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TUTANAK DERGİSİ 

101 inci Birleşim 

6.5.1986 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 327:328 I. 

II. — GELEN KAĞITLAR 

IH. — YOKLAMA 

328:329 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Balıkesir Milletvekili ismail Dayı' 

nın, son günierde Irak'ın Kerkük ve Musul 
(bölgelerinde Türklere karşı işlenen cinayetler 
ve kötü muameleler konusunda gündem dışı 
konuşması 

329 

329 
329 

329:330 

2. — izmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş' 
m, İzmir'deki Kula Mensucat Fabrikasında 
ücretlerim alamayan işçilerin durumu hakkın
da gündem dışı konuşması 330:331 

3. — Artvin Milletvekili Nevzat Bıyıklı' 
nın, 1 Mayısın mana ve mefhumu konusun
da gündem dışı konuşması 331:334 

B) Tezkereler ve Önergeler 334,336 
lM — Macaristan'a gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük 

Sayfa 
Bakanı Ahmet Kurfccebe Alptemoçin'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1018) 334 

2. — İsviçre'ye ıgideoek olan 'Sağlık ve 
Sosyal Yardım ©akanı Mehmet Aydın'm dö
nüşüne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mustafa Kalemli'ndn vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1019) 334 

3. — Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Çin 
Halk ^Cumhuriyetine gidecek olan Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğ-
lu'nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Ba
kanlığına, Tarım Orman ve Köyışleni ©aka
nı H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uy
gun ıgörüidüğüne daıir Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1020) 334 

4. — Brezilya ve Belçika'ya gidecek olan 
Milî Savunma Bakanı Zeki Yavuztüdc'ün 
dönüşüne kadar Milî Savunma Bakanlığına, 
Bayındırlık ve İskân ©akanı İsmail Safa Gi-
ray'm vekillik etmesinin uygun ıgörüidüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1021) 334 
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Sayfa 
5. — Amerika Birleşik. 'Devletlerine gi

decek odan Devlet Balkanı A. Mesut Yılmaz' 
in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dış
işleri Balkanı Vahit (Halefoğlu'nun vekiildlk et
mesinin uygun 'görüldüğüne, dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1022) 334:335 

6. — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 'Müdürlüğüne Kadro Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısının geri gön
derilmesine dair Başbakanlık 'tezkeresi (1/738) 
(3/1017) 336 

C) .Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Önerge
leri 

1. — 'İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 22 arkadaşının, resmî taşıtların 
Taşıt Kanununa aykırı olarak kullanılması ve 
Taşıt Kanununu uygulamakla yükümlü olan
larım durumlarının değeriıindıiıriıknesi (konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişiklin önergesi (8/11) 

D) Çeşitli İşler 
1. — Portekiz Cumhuriyet Meclisi Baş

kanının, TBMM Başkanını, Lizbon'da yapı
lacak olan Avrupa Meclis Başkanları Kon
feransına ıresımen davetine icabet edilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (5/101) 

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

A) Öngörüşmeler 
1. — Çanakkale Milletvekili Onmral Şeref 

Bozlkurt ve 9 arkadaşının, ikamu kesimin
deki savurganlıkların önlenmesi için alına
cak tedbirleri tespit etmek 'amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve ^Cevapları 
1. — İçel Milietlvekili Durmuş Fikri Sağ-

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

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalfoant-
oğlu'nun, Uçak Servisi lA.Ş.'ndeki (bazı yöne
ticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları 

335 

335 

335 

335:336 

336 
336 

336:349 

350,368 
350 

350 

iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/576) 

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

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - il985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başlbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/670) 

5. — 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 sözdü so
ru önergesi (6/697) 

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

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

8. — 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) 

9. — Edirne MilielJvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonumun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/675) 

11. — Edirne Millötlvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Balkanı ve Başlbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

Sayfa 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

322 — 
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Sayfa 
12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
irin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü sıoru önergesi (6/677) 350 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
Ibantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 350 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğkı'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel 'firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 350 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T. C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 350:351 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi TSfal-
Ibantoğlu'nun, 'teşvik kredilerinin bölgeler İti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
doru önergesi (6/681) 351 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
baritoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
(Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 351 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 351 

