlüğe giri
şinden sonra bandrollerin zamanında yetişüMlmeme-
si ve daha sonra tanınan 3 aylık sürenin de yeterli 
olmaması yüzünden 527 431 TV alıcı cihazı sahi
binin bandrol almak üzere müracaat etmemesinden 
kaynaklanmıştır. 

3093 sayılı Kanuna göre, artık PTT devreden çık
mıştır. Bu sayıdaki TV alıcı cihazı sahipleri ve sa
hiplerinin [mekânları pek belli değildir. Bandrolleri
ni almamış alanların 'büyük çoğunluğunun yurt dı
şındaki vatandaşlarımız, geni kalan kısmını ise, kendi 
aralarında birbirlerine TV alıcı cihazı devreden yurt 
içindeki vatandaşlarımız meydana getirmektedir. 

'Bandrollerini almamış olan 'bu vatandaşları adlî 
takibe almak hem çok güçtür ve hem de devlete malî 
külfeti fevkalade yüksektir. Ayrıca, 'bandrol taklibi
ne geçilen televizyonların tamamı, ekonomik ömrü
nü tamamlamış sıiyah-'beyaz televizyonlardır; band
rollerle ilgili cezalar da, bu televizyoıilarun rayiç be
deline yakındır. Bu sebeple, kanun değişikliğinin ge
tirilmesi, 527 431 vatandaşımızın huzursuzluğunun 
giderilmesini ve TRT'nin de, ekonomik olmayan ka
nunî takipten kurtarılmasını sağlayacaktır. 

Aslında 3093 sayılı Kanun amacına ulaşmıştır. 
Kanundan beklenen gelir, tahminlerin üzerinde ger-
çekleşımiştir; 13 milyar lira olarak tahmin edilen ge
lir, 14 milyar lira civarında gerçekleştirilmiştir. Af
fedilmesi gerekli görülen bandrol alacakları fevkala
de cüzi 'bir miktardır; âdeta bakiyenin tasfiyesidir. 
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Yüce Meclisimizin bu tasfiyeyi yapacağı inancında
yız. 

Aziz mlietveMlleri, muhalefet adına konuşan ar
kadaşını gibi, hen de TRT hakkında kısa bazı ha-
tırılatmıalar yapmak istiyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Partiden atar
lar sonra. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — TRT öncelik
le 'bir devlet kurumudur. Anayasa gereği çıkanlara. 
2954 sayilı özel Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak 
kurumun yetkili organlarınca yönetilmektedir. Ku
rumun yönetiminde siyasî iktidarın; yani bugünkü 
Anavatan Partisi iktidarının, gelecekte, mümkün olur
sa, 'SHP'nin de bir dahili .söz konusu değildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bundan şüphen ol
masın ısayın konuşmacı. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Buna rağmen, 
tabiî ki, TRT başına buyruk bir kurum da değil
dir. Anayasamızın başlangıcındaki ilkelerine uygun, 
millî birlik ve beraberliğimizi sağlamaya yardımcı, 
millî kültür ve eğitimimize hizmet eden bir kurum
dur ve öyle olması da gereklidir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bölücülük ya
pan bir kurumdur. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Biraz dinler
seniz, ne söylemek istediğimizi anlamak kabiliyetine 
sahip olursunuz. 

BAŞKAN — Müsaade edin, ımüsaade edin... 
SABRI IRMAK (Konya) — Kabiliyet var, din

liyoruz; anlatmayı bilin, anlıyoruz biz. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — TRT geçmiş

te kendisinden bekleneni vermiş bir kurum olma
mıştır. Toplumun her kesiminden kendisine tenkit 
yöneltildiği gibi, TRT'de, bazen toplum kesimlerini 
huzursuz kılan bazı davranışların içine girmiştir. Ne 
var ki, 12 Eylül ile beralber ve ANAP'ın iktidara 
gelmesinden sonra, artık o eski günler geride kaldı
ğı gibi, TRT'de gerçek anlamda bir kitle haberleş
me aracı olmaya başJanuştır. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

SABRİ IRMAK (Konya) — Çok güzel, Anap-
vizyon... 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Özellikle 
ANAP iktidarının TRT'yi ciddî bir gelire kavuş
turması ve Sayın. Profesör Doktor Tunca Toskay 
in genel müdürlüğe getirilmesinden sonra, TRT daha 
ciddî bir kurum haline gelmiştir, inşallah gelmeye de 
devam edecektir. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Teşekkür ederim efendim. 
Öncelikle TRT birleştirici, bütünleştirici bir top

lum yaratmaya yönelmiştir. (SHP şuralarından «bölü
cü» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeydim efendim, lüt
fen hatibi dinleyelim. 

©uyurun efendim. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — öncelikle 

TRT, kavgacı, bölücü bir toplum yerine, uzlaşmacı, 
hoşgörülü 'bir toplum yaratma ilkesine yönelmiştir, 
yönelmeye devam etmesi temennimizdir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Kara Ejder'i 
seyrettin mi Kara Ejder'i?. Nasıl bölücü olduğunu 
gör orada. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Türk Mille
tinin maddî ve manevî değerlerine müspet bir yak
laşım göstermeye başlamıştır. Bu bakımdan sayın 
genel müdüre şükranlarımızı arz etmeyi zevkli ve şe
refli bir görev biliyorum. Önümüzdeki yıllarda da 
daha büyük gelişmeler kaydedileceği ümidimizi mu
hafaza ediyoruz. {SOP sıralarından gülüşmeler) 

Siz kendi halinize gülünüz, bizim TRT'ye değil. 
(SHP sıralarından gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz TRT tenkitlerden 
azade bir kuruluş değildir. Tenkitlerin yoğunluğu 
Anayasadan, toplumumuzun azgelişmişliğinden ve bir 
de TRT'nin kâmil manada yetişmiş kitle haberleşme 
personelinin azlığından kaynaklanmaktadır. Anayasa
dan kaynaklanan, konu sizin her zaman buraya ge
tirdiğiniz konudur; «İcraatın içinden» programıdır. 
Müteaddit defalar parti sözcülerimiz ve sayın genel 
başkanıımız söylemiştir; 'bunun 'müsebbibi biz deği
liz, Anayasayı yapan biz değiliz, Meclisiniz değil, 
başka meclislerce yapılmış, Anayasada yer almış, onu 
biz de çok güzeli bir şekilde. gözlerinize ve kulak
larınıza hitap edecek şekilde kulilanıyoıruz, kullanma
ya devam edeceğiz, gücünüz yettiği zaman o mad
deyi Anayasadan çıkarırsınız, yetmediği zaman da 
susup oturursunuz, kavga etmezsiniz. 

SABRI IRMAK (Konya) — Bizim değil, halkın 
gücü yetecek. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOGLU (Trabzon) — 
Niye kavga edelim? 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Biz kavga 
etmiyoruz, kavganızı başka yerilerle, başka mahreç
lerle yapınız. Onun müsebbii biz değiliz. Biz iktidarız; 
onu sonuna kadar gözünüze, kulağınıza hitap ederek 
kullanacağız. Bakınız, TRT'de tenkit var diyorum, 
'bunu kabul ediyorsunuz; ama müsebbibi biz değiliz, 
muhatabınız da biz değiliz. 