19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin iç
işleri Balkanından 'sözlü soru önergesi (6/598)) 351 

'20. — İstanbul -Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbarik Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/683) 351 

21. — İzmir 'Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 351 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 351 

23. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 

Sayfa 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
-sözlü soru önergesi (6/688) 351 

'24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/689) 351 

25. — Edirne Milletveki'H Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/690) 351 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gel'ir ve giderlerine ilişkin Dev
let 'Bakam ve Başbakan Yardımcısından Söz
lü Soru önergesi (6/691) 351! 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanı
lan ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihra
cata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/692) 35 İl 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
il'işk'in Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 352 

29. — 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) 352 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turugt 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/698) 352 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 352 

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına il'işk'in Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 352 
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33. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

cıigil'in, Balıkesir Merkez KocaaVşar (Köyü 
Kasırga iDeresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına İlişkin Tarım Orman ve KÖylş-
leri Babanından slözlü soru önergesi (6/61'6) 

34. — Erzurum M'iIldtVekili Hilmi Nal-
Iban'iJoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan slözlü soru önergesi (6/699) 

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

36. — Tralbzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arılkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan İhracatına' 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbalkan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/703.) 

38. — Denizli Mille'tivekiu Halil İbrahim 
Şah'in'in, Güney Anadolu 'Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Barbakandan sözlü s'oru önergesi 
(6/624) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın 15.6.1985 - 3)1.12.1985 tarifeleri ara-
isrnda gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
foantoğlu'nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapu
lama işlemlerine ilişkin Başlbalkandan slözlü 
soru önergesi (6/722) 

42. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
Sözlü soru önergesi ı(6/63!) 

43. — Uşak Milletvekili Yusuf Dem'ir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
sözlü isoru önergesi (6/632) 

352 

352 

352 

352 

352 

353 

353 

353 

353 

353 

353. 

Saıyfa 
44. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne talhsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanından sözlü soru önergesi (6/7'26) 353 

45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel' 
'Müdürlüğüne talhsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/727) 353! 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürkrün, Etibank Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin ıSözlü sorusu 
ve Devlet 'Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/728) 353:354 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Maden Tetlkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğüne talhsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından slözlü soru önergesi (6/729) 354 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğüne talhsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/730) 354 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Sümerfeank Genel Müdürlüğüne 
talhsis ed'ilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) 354 

50. — 'İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Has'türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları İşletmesi Genel Müdürlüğüne talhsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanın- . 
dan sözlü soru önergesi (6/733) 354 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Has'türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne talhsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/734) 354 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Has'türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/735) 354 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/736) 354 

— 324 — 
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54. — İstanbul Mille'tvekili Yılmaz İhsan 

Haistöirk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü 'soru önergesi 
(6/737) 354 

,55. _ İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Ha'stürk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin 'Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/738) 354 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tu-
tum'un, genel ve katma (bütçeli kuruluşlarla 
kamu iktisadî teşebbüslerine yeni alman ve 
(görevlerinden ayrılan personele ilişkin Baş
bakandan Sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı (6/744) 354:355 

57. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş* 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözllü soru önergesi (6/635) 355 

58. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum* 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme, 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

. igesi (6/666) 355 

59. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
'Sözlü soru önergesi (6/667) 355 

60. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
.rnir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 355 

Öl. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı
nar'ın, Yatağan Termik Santralından zarar 
Igören üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 355 

62. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar* 
in, GÖkova Kemerköy Termik Santralı -top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 355 

63. — İstanbul Milldttvekili Reşit Ülkertn, 
Bavyera Televizyonunda göisterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 355 

64. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banfcoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 

. Sayfa 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
Sözlü 'soru önergesi (6/701) 355:356 

65. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner* 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
fskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 356 

66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde' 
mir'in, Çevre Kanunu gereğince yapılan yö
netmelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/708) 356 

67. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
I cıgil'in, Balıkesir Hindeki zeytin üreticilerinin 

bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 356 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
I cıigil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içine 

alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı mıh-
satı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından gözlü soru önergesi 
(6/710) 356 

I 69. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cııgiTin, emeklilere ait çeklerin bankalarca is-

I konfoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/7M) 356 

70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
I ıgil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üreticileri-
I nin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
I Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 

(6/712) 356 
I 71. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
I cıgil'in, Balıkesir - Kepsut İlçesi Di'spanseri-
I nin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
I Yardım Bakanından sözlü ısoru önergesi 

(6/713) 356 

I 72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
I gil%ı, Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçiş-
I leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 356 
I 73. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
I cııgirin, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu-
I cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 
I ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Or-
I man ve KÖ'yişleri Bakanından sözlü soru 
I önertgesi (6/715) 356 
I 74. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı-
I nar'ın, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köyle-
I rindeki fıstık çamları ürünlerinin toplanma-
I sına ilişkin Tarım Orman ve KÖ'yişleri Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/716) 356:357 

_ 325 — 
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Sayfa 
75. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 

in, Muğla İli Kıyı 'handı turistik altyapı ge
liştirme projesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci'nin cevalbı (6/7117) 357:358 

76. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, karayoluyla hacca gidecek olan vatan
daşlardan alınan ücrete ilişkin Devlet Balka
nından sözlü soru önergesi (6/718) 358 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş-Mer-
kez-Kozlu Köyündeki elektrik satış fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/719) 358 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
(Bakanından .sözlü soru önergesi (6/720) 358 

79. — Hatay Milletvekili Abdurralhman 
Demirtaş'ın, Hatay ilinde ortaya çıkarılan' 
Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 
olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/721) 358 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 368 
1. — Kayseri 'Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Kayseri Bioğazköprüsü mevkiindeki bir 
kooperatif arazisinin Hazineye ait başka bir 
arazi ile takas edilmesi talebine ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurteebe Alptemoçin'in yazılı cevalbı (7/1052)368:369 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Tekman - Haeı-
ömer Köyündeki halıcılık okuluna ilişkin 
IBaşbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in yazılı cevalbı (7/1060) 369:370 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ban'toğlu'nun, Erzurum İlindeki elektriksiz 
köylere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türerin yazılı cevabı 
(7/1065) 370:378 

4. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, memleketleri dışında zorunlu • ikamete 
tabi tutulan vatandaşlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve 'İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevalbı (7/1068) 379 

T Sayfa 
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, Mardin İli Nusaybin İlçesi Kütlulbey 
Köyündeki çatışmada öldüğü iddia edilen bir 
vatandaşa ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1069) 379:380 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
Ibantoğlu'nun, İstanbul - Beykoz Deri Fabri
kasının Kartal'a nakledileceği iddiasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titiz'in yazılı cevalbı (7/1076) 380:381 

7. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, LilbyaVIa Türk işçileri çalıştıran ve iflas 
ettiği iddia edilen bir firmaya ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevalbı (7/1087) 381:386 

8. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, kamu kuruluşlarının 1984 ve 

I 1985 yıllarındaki akaryakıt alımlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (7/1089) 386 

I 9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1980 yılından (bugüne kadar 
Bakanlık lehine ve aleyhine açılan davalara 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/1090)386:395 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 358 

L — İzm'ir Millet'vekili Mahmut Akkılıç 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabı
tası Kanunu Teklifi, Antalya Milletvekllî 
Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşının Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 
Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Za
bıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları rapor
ları (2/59, 2/300, 1/736) (S. Sayısı : 114 ve 
1'14'e 1 inci Ek) 358:359 

2. — Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan 
Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/75)1) (S. Sayısı : 435) 359:368* 

396:399 
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I. — GEÇEN 1 

TBMM Genel Kumlu saaıt 15.00'te toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref tBozkurt, 
temel ıgıda maddelerinde Katma Değer Vergisi alın
masını erteleyen Balkanlar Kurulu kararı konusunda 
gündem dışı (bir konuşma yaptı. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 1 Ma
yıs münasebetiyle gündem dışı bir konuşma yaptı; 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut da ibu 'konuşmaya 
cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu, Par-
lamentolararası Birliği Türk Grubunun son çalışma-
İarıyla ilgili gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Çanakkale Milletvekilli Onural Şeref Bozkurt ve 
9 Arkadaşının, Kamu Kesimindeki Savurganlıkların 
önlenmesi İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bık Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergesi* (10/17) Genel Kurulun 
^bilgisine sunuldu; ' Meclis Araştırması önergesinin 
gündemde yerini 'alacağı, öngörüşmelerinin sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
(6/724) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; soru öner
gesinin Başkanlıkça geri verildiği 'bildirildi. 