İkinci konu, az gelişmişliğimizden kaynaklanandır. 
Arkadaşlar, TRT'deki haberleri hazırlayanlar insan
lardır. Şurada bu kadar insan beraberiz, kanunlar 
çıkarıyoruz, kanunlar yapmaya çalışıyoruz; üç par
tinin görüşü ortaya konulduğu gibi, üç ayrı partiden 
ayrı olarak çok değişik insanların da görüşleri bu
radan yansıtılıyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Anayasada «ic
raatın İçinden» var mı? 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Anayasada 
var; hükümete verilmiş. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Maddesini göster, 
kanunu oku. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Okudum, mad
deyi okudum. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, müsaade ediniz, karşı
lıklı sual sormayınız; bırakınız hatip konuşsunlar, çok 
rica ©derim efendim. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Toplumun az 
gelişmişliğinden kaynaklanan bu bahsettiğimiz konu 
üzerinde çok çeşitli görüşler ortaya konuluyor. Şüp
hesiz TRT'deki çalışan personeli de insandır; ora
da da çok çeşitli görüşleri ihtiva eden insanlar var. 
Bunun en doğrusunu yapmaya çalışmak bizim tale
bimiz, bizim ricamızdır; onların da bunlara uymaya 
çalışmaları ödevi ve görevleridir. Bunu bir ANAP 
sözcüsü olarak, buradan sayın TRT yetkililerine ben 
de söylüyorum, siz de söylüyorsunuz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Genel Müdüre 
söyleyin. 

MEHMET BUDAK (Devamila) — Eğer bu, bir 
medeniyet seviyesiyle ölçülecekse, bu konuda uzla
şacak karara varmamızın zamanı henüz erkendir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — TRT bağımsızdı 
hani?... 

MEHMET BUDAK (Dâvamla) — TRT bağım
sız olsa dahi, insanımız az gelişmiştir, kültürü yeterli 
değildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İnsan beyni gerçeği 
söylüyor. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — istikbalde, il
mi, önder kabul ettiğiniz zaman, ilmî gelişmenizi 
tamamladığınız zaman, ilkel davranmadığınız zaman, 
hoşgörülü olduğunuz zaman, uzlaşmacı olduğunuz 
zaman bunlar kendiliğinden gelecektir. Sizin bağırma
nıza ve çağırmanıza hiç gerek kalmayacaktır; yeter-
ki ilme saygılı olunuz. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu Adilik değildir, 
siz ilkelliğin anlamını 'bilmiyorsunuz. (SHP srralann-
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Budak, rica ©diyorum, siz 
devam ediniz, cevap vermeyiniz. 

Rica ederim, lütfen müdahale etmeyin, dinleye
lim efendim. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Bir de, kitle 
haberleşme personelinin yetersizliğinden kaynaklanan 
tenkitler vardır. Ben müteaddit defalar TRT yetki
lilerine kanunlarla ilgili olarak geldiklerinde de ifa
de etbim, tekrar ifade ediyorum; bu bir insan olarak 
benim görevim olduğu gibi, partilerin de görevidir; 
TRT'yi tenkitlerden azade kılacak, TRT'yi gerçekten 
ciddî bir kurum haline getirecek olanlar TRT'nin 
kendi personelidir, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Rahat bırakırsanız 
onlar yapacaklar. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — TRT, ANAP 
döneminde gerçekten kendisine çekidüzen verebilecek, 
harcamalarını ciddî şekilde yapabilecek, ciddî bir ku
rum olabilecek maddî yapıya toavuşturulmuştuır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Size göre. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Şimdi TRT'ye 
düşen» uzlaşmacı olmayan insanlara kulak vermek 
değil, ilme kulak vererek, ilmin Önderliğinde perso
nel yetiştirmektir. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOÖLU (Trabzon) — 
Adamın kafasını örümcek bağlamış. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Teknik perso
nel yetiştirmektir, edebiyatı, tarihi bilen, öteki konu
lardaki personelini yetişitinmek'tir, ciddî programlarla 
Türk Milletinin huzuruna gelecek personelli yetiştir
mektir. Bu da kolay bir dş değildir arkadaşlar. Bit 
başbakan kırk elli yrida yetişiyor, bir devlet adamı, 
bir profesör kırk elli yılda yetişiyor; TRT'nin ku
ruluşu daha yenidir, daha ciddî personel yetiştirme
si için elinde parası da vardır; kitle haberleşme per
sonelini uzmanlaştırmak sahasında birinci derecede 
deman yetiştirecek parası vardır ve bunu yapmak 
mecburiyetindedir, ben kendilerinden bunu da bekli
yorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yetişenleri dr 
atıyorsunuz ama... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Sizin gib 

muzurları atarlar. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen 

dimi hatibi bırakın konuşsun efendim. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, sa
taşma var. Biraz terbiyeli konuşmasını öğrensin. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — önce konuşmasını öğ
ren. 

M. SEYFİ OKTAY ((Ankara) — Sayın Başkan, 
ne konuştuğunun farkında değil; konuşmasını bilmi
yor, konuşmayı öğrensin. 

'BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. Herbir kelimesini kesmeyelim lütfen; konuşma
sının insicamını bozuyoruz. 

Devam edin efendim, 'buyurun. 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

kendi konuştuklarına kendisi inanıyor mu? 
BAŞKAN — İnanır, inanmaz... Konuşuyor efen

dim; takdir sizin ve milletin olacaktır. 
Buyurun Sayın Budak, devam edin efendim. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın millet

vekilleri... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — O kelimeyi geri 
alsın, sözünü geri alsın Sayın Başkan; muzır ken
disidir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ayıp, ayıp... 
BAŞKAN — Rica ederim, insicamı bozmayın Al

lah -aşkına; çok rica ederim. (SHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Gürültü etmeye lüzum yok efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ayıp denen 

bir şey var; sen önce bunu öğren. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 

milletvekili kürsüden bir milletvekiline «muzır» diye
mez. Sözünü geri alsın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın mlletvekiılleri, sayın hatip 
konuşuyor, sözleri daha bitmedi. Her kelimesine tek
rar tekrar müdahale ediyorsunuz; bırakınız konuş
masını bitirsin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müdahale ediniz 
efendim, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Ondan sonra bir diyeceğiniz varsa, 
onu da dinleyelim, ona göre muamele yapalım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, sözünü ge
ri alsın, ondan sonra konuşmasına devam etsin. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — özür dilesin. 
BAŞKAN — Nasıl yürüteceğiz müzakereyi o za

man? 
MEHMET BUDAK (Devamla) — 4Muzır» keli

mesini kuMarumamış sayıyorum; eğer 'kullanmışsam... 
BAŞKAN — Buyurun lütfen Sayın Budak. 
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MEHMET BUDAK '(Devamla) — Sayın millet
vekilleri, TRT'nin diıl mevzuu îıer zaman problem ve 
tenkit konusu olmuştur. Bugün de burada tenkit ko
nusu oldu. DM konusunu TRT'ye sokmamak en doğ
ru yoldur. Dil konusunun Meclisimizde çok açık bir 
örneğini siz her zaman yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, 
sıra kapaklarına sonuna kadar da vuruyorsunuz. Bu
radaki dil tartışmasını TRT'ye de soktuğunuz tak
dirde, TRT'yi çok tehlikeli bir kuruluş haline ge
tirebilirsiniz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Size göre o, si
ze göre.. Çağ dışı şekle soktunuz siz. 

BAŞKAN — Bırakın hatip konuşsun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Zıtlaşmadan 

başka bir düşünceniz yok sizin. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Ben sizinle 

zıtlaşmaya çıkmadım, doğruları söylemeye çalışıyo-
ırum. Lütfen tahammül gösteriniz. Tahammül göste-
remiyorsanız kapı açık, gidebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Budak, lütfen... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Ama dinleme 

olgunluğunu göstermenizi diliyorum. Varsa söyleye
cekleriniz 'burada söylersiniz. O olgunluğu göster emi -
yorsanız, kapı burada, buyurun. 

ıBAŞKAN — Sayın Budak, devam edin efendim; 
•karşılıklı konuşmayın. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Haddiniz değil 
sizin davet etmek. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Nasıl haddim 
de|ill? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Haddini bilmi
yorsun sen. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Beyefendi, 

münakaşa ortamım... 
BAŞKAN —• Cevap vermeyin efendim, lütfen 

devam edin. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOGLU .(Trabzon) — 

Kapı açık ne demek? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Haddini bil 

önce. 
MEHMET BUDAK Pevamla) — Haddimi size 

bildiririm. Haddinizi de bildiririm, haddimi de bili
rim; o terbiyeye sahibim ben. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Senin sülalen 
kâfi gelmez. 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) 
— Ayıp yahu, terbiyeli konuşamaz mısın? 

'BAŞKAN — 'Bir dakika, bir dakika lütfen otu
run yerinize... 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Ben sokak 
kabadayısı değilim ki, sülalemi arkama alıp senin 
karşına çıkayım. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sen sokak ka
badayısından da kötüsün. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Ben sokak 

kabadayısı .değilim ki, senin gibi sülalemi arkama 
alayım. 

(BAŞKAN — Yerinize 'Oturun, zatı âlinize karşı 
bir şey değil, lütfen. 

Bir dakika Sayın Budak. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sen sokak ka

badayısından daha kötüsün. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Utan utan... 
BAŞKAN — Beyefendi, senin vazifen değil. 
EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) 

— Ayıp denen bir şey var. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ne demek is

tiyorsun sen, anlayamadım?. 

'BAŞKAN — Sizin vazifeniz değil müdahale et
mek, lütfen yerinize oturun. 

SABRI TRMAK (Konya) — Sayın Başkan, ka
pıyı göstertmek hatibin görevi değildir efendim, mü
dahale ediniz. 

BAŞKAN — Müdahale ediyoruz, daha nasıl mü
dahale edelim efendim? 

SABRI IRMAK (Konya) — Kapıyı kimseye gös
teremez Sayın Başkan. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ne haddine dü
şer bize kapıyı göstermek, ©izi millet göndermiştir. 

BAŞKAN — Anladım efendim, onun da cevabını 
zaten siz veriyorsunuz. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Millet seni 
tahammül etsin diye göndermiş, tahammül etmesin 
diye (göndermemiş ki... Eğer tahammülünüz varsa 
dinlersiniz, yoksa, başka türlü işiniz varsa, gider onu 
yaparsınız. 

BAŞKAN — Sayın Budak, lütfen devam ediniz 
efendim. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Aziz arkadaş
lar, dil konusunda kamuoyundaki tartışma, eski zıt
laşma döneminin tartışmasıdır. Dil konusunda uz
laşmaya varmak zorundayız. Akıl için yol birdir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Orta yol, doğru 
yoldur. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — isteyen, o de
diğiniz arkadaşlarımız gibi konuşur, isteyen de, onun 
tam zıttı olan ve «Arı Türkçe» denilen dille konuşur; 
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ama 'bu orta yol uzlaşmacı yol değildir. Bu, zıtlaş-
maeı ve kavgacı yoldur. Bunun için benim tavsiyem; 
dil konusunu uzmanlarına (bırakınız. Türkiye'de Türk 
dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim ve öğretim yapan 
çok miktarda yüksek okullarımız, üniversite ve fa
kültelerimiz vardır. 

M. NURİ ÜZ'EL (Eskişehir) — O zaman bu, TRT 
nin işi değil. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Efendim, TRT 

de buralardan uzman çağırmıştır. Bu konuyu uzman
lara danışmış, konuşmuş ve karara 'bağlatmıştır. Eğer 
Sayın TRT Genel Müdürü... 

BAŞKAN — Sayın Budak, lütfen devam edlin ve 
cevap vermeyin efendim. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Eğer Sayın 
TRT Genel Müdürü •bunu yapmamışlarsa, o zaman 
TRT yetkililerini kınamak ve teknit etmek hakkımız
dır; ama TRT Kurumu, Türk dili ve edebiyatı ile 
ilgili eğitim yapan kurumdaki doçent ve profesörler
den kurulu kuruldan bunu geçiniyor ve TRT Yüksek 
Kurulu da 'bunu tasvip ediyorsa, TRT Genel Müdürü
nün bunda kabahati nedir? 

Ayrıca, TRT Genel Müdürü, «Yüksek Kurulun 
tasdik ettiği dil budu'» diye, altına ilave ediyor. O 
zaman niç'n ilme ve ümiin ortaya koyduğu sonuçlara 
karşı çıkıyorsunuz? (Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Size göre ne imiş, 
ilim? 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Bunun da yo
lu var efendim; Anavatan Partisi İktidarı dil konu
sunda, sizin zıtlaştığınız konuların hepslini halletmek 
için çalışmaktadır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
•sayın ıha tip bizimle sohbet ediyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Demin Ayhan 

Fırat 'Beyin de söylediği gibi, Sayın Zeynep Korkmaz 
Hanımefendinin Atatürk Dil ve Tarih Kurumundaki 
bir konferansında, Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi
sine, Türkiye'nin bir kültür sözlüğü yapmasını em
retmiştir. Kültür sözlüğü şu anda (N) harfindedir ve 
1986 yılı içinde sizin elinize geçecektir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sizin elinize geç
sin. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Atatürk Dil 
ve Tarih Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Devletinim 
üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan profesör un

vanlı 80 kişiden oluşan, dil konusunu^ uzmanı, (Sı
radan adamlar değil, sıradan otorite değil) ömrünü... 

HÜSEYİN AVMİ GÜLER (istanbul) — Size gö
re öyle. 

MEHMET BUDAK ((Devamla) — ömrünü Türk 
diline adamış insanlardan meydana gelen bir toplu
luğun 'hazırladığı kültür sözlüğünü sizin önünüze ko
yacaktır. İster okur, ister uyarsanız; o sizin bileceği
niz iştir; ama... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sizin önünüze ko
yacağız. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — ilimin sonuç
larına, ilmin verilerine uymadığınız zaman, insanoğlu 
ilkelliği bırakmamış demektir. 

'BAŞKAN — Sayın Budak, süreniz doldu efen
dim. 

'MEHMET BUDAK (Devamla) — Sizi, dil ko
nusunda ilmin sonuçlarına uymaya çağırıyoruz. Türk 
Milletinin bütün fertlerinin buna uyduğunu görmek 
bu millete fayda «ağlar; bize de iyi sonuçlar getirir. 

SABRI IRMAK (Konya) — Buyurun uzlaşalım 
sayın hatip; biz ilkellikte yokuz. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — İlmin sonuç
larına katlandığınız zaman biz varız, timle ilgisi ol
mayan, ilkellikle ilgisi olan hiçbir konuda Anavatan* 
Partisi de yoktur, biz de yokuz, TRT de yoktur. 

Aziz milletvekilleri, TRT gerçekten ciddî bir ku
rum olmaya başlamıştır. Çağdaş Türk insanını ya
ratacak, çağdaş teknolojiyi getirecek, çağdaş tek
noloji ile Türkiye'yi donatacak yapıya ve seviyeye 
gelmiştir. Başta da, demin söylediğim ilmin sonuç
larına... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — ilkelliğin adını 
ilim koyuyorsunuz. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — ilmin sonuç
larına dayanan, teknolojide de, kültürde de, sanatta 
da bu noktayı ıhliç göz ardı etmeyen bir yönetim var
dır. 

Bu yönetim, 1984'te işbaşına geldiğinde 158 tele
vizyon vericisiyle işe başlamıştı; bir yıl sonra bu 
sayı 29'5'e geldi. 1986 yılında, aklınızda ve hayaliniz
de olmayan bir şey gerçekleşecek ve uydu yayın sis
temine geçeceğiz ve bu yolla dünyanın her yerini 
seyredebileceğiz. (SHP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (istanbul) — Hapı 
yuttunuz. 