'Edime Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın, 
Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yıılları gelir 
ve giderlerine ilişkin (6/654) Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü sorusuna Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci cevap verdi; soru sahibi de ce
vaba karşı görüşünü açıkladı., 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
PETKİM - Petrokimya A.'Ş. Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin (6/725) sözlü so
rusuna, Devlet Balkanı M. Vehbi Dinçerler, 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, sözleş
meli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin (6/707) 
Başbakandan sözlü sorusuna da Devlet ©akanı Kâ
zım Oksay; 

Cevap verdiler, 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 

(6/671), (6/686), (6/693) sözlü soruları, soru sahibi 
görevli olduğundan, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoığlu'nun 
(6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
(6/699), (6/700), (6/722), 

rANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
'İstanbul Miletvekli Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'm (6/614), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 

(6/708), 
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/716), 
Sözlü soruları, ilgülıi balkanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın 

(6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), 
(6/675), (6/676), (6/077), (6/689), (6/690), (6/691), 
(6/692), (6/698), (6/703), (6/6704), 

'İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/726), (6/727), (6/728), (6/729), (6/730), (6/732), 
(6/733), (6/734), (6/735), (6/736), (6/737), (6/738), 

Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmüş başka sorulan bulunduğundan, 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
(6/624), 

Balıkesir Mifetvekilıi Davut Abacığil'in (6/616), 
(6/709), (6/710), (6/711), (6/712), (6/713), (6/714), 
(6/715), 

Trabzon Miletvekiii Osman Bahadur'ın (6/702), 
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'ıin 

(6/621), 
Balıkesir Milletvekili Oahit Tutum'un (6/744), 

(6/666), 
İçel Milletveikiıli Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
Zonguldak MilldtveMli Muhteşem Vasıf Yücel' 

in (6/667), 
Muğla MüMvekili İdris Gürpınar (6/694), 

(6/695), 
İsfianlbul Miietvekili Reşit Ülker'in '(6/696), 

Erzurum MMetveküli Hilmi Nallbantoğlu'nun 
(6/701), 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705), 
Sözlü sorulan, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Genel Kurulda hazır 'bulunmadıklarından. 
Uşak MıMetvekili Yusuf Demir'in (6/632) sözlü 

sorusu, 9oru sah'M izinli olduğundan ve 
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/717), söz

lü sorusu da mehili olduğundan; 
Ertelendiler. 
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Biledik Milletvekili Yılmaz Demıir'e kınama ce- I 
zası verildi I 

izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 arkada
şının, Hayvan Sağlığı ve Zalbıtası Kanunu Teklifi, I 
Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşı- j 
nın Hayvan öağlığı ve Zalbıtası Kanun Teklifi ile I 
3 . 5 . 1928 Tarih ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağ
lık Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dalir Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Or
man ve Köylşleni komlisyonları raporlarının (2/59, 
2/300, 1/736) (S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 indi Ek) gö
rüşülmesi, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından ertelendi I 

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu' 
nun, 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifli ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (2/262) (S. Sayısı: 424) 

Erzurum Mlilleltvekülii Sabahattin Elryurt ve 4 I 
Arkadaşının, Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında I 
Kanun Teklifi ile Antalya MiUetVekli Aydın Gü
ven Gürîcan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal I 
Barışı Sağlama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu I 
Raporu (2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) | 

H. — GELEN 
5.5.1986 

Tezkere 
1. — Ahmet Kınalı Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1015) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta-
rilhi : 1.5.1986) 

Raporlar 
' 1. — 8.6.1949 TanibJi ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 

Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilimesi, 
Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Madde Ek
lenmesi ve 2.3.1970 Tarihi ve 1239 Sayılı Kanun ile 
8.7.1971 Tarihîü ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 25.12.1985 Tarih 
ve 3247 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Kom'iısyonu Raporu (1/734, 3/941) (S. Sayısı : 
436) (Dağıtma tarihi: 5.5.1986) (GÜNDEME) 

2. — Bitlis MilleilVekilıi Kâmran İnan'ın, 28.3.1983 
Tarih ve 2809 (Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 4<1 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-

Isbanlbul Milletvekili Günseli özkaya'nın ka
dınların Seçim Hakları il© llgil'i Kanun Tekiıfi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 
428) 

Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; komisyon 
raporlarının kabul olunduğu ve tekliflerin reddedil
diği açıklandı. 