BAŞKAN — Sayın Budak, süreniz doldu efen
dim; lütfen. 
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MEHMET BUDAK {Devamla) — Tamamlıyo
rum efendim. 

TRT, 1984 yılında 6 milyar lira yatırım yapıyor
du, bugün 30 milyar yatırım yapabilecek güce eriş-
miş'tir. Bu, ilmi 'kendisine önder kabul eden, ilmin 
verilerinden istifade etmesini bilen, akıllı ve iş biti
rici insanların işidir. Biz, onu biliyoruz, yapıyoruz. 

Hepinizi .saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» .sesleri, afcşlar) 

!BA!ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Budak. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, bir öğ

retmenin ölümüyle ilgili olarak yapılan açıklamalara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/946) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dır ım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlanma
sına aracılığını arz ederim. 

Saygılarımla. 
ADİ İhsan Elgin 

İçel 

1. Sıddık Bilgin'in Jandarmalar tarafından vuru
larak öldürüldüğü yolundaki haberlerden sonra yap
tığınız yazılı açıklamada öğretmen Bilgin'in PKK'nin 
üst düzey yetkililerinden olduğu belirtilerek kaçarken 
vurulduğu ifade edilmişti. 

Gazetelerde bir süre önce 10 yaşındaki bir çocu
ğun elleri zincirle bağlanmış bir halde iki jandarma 
eri arasında mahkemeye götürüldüğü haberi fotoğ
raflarla yayınlanmıştı. Sanıklara karşı böylesine sıkı 
ıgüvenlik önlemleri uygulanması söz konusu iken, öğ
retmen Sıddık Bilgin'in açıklamanızda ifade edildiği 
gibi 89 asker arasından elleri kolları .serbest bir şe
kilde kaçması olayını nasıl izah edeibiirsiniz? 

2. Aynı konuda Sıkıyönetim Komutanlığının 5 
Ağustos 1985 tarihli açıklamasında Bilgin'in örgüte 
ait olduğu sığınaklardan kaçmaya çalışırken vurul
duğu 'belirtilmişti. Oysa Bakanlığınızın bir kaç gün 
önce yaptığı açıklamada Bilgin'in 'görevli TİM tara
fından sığınakları göstermesi için götürülürken kaç
tığı ve dur ihtarına uymayarak vurulduğu ifadesıine 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuş
tur. 

Gündemde bulunan konularla, basılıp 7.4.1986 
Pazartesii günü dağıtılan ve aynı gün Gelen Kağıtlar
da yayımlanan ve 9 Nisan 1986 Çarşamba günkü 
gündemde girecek olan 420 sıra sayılı kanun tasarı
sını görüşmek ve 9 Nisan Çarşamba günü .saat 15.00' 
te toplanmak üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 19.00 

I yer veriliyor. Devletin yetkili iki organının açıklama
ları arasındaki bu önemli çelişkiyi nasıl açıklayabi
lirsiniz? 

3. Açıklamanızda ayrıca, Doğanlı Köyünün bo
şaltılmadığını 'belirtiyorsunuz, ancak öğretmen Bil
gin'in yerine atanan yeni öğretmemin Doğanlı Köyü 
«boş» olduğu için Dedebağ Köyüne tayin edildiği yo
lunda basında haberler yer almıştır. Açıklamanızla 
çelişen bu uygulamayı nasıl yorumluyorsunuz? 

4. Öğretmen Sıddık Bilgin hakkında bu göre
vini sürdürdüğü 4 yıl boyunca herhangi bir adlî ya-

| da idarî soruşturma söz konusu olmadığı halde «PKK 
mensubu» olmakla suçlanmasının somut kanıtları 
nedir? önceden böyle bir ilişkisi biliniyor idiyse ne
den hakkında bir işlem yapılma yoluna gidilmemıiş-
tir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1986 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İSTH : 7504.3-47-86/ 
•Em. ve Asyş. §. (Şikayet) 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan lığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 24 Şubat 1986 gün ve 

7/946-5452-20932 sayılı yazısı. 
'İçel Milletvekili Ali İhsan Efgiin tarafından; Bin-

göl-Genç ilçesinde yakalandıktan sonra sorgulaması 
sırasında itirafları üzerine yer göstermek için götü
rüldüğü sırada, Güvenlik Kuvvetlerinin elinden kaç
maya çalışırken vurularak öldürülen Sıddık Bilgin 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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'hakkında verilip, ilgi yazıyla bakanlığımıza intikal 
ettirilen soru önergesi aşağıda maddeler 'halinde açık
lanmıştır. 

1. Sıddık Bilgin, yakalandıktan sonra yapılan 
sorgulaması sırasında başlangıçta yanıltıcı cevaplar 
vermiş, pişmanlık yasası hatırlatılınca suçunu itiraf 
ederek, PKK örgütünün propaganda faaliyetlerine fii
len katıldığını, zaman zaman örgüt elemanlarına yi
yecek ve bilgi temin ettiğini ve 'bu arada örgütün si
lah deposu ile barınak yerini göstereceğini beyan et
miştir. Bunun üzerine bölgeye bir operasyon düzen
lenmesine karar verilmiş ve Sıddık Bil'gin'in kılavuz
luğunda sarp ve ormanlık arazide ilerlenıirken, Sıddık 
Bilgin, arazi durumunun yürümesini engellediği için 
ellerinden kelepçenin çıkarılmasını istemiştir. Itima't 
telkin etmesi ve »insanî mülahazalarla kelepçe çıka
rılmış, ancak bir müddet sonra kaçmaya başlaması 
ve durması için yapılan 'bütün ikazlara riayet etme
mesi üzerine açılan ateş sonucu ölü olarak ele 'ge
çirilmiştir. 

2. Sıddık Bilgin'in öldürülmesiyle ilgili olarak 
8 inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca 5 
Ağustos 1985 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla 
bakanlık açıklaması arasında herhangi bir çelişki bu
lunmamakladır. TRT ve basına yapılan açıklamada 
olayın ne şekilde olduğunun detayından ziyade, ka
muoyunun her kesimine bitap edecek lüzumu kadar 
bilgi verilmesi prensibi güdülmektedir. Bu nedenle, 
Sıkıyönetim Komutanlığının 5 Ağustos 1985 tarihin
de yaptığı açıklamada, bölgede yapılan çok sayıda 
operasyon ve birbirini taikip eden olayların kamu
oyuna bildirilmesi sırasında teferruata yer verilme
miştir. 

'3. Doğanlı köyünde yaşayanlar anarşik olaylar 
nedeniyle köyü terketmiş olup, köyün boşaltılması 
sözfconusu değildir. 

4. Operasyon tarihine kadar Sıddık Bigin'in; 
örgütsel ilişkiye açık olduğu duyumları almasına rağ
men suç isnat edecek bilgilerin olmaması nedeniyle 
yakalanmaımış, operasyonda yakalanan örgüt men
suplarının ifadelerinden Sıddık Bilgin'in teröristlere 
çeşitli yardımlar yaptığı ve propaganda yaptığı, halkı 
örgütsel nitelikte eğittiği, zaman zaman örgüt men
suplarıyla buluşaraik elde ettiği bilgileri onlara ver
diği tespit edildiğinden yakalanarak gözaltına alınmış
tır. 

29 Kasım 1985 günü Elazığ-Palu ilçesi Küçükçaltı 
'köyüne gelen silahlı (3) PKK militanının yaptıkları 
propoganda konuşmasında; «Sıddık Bilgin'in bölge

de PK'K'ya siiyasi taban ve destek sağlanmasına ne
den 'dan çok önemli bir kişi oldufgu, öldürülmesinin 
PKK için (10) silahlı militanın -kaybından önemli ol
duğu, şeklindeki ifadeleri de bunu teyit etmektedir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, PTT Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (7/999) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Ulaştırma Ba

kanı tarafından yazılı olaralk yanıtlanması ve gere
ğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. PTT Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa hü
kümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların adet-
ieri ile bunların plaka numaraları ve marka ve mo
dellerimi 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 ma-, 
kamı 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. 
Ulaştırma Bakanlığı 4.4.1986 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
HDB : 4. TBMM-1'266-13'257-06338 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 13.3.198-6 gün 

ve 7/999/5'597/2T513 sayılı yazısL 
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün PTT Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin yazılı soru önergesi tetkik edilerek, ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

(1) NOT : Soru cevabına ekli liste yayımlana-
mamış olup (7/999) esas numaralı dosyasındadır. 
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Soru 1. PTT Genel Müdürlüğüne 237 «ayılı ya
sa 'hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 
adetleri ile bunların plaka numaraları ve marka ve 
modellerini bildirir misiniz? 

Cevap 1. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünde 
237 sayılı Taşıt Kanunu 'hükümlerine göre tahsıis olu
nan ıresmî taşıtların plaka numaraları, marka ve mo
dellerini gösterir İste bir dosya, halinde ekte sunul
muştur. 

Soru 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı 
Yasa hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan res
mî taşıt varanıdır? Var ise miktarı ve tahsis olundu
ğu ımaikamı bildirir misiniz? 

Cevap 2. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünde 
hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı kanun hükmü ge
reğince 2 sayılı cetvelde yeralan resmî taşıt bulun
mamaktadır. 

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. Mevcut resmî taşıtlardan Genel Mü
dür hizmetine tahsis olunan bir adet taşıtın dışında 
belli makamlara tahsis edilmiş taşıt bulunmamakta
dır. 

06 VD 575 plâkayı taşıyan ve gümrükten temin 
edilen mercedes marka 1975 model taşıt aracı Baş
bakanlık Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğünün 
3.9.1981 gün ve 1981/62 sayılı genelgesinin 6 ncı mad
desine uygun olarak genel müdür hizmet aracı ola
rak kullanılmaktadır. 

Taşıtların kullanımı pool sistemine göre yapılmak
tadır. Ancak Başbakanlığın '24.11.1980 gün ve 5105/ 
00250 «sayılı genelgelerine uygun olarak mesai dışında 
da çalışma durumunda bulunan ve hizmet gereği geç 
saatlere kadar çalışması zorunlu olan personelin iş 
yerlerine getirilip götürülmesinde nöbetçi taşıtlar kul
lanılmaktadır. 

3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk}ün, 
Türk Uçak Sanayii A.S. Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/1007) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Tusaş Türk Uçak Sanayii A.S. Genel Müdür
lüğüne 237 sayılı Yasa 'hükümlerine göre tahsis olunan 
resmî taşıtların adetleri 'ile bunların plaka numaraları 
ve marka ve modellerini bildirir misliniz?. 

2. Hususî pla'ka taşıyan ve 237 saydı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvdde yer alan resmî taşıt var 
midir?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı bil
dirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara tah-
s% olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama tah
sis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz?. 

T.C. 
M i l Savunma Bakanlığı 4.4.1986 

Ankara 
KANUN : 1986/275-ATG 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ügi : 13.3.1986 gün ve Kan. ve Kar. D. Bşk. lığı 

7/1007-5605/21521 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'üh ilgi 

yazı ile cevaplandırılmak üzere Bakanlığımıza gönderi
len yazılı soru önergesiyle istenilen bilgiler ekte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Zeki YaVuztürk! 

Millî Savunma Bakanı 
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'Milî Savunma 'Bakanlığının 4.4.1986 gün ve KANUN : 1986/275 - ATG Sayılı Yazısı Ekidir. 

Önerge Konusu Hususlara Ait Bilgiler 

I - TUSAŞ - Türk Uçak Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü mülkiyetinde 14 adet resmî plâkalı araç mevcuttur. 

. Plâlkaisı Markası 'Modeli Tahsis Şekli 

1. 
2. 

-3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

06 VN 648 
06 İST 396 
06 NT 397 
06 NR 192 
06 NT 771 
06 NS 988 
06 NS 989 
06 NR 193 
06 NT 747 
06 UZ 786 
06 VC 004 
06 UZ 785 
06 UT 462 
06 UT 967 

IMercedes 
Chevrolet 
Chevrolet 
Renault Stw. 
Renault Stw. 
Renault Stw. 
Renault Stw. 
Dodge -100 (Panel) 
Üodge - 100 (Panel) 
tnter (Bikap) 
fnter (Pikap) 
Magirus (Minibüs) 
Fiat - 50 (Ootdbüs) (20 Kişilik) 
Bedford (Kamyon) (3,5 Tonluk) 

1974 Gümrük tasfiye. 
1965 'Bağış edilm'iştir. 
1966 Bağış edilmiştir. 
a976 D.M.O. 

1975 
» 

1981 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

II - Genel Müdürlüğe kayıtlı hususî plaka taşıyan araç yoktur. 
III - Mevcut araçlardan ibeMi makamlara tahsis olunan araçlar 

1. 06 VN 648/Mercedes 
2. 06 NT 397/Chevrolet 
3. 06 UT 771/Renault Stw. 

4. 06 NR 193/Dodge-Panel 

Genel Müdür 
Genel Müdür Yrd. (Teknik) 
21.2.1986 tarihinde, Savunıma Sanayii Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığı emrine geçici olarak tahsis 
edilmiştir. 
5.3.1986 tarihlinde, aynı (Kuruluşa geçici olarak tahsis 
edilmiştir ve halen bu iki araç hu kuruluşta hizmet ver
mektedirler. 
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4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçiriin yazılı cevabı (7/1013) 

Türkiye Büyülk 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. 'Maliye ve Gümrük Bakanlığına 237 sayılı Ya
sa bükümlerine ıgöre tahsis olunan resmî taşıtların 
adetleri ile bunların plaka numaralan ve marka ve 
modellerini bildirir misiniz?. 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü' gereğince 2 sayılı cetvelde yer allan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıllardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını 'bildirir mi
siniz?. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı 
îdarî ve Malî İşler Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : ÎM1D : 3712-1-590/3245 

Konu : Taşıtlar. 31.3.1986 
.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka
rarlar Müdürlüğünün 13.3.1986 tarih ve 7/1013-5611/ 
21527 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
İstanbul Milletvekilli Sayın Yılmaz İhsan Hastürk ta
rafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara Miskin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 'Bakanlığıma 237 sayılı Taşıt Kanunu Hüküm
lerine 'göre tahsis edilen Resmî taşıtların adetleri, pla
ka numaraları, marka ve modelleri eki listede sunul
muştur. 

2. Bakanlığımda, özel plaka taşıyan ve 237 sayılı 
Taşıt Kanunu Hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer 
alan Resmî taşıt bulunmamaktadır. 

'3. Bakanlığıma ait Resmî taşıtlardan Müsteşar 
ve Müsteşar Yardımcılarına tahsis olunan taşıtlar bu
lunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakam 
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<Ek:l-a) 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Taşıtlar Listesi 

Sıra No.: Plaka No. Modeli Cinsi 

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 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

0016 
0016 
06 F 3741 
06 AA 024 
06 VH 879 
06 TR 193 
06 TR 194 
06 TR 195 
0,6 SD 207 
06 SV 230 
06 PS 245 
06 UR 335 
06 SV 260 
06 TE494 
06 TE 495 
06 F 1938 
06 UD 899 
06 YV 629 
06 ZR 856 
06 TE 496 
06 ZR 857 
06 ZR 858 
06 TE 158 
06 TE 498 
06 SS 579 
06 SV 678 
06 TP 746 
06 UV 524 
06 D 6065 
06 D 6067 
06 UY 051 
06 UY 052 
06 UC 594 
06 UE 685 
06 UA 570 
06 VF 218 
06 PU 882 
06 UR 701 
06 UA 889 
06 UR 699 
06 FG 886 
06 UR 931 
06 YD 072 
06 YD 071 

1979 
1984 
1974 
1978 
1982 
1979 
1979 
1979 
1978 
1979 
1977 
1980 
1979 
1979 
1979 
1972 
1980 
1979 
1984 
1979 
1984 
1984 
1978 
1979 
1978 
1979 
1979 
1981 
1985 
1985 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1976 
1976 
1981 
1970 
1981 
1966 
1981 
1978 
1981 

Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Mercedes 
Ford 
Renault 
Fiat 
Renault 
Fiat 
Fiat 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Ford 
131 
Peugeot 
Honda 
Honda 
Ford 
Ford 
Ford 
Fiat 
Ford 
Dodge 
Wosvagen 
Dodge 
Dodge 
Dodge 
Opel 
Opel 

(Otobüs) 
(Minibüs) 

(Otobüs) 

(Otobüs) 
(Otobüs) 

(Minibüs) 
(Kartal) 
(Minibüs) 

(Minibüs) 
(Minibüs) 
(Minibüs) 
(Kamyonet) 
(Pikap) 
(Pikap) 

(Pikap) 
(Pikap) 
(Pikap) 
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Sıra No.: Plaka No. Modeli Cinsi 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

06 ZR 531 
06 UV 281 
22 DF048 
06 ZN 033 
06 F 0324 
06 ZR 049 
06 UV 566 
06 YY 461 
06 KD 687 
34 K 3472 
34 T 5499 
06 D 5391 
06 UY 348 
06 W 454 
06 YK 835 
06 E 0378 
43 AY 702 
43 DA 066 
06 TY 963 
06 HA 106 
06 RS 947 
06 ZU 994 
06 TC 172 
06 UT 895 
06 YK 577 
06 VF 241 
06 VU 296 
06 YK 579 
06 ZP 893 
06 ZL 277 
06 E 3895 
06 D 0230 
06 VP 553 
06 VF 234 
06 KV 830 
34 K 3892 
06 VF 466 
06 VF 465 
06 RT 136 
06 D 5433 
06 VE 318 
06 VH 718 
06 YK 869 
06 SU 014 
06 UY 267 
22 DH 213 

1976 
1982 
1968 
1976 
1979 
1977 
1974 
1976 
1968 
1980 
1970 
1972 
1978 
1981 
1982 
1985 
1977 
1976 
1970 
1978 
1976 
1978 
1968 
1973 
1972 
1980 
1976 
1980 
1979 
1974 
1973 
1971 
1980 
1980 
1974 
1968 
1976 
1976 
1968 
1968 
1978 
1978 
1980 
1968 
1968 
1972 

Mercedes 
Ford 
Ford 
Mercedes 
Opel 
Fiat 
Mercedes 
Mercedes 
Ford 
Renault 
Mercedes 
Ford 
Peugeot 
Golf 
Golf 
Peugeot 
Ford 
BMC 
Opel 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Mercedes 
Mercedes 
Ford 
Bucik 
Lancia 
BMV 
Mercedes 
Opel 
Ford 
Renault 
Chevrolet 
Pegueot 
Mercedes 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Pegueot 
Pegueot 
Audi 
Mercedes 
Wosvagen 
Wosvagen 

(Minibüs) 

(Askona) 

(Minibüs) 

(Wosvagen) 
(Wosvagen) 
(Ambulans) 
(Kamyon) 
(Kamyon) 
(Kamyonet) 

(Pikap) 

(Pikap) 

(Minibüs) 

(Minibüs) 
(Minibüs) 
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5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/1019) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Ulaştırma 'Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine gö
re 'tahs'is olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini bildirir 
misiniz?. 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hükmü 
gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var mı
dır?. Var ise miktarı ve talhsis olunduğu makamı bil
dirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
talhsis olunduğu ve plaka numarasını 'bildirir imisi
niz?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

İdarî ve Malî Tfler 3.4.1986 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : M-0-1/1463 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.3.1986 tartı ve 7/1019 - 5627/21584 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazınızda İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz 

Hasitürk'ün, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Bakan
lığımıza tahsis edilen resmî taşıtlarla ilgili yazılı soru 
Önergesine ait cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Sorular ve Cevaplar 

iSora 1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa Hükümle
rine göre tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile 
bunların plaka numaraları, marka ve modellerini bil
dirir misliniz?. 

Cevap 1, Bakanlığımıza 237 sayılı Yasa Hüküm
lerine göre tahsis olunan mevcut araçlarımızın listesi, 
Bakanlığımız 1986 yılı Bütçe Kanunu tasarısının so
nunda 'belirtilmiştir. 

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?. 

8 . 4 . İ986 0 : 1 

' Cevap 2. 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvele göre Müsteşarlık Makamı için bir adet 
araç tahs'is edilmiştir. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi Ma
kama talhsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz?. 

Cevap 3. Mevcut taşıtlardan Taşıt Kanununa 
bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan makamların 
haricinde tahsis olunan araç olmayıp; araçlar POOL 
sistemine göre mesai saatleri dahilinde hizmet için kul
lanılmakta, ancak saat 19.00idan sonra görevden ay
rılan birim sorumlularına, evlerine gidiş için nöbetçi 
araçlardan tahsis edilmektedir. 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/1032) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve ge
reğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hasîürk 
İstanbul 

i. Bakanlığınıza 237 saydı Yasa hükümlerine gö
re talhsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları 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 tahs'is olunduğu maka
mı bildirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
talhsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
talhsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz?. 

T.C. 
Millî »Savunma Bakanlığı 4.4.1986 

Ankara 
Kanun : 1986/274-ATG 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ugi : 13.3.1986 gün ve Kan ve Kar. D. Bşk. lığı 
7/1032.5640/21597 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün il» 
gi yazı ile cevaplandırılmak üzere Bakanlığımıza gön
derilen yazılı soru önergesiyle 'istenilen bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk1 

Millî Savunma Bakanı 
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Millî Savunma Bakanlığının 4.4.1986 Gün ve KA
NUN : 1986/274 - ATG Sayılı Yazısı ekidir. 
1. İlgi yazı Ek'inde gönderilen istanbul Milletve

kili Yılmaz ihsan Hastürk'ün soru önergesi incelen
miş ve tespit edilen bilgiler müteakip maddelerde açık
lanmıştır. 

2. 237 sayılı Yasaya göre : 
a) 1 No. lu cetvelde belirtilen resmî plaka taşı

yan 6 adet Mercedes aracı mevcuttur. 
lb) 2 No. lu cetvelde (bulunan General ve Amiral

lere tahsisli özel askerî plaka taşıyan araçlar : 
di) Mercedes : 10 
(2) Chevrolet r 1 
(3) Playrault : 1 
(4) Renault : 301 

olmak üzere toplam 313 adettir. 
c) Süilîa'hlı Kuvvetlerde idarî hizmet, protokol ve 

••güvenlik hizmetleri için trafik plakası taşıyan araç 
ımiiktarı ise 20 adettir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, il ve ilçelerin kurtuluş günlerine ve kutlama faa
liyetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/1061) 

Türkiye Büyük: Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. # 

Saygılarımlla. 
Hiteİ Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Yurdumuzun düşmandan temizlenmesi 

nedeniyle her il ve ilçemizin her yıl kurtuluş günü ola
rak kutladıkları tarihlerin askerî tarih arşivlerine gö
re doğrulukları saptanmış mıdır?. 

iSoru 2. ıBir inceleme sonucu saptanacak kurtu
luş günlerinin (bir kitapçık olarak basılıp ilgili mer
cilere dağıtımı olanaklı mıdır?. 

'Soru 3. Bu kurtuluş bayramları için bir protokol 
yönetmeliği var mı?, örneğin, yerel olan bu bayram
larda 'belediye 'başkanlanna prötokolda 'birinci dere
cede yer verilmek gerekmez mi?. 

(Soru 4. Bu gibi 'bayramlarda sadece törensel yö
nü üzerinde durmayıp, kültürel, ekonomik gelişme
ler, folklor ve sanat gelişmeleri ve yörenin örf - adet 
üstünlükleri ve çağdaşlaşma erekleri üzerinde de uğ
raşları ıbeltirleyen programlamalara önem verilmesi 
yönünde düzenlemeler düşünür müsünüz?, 

T.C, 
İçişleri Bakanlığı 

tiler İdaresi Genel 
Müdürlüğü 8.4.1986 

$b. Md. 430.303.2/2210 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
28 Mart 1986 tartı ve Genel Sekreterlik Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/1061-5771/22082 sayılı yazısı, 

11 ve ilçelerin kurtuluş günleri ve kutlama faal-
yötleri 'hakkında Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant
oğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulup, tarafımdan yazılı olarak cevaplan
dırılması istenilen soru önergesine cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü 8.4.1986 

Şb. Md. 430.303.2/2210 
Konu : Yazılı soru önergeniz. 

Sayın HİM Nailbantoğlu 
Erzurum Mliltetvekiili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28 

Mart 1986 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğü 7/1061-5771/22082 sayılı yazıları ekinde alı
nan il ve ilçelerin kurtuluş günlerine ve kutlama faa
liyetlerine ilişkin yazılı soru önergeniz incelenmiştir. 

1. Kurtuluş günlerimin kutlanma tarihlerine iliş
kin düzenlemeler Genelkurmay Başkanlığını ilgilen
dirmektedir. 

2. Kurtuluş günleri ile ilgili olarak Genelkurmay 
Başkanlığının bir yayını olduğu 'bilinmektedir. 

3. Kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgil ola
rak Balkanlar Kurulunun 3.3.1982 tarih ve 8/4400 sa
yılı kararıyla yürürlüğe konulan «Mahallî Kurtuluş 
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Günleri, Atatürk Günleri ve TParihÜ Günlerde Yapıla- [ 
calk Törenler Yönetmeliği» mevcuttur. Bu Yönetmeli
ğe göre uygulanacak protokol sırası «Ulusal ve Res
mî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği» ne 
ekli listede bdirienm!i$fcir. Bu listede Belediye Başkan
larına itlerde valilerden, 'ilçelerde de kaymakamlar
dan sonra ikinci sırada yer verilmişttlir. 

•• m 

8 , 4 ± 1986 O : 1 

4. Kurtuluş günlerinin kutlanmasında sadece tö-
rensel yönü üzerinde durulmayıp, kültürel, ekonomik 
gelişmeler, folklor ve sanat gelişmelerine de mahallî 
'imkânlar ölçüsünde yer verilmektedir. 

Bilgilerinizi rica edenim. 
Yıldırım .Akbulut 
İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 UNCU BİRLEŞİM 

8 . 4 , 1986 Safa 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZBL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAIK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 

arkadaşının, Libya'da çalışan işçilerimizin sorunlarını 
ve Hükümetin bu konudaki tutumunu tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/13) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana MiHetvekili Cüneyt Ganver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddüası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bür müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına Miskin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) <1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekilli Abdunrahman Demktaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) <1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

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

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) 

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

9. — 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) 

10. — Erzurum MilletvekiE Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum-Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderîerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
aözfti soru önergesi (6/641) {1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yıları gelir ve güderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan* 
m, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984-1985 yılan gelir ve giderlerine' ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

14. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

15. — 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) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 • 



1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

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

20. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
d) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 - 1985* 
yıları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanında», söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

2 — 
j 28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
I kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 

- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba-
I kant ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner

gesi. (6/670) (1) 
30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

31. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

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

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 

I Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 
34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

I Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 
35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve j?i-
I derlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
1 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) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
I kanın, Serbest 'Bölgeleri Tesis ve Geliştirmie Fonu' 

nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun,. uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
J nun, kamu ıkurum ve kuruiluşlannca özel firmalara 



hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Menkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

4L — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Çlanlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

43. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

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

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

46. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine üişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (1) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

49. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
<6/686) (1) 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Lib-
ya'daki bir firmada çalışan Türk işçilerinin yurda 
getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/687) (1) 

51. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere Üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

52. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
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| gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689)^ (1) 

I 53. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

54. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' , 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine üişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata üişkin Devlet Bakam 

I ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

56. — İçel MilletvekÜi Durmuş Fikri Sağlar'm, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

57. — 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) 

58. — Adana MilletvekÜi Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasmca 1985 yüın-
da gerçekleştirilen kırmızı bîber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

59. — Hatay MilletvekÜi Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

60. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 ydında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

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

62. — 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) 

63. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşüırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 

I 06/613) 



64. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Üi 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) 

65. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
. Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 

üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

66. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1)-

67. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

68. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin* 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman v,e Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

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

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

71. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

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

73. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
iBanaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
(Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, TRT Haber Dairesinde görevli bir spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

75. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'm, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

76. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nra, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

77. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl Hindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/637) 

78. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

79. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl tünde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

80. —Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ı(6/664) 

81. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, 'bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

82. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay-
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

84. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl Hindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

85. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay

lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 422) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.1986) 

2. — 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.1986) 



Dönem : 17 Yasama Ydı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 421 

3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanu
nunun Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/745) 

r.c. 
Başbakanlık 

Kanunîm ve Kararlar 7.3,1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn, Md. 
18/101-1826/01196 

TÜRKfYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA! 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 43.1986 tarihinde kararlaştırılan «3093 Sayılı Türküye Radyo -
Televizyon Kurumu Gjelirleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Değiştiriimesme Dair Kanun Tasarısı) 
ite gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

G ( E R E K Ç E 

3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Geçidi 1 inci 'maddesinde, halen 
kullanılmakta olan ruhsatlı cihazlardan bir defaya ımahsus olmak üzere; 

1. Renkli tdevizyonlardan 4 ÖOO,— TL, 
2. Siyah - lBeyaz televizyonlardan 1 OÖOy— TL, 
3. Videolardan 5 000,— TL. 
4. Birleşik dihazlaıfdan 

a) Vidleo - Televizyon - Radyo 9 000,— TL. 
b) Video - Televizyon 8 000,— TL. 
c) Radyo - Televizyon 6 000,— TL, 
d) Müzik setli ve diğerleri 3 000,— TL. 

ücret alınacağı öngörülmüştür. 

Maddede, hu ücretlerin, cihazların ruhsatsız olması veya sahihi tarafından ruhsatlı olduğunun belgeleneme-
mesi halinde ı% 50 (Yüzde eli) zamlı uygulanacağı hülleme bağlanmıştır. 

Kanunun Geçici 5 inci maddesi Üe, Geçici 1 inci maddedeki ücretlerin 1985 yılının ilk altı ayı içinde 
ödeneceği hüküm altına alımmış, daha sonra bu süre 28.6.1985 tarih ve 248 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname ile 30 Eylül 1985 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Ancak, yukarıda belirtilen tarihten sonra Kurumumuza yapılan başvurulardan; 
1. Yurt dışında 'bulunan işçi m görevli olanlar, 
2. Aisker ve mahkûm olanlar, 
3. Cihazları mühürlü olanlar ile satışım yaptıği hakle devir işlemlerini yaptırmamış olanlar, 
4J ÇeşîMi sebeplerle ücretlerini yatırma imkânı bulamayanlar ve benzeri sebeplerle ücetierini yatırmaımış 

olanların yoğunlukta olduğu anlaşılmıştır. 
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3Ö93 «ayılı Kanunun 6 ncı madidesıinde belirtilen cezaî müeyyidenin ide ağır olması, esasen ücretleri öden

memiş olan cihazların büyük kısmının siyafh-beyaz televizyon olması ve çoğunlukla ekonomik ömrünü tamam
lamış olan bu cihazların piyasada çdk küçük bedölerle satılması, bu 'sebeple, cihazların satış bedellerinden 
çok daha büyük olan bu cezalar için kanunî yollara giıdüimesi hainde, 'büyük 'bir 'kitle üzerinde rahatsızlık 
yaratacağı dikkate alınarak değişiklik yoluna gidilmesi uygun ve faydalı görülmektedir. 

Bu nedenlerle, mevcut aftan yararlanma imkânı bulamamış olanlara, söz konusu meblağı; 
1.10.1985*den 31.12.1986 tarihine kadar yüzde elli, 
1.1.1987'den 31.12,1987 tarihine kadar yüzde yüz, 
U,1988'den 3L12..1988 tarihine kadar yüzde Jkiyüz, 
Fazlası ile ödeyenlerin geçmiş yıllardan doğan ruhsatname ücretlerine dair borçları i e ruhsatsız ve ıbarnd-

rolsuz cihaz kullananların borç ve cezalarının bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkması hükmü getiril
mektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIÖINA 

Bakanlar Kurulunca 7 Mart 1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Baş
kanlıkça Komisyonumuza havale edilen «3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanu
nunun Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı»; Komisyonumuz 2 Nisan 1986 günü 
yaptığı 46 ncı birleşimde görüşüldü. 

Bilindiği gibi; radyo - televizyon ve birleşik cihazlara ilişkin ruhsatlar 4 Aralık 1984 tarihinde çıkartılan 
3093 sayılı Kanunla kaldırılmış yerine bandrol sistemi getirilmişti. Yine aynı kanun ile eski cihazlara ilişkin 
bir düzenleme de öngörülmüştü. Anılan kanun hükmü gereği ruhsatların bandrolle değiştirilmesine başlanmış 
ve bu süre, görülen lüzum üzerine bir müddet uzatılmıştı. Ancak, buna rağmen 527 431 adet bandrolsüz 
cihaz bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Söz konusu tasarı ile, bandrolsüz olan bu cihazlara uygulanacak olan 3093 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinde belirtilen cezaî müeyyidenin ağır olması, esasen ücretleri ödenmemiş olan cihazların büyük kısmının 
siyah - beyaz televizyon olması ve çoğunlukla ekonomik ömrünü tamamlamış olan bu cihazların piyasada 
çök küçük bedellerle satılması, bu sebeple, cihazların satış bedellerinden çok daiha büyük olan bu cihazlar 
için kanunî yolara gidilmesi halinde, büyük bir kitle üzerinde rahatsızlık yaratacağı dikkate alınarak de
ğişiklik yoluna gidilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuz, tasarısı ile getirilmek istenen yenî düzenlemeyi yerinde bulmuş ancak, ilgililerden, 3093 
sayılı Kanun hükmü gereği eski cihazlardan elde edilen bandrol gelirinin ne kadar tahmin edildiğini, bu
nun ne kadarının gerçekleştiğini ve Kanunun amacına ulaşıp ulaşmadığını ayrıca tasarı ile her ne kadar ge
çici ikinci maddenin değiştirilmek istenmesine rağmen esas 6 ncı madde ile öngörülen cezaların hafifletil-
mesine çalışıldığını bu sebeple 6 ncı maddenin değiştirilmesinin daha yerinde olup olmayacağını sormuşlar il
gililerin söz konusu kanun ile yapılan yeni düzenleme sonucunda 12 milyar olarak tahmin ettikleri gelirin 
13 müyar dolayında gerçekleştiğini bu nedenle kanunun amacına ulaştığını; 6 ncı maddede belirtilen miktar
ların fazlalığının, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üretilecek cihazların denetim altına alınması açısın
dan şart olduğunu belirtmeleri üzerine tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 421) 
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Tasarının 1 inoi maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş-

I 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

'Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Üye 
Hazım Kut ay 

Arnikana 

Üye1 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Üye 
M. Memduh Gökçen 

©ursa 

Üye 
İsmail Şengün 

D e r M 
Ruhsat ve bondrol atara süresıini 
uzatan, ancalk ücretini enflasyonun 
da üstünde artıran 'bu tasarı bekle

neni vermeyecektir, 'karşıyım. 

Üye' 
İlhan Araş 
Erzurum 

Üy* 
İbrahim Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
Özdemir Pehlivanoğlu 

İzmiir 

Üye1 

Mehmet Budak 
Kıırşehlir 

Üye 
Fehmi Memisoğlu 

Rize 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 

Üye 
Ahmet Sarp 
'Diyarbakır 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 

Üye 
M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İmzada bulunamadı 

Üye 
İsmet Er gül 

Kırşehir 

Üye 
Rıza Tekin 

S M 

KâJtlip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Üye 
M. Fenni İslimyeli 

Baftokesir 
Tahsil edilemeyen ruhsat ücretle

rinden gecikme zammı alınmasının 
daha pratik olacağı görüşündeyim 

Üye 
İlhan Aşkın 

Borsa 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Tülay Öney 

İstanbul 

Üye 
İbrahim Özbıyık 

Kayseri 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

Üye 
İsa Vardal 
Zonguldak 
Muhalifim 
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'HÜKÜMETİN TE'KUÎF ETTİÖI METİN 

5093 Sayıh Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin De-

ğiştirilmesüıe Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3093 sayılı (Kanunun Geçici 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«ıGeçiei Madde 2. — iBu 'Kanunun Geçici 1 inci 
maddesinde 'belirtilen ücretleri; 

1.10.1985'den 31.12.1986 tarihine kadar yüzde elli, 

1.1.1987'den 31.12.1987 tarihine kadar yüzde yüz, 
l.l.!9881den 31.12.1988 tarihine kadar yüzde iki-

yüz, 
Fazlası' ile »ödeyenlerin geçmiş yıllardan doğan 

ruhsatname Ücretlerine dair borçları ile ruhsatsız ve 
bandrolsüz cihaz kulananların borç ve cezaları 'bü
tün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.10.1985 tarihinde yü
rürlüğe 'girer. 

MADİDE 3. — Bu (Kanun 'hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PUAN VE 'BÜTÇE KOMİSYONU METM 

3093 Saydı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen 

(MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

(MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

4.3.1986 
T. özal 

Devlet Balk, Barbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A, Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Deivtet Bakanı 
Af. T. Titiz 

DevUdli Bakama 
A* Karaevli 

Adatet Balkana 
Af. N. Eldem 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

ıtçiişferi Bakamı 
Y. Akbulut 

DışUşberi Bakamı 
V, Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük ©akanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî E p k ı Gençlkve Spor Balkanı 
Af. Emiroğlu 

Bayiırtdırkk Ve hk&n (Bakanı 
1. S. Giray 

Sağlık ve Sosyad Yardım Bakana 
Af. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam Çallnşma ve Sosyal Güveml'ilk Bakanı 
H, H. Doğan Af. Kalemli 

Sanayii vıe Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabi Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

KüH'tür ve Turizm* Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

« • » 
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