27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenımes'ine Dair Kanun Tasarısının (1/752) (IS. 
Sayısı : 434) maddeleri ve tümü kafbul edildi ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

6 Mayıs 1986 Salı günü Saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat: 19.22'de son verildi 

* Başkan 
Başkanvekli 
özer Gürbüz 

Kâlllip Üye Kâtip Üye 
Samsun Giresun 

Süleyman Yağcıoğlu Yavuz Köymen 
Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

KAĞITLAR 
Pazartesi 

namenin Değiştirilerek Kalbülüne Dair Kanunun 11 
inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Ayni 
Kanuna Bir Geçidi Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/324) (S, Sayısı : 439) (Dağıtma 'tarihi : 5.5.1986) 
(GÜNDEME) 

3. — 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp AkademM 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daür 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Mıiîlî EğMrn 
komisyonları raporları (1/721) (S. Sayısı : 438) '(Dağıt
ma tarihi : 5.5.1986) (GÜNDEME) 

4. — 1380 Sayılı iSu Ürünleri Kanununda Deği-
şIMilk Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalelt, 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/737) <B. Sayısı : 437) '(Dağıtma tarihi : 5.5.1986) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Ağrı Milletvekili fbrahıim Taşdemdr'in, İran* 

in ülkemize karşı sınır- ihlalinde bulunduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5,1986) 

3 2 8 - . 
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Genel Görüşme önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hasıtürk 

ve 22 Arkadaşının, resmî taşıitliarın Taşıt Kanununa 
aykırı olarak kulanılması ve Taşıt (Kanununu uygu
lamakla yükümlü damların durumlarının değerlendi
rilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 indi maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/11) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.5.1986) 

6 , 5 . 1 9 8 6 Sah 

Rapor, 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1985 Yılı Kes'inhesap 

Cetvelinin Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük MıiMet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 
<3/998) (S. (Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 6.5.1986) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmen-

oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme /istekleri red-

BAŞ/KAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın nıiilletvekıillerinin salonda 'bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı'nın, son 

günlerde Irak'ın Kerkük ve Musul bölgelerinde Türk
lere karşı işlenen cinayetler ve kötü muameleler konu
sunda gündem dışı konuşması, 

dedilen öğrettim 'görevlilerinin durumuna ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekilli Hümü Nalbantoğlu' 

nun, Elazığ İlindeki Hazar Hidroelektrik Santralına 
lişklin Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1131) (JBaşkanlığa geliş tarihli : 
2.5.1986) 

2. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Naloantbğlu' 
nun, Erzurum İli Kırsal Kalkınma Proje Müdürlü
ğündeki iş ımaktineleri İle binek arabalarının değer-
lendirilmesıine Miskin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.5.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum -. Hınıs İlçesindeki Endüstri Meslek 
Lisesi (ile Pratik 'Kız Sanat Okulunun bina sorunu^ 
na ilişkin Millî Eğitim Gençl'ik ve 'Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.5.1986) 

(Balıkesir 'Müetvekli Cahit Tutum'a kadar yok
lama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Balıkesir 'Milletvekili Sayın İsmail 
Dayı, son günlerde Irak'ta, özellikle Kerkük'te Türk
lere karşı yapılan muameleler hakkında gündem dışı 
söz istemlinde bulunmuşlardır. 

Buyurun- Sayın Dayıâ 

- • • — ^ • • « « * — • *« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15JOO 

BAŞKAN : Başkanvekîii Arif Ş. BUgûı 
KATİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BA'ŞKSAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşimlini açıyorum. 

YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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<İSMAtL DAYI {Balıkesir) — Sayın Başkan, yü- I 
ce Meclisin değerli miMetvelkMeri; son günlerde' ba- I 
sınımızdan öğrendiğiımlize göre, Irak'ta Türklere kar- I 
şı işlenen cinayetler ve kötü muamelelerle 'ilgili gün- I 
dem, dışı konuşma yapmak üzere söz almış 'bulunu- I 
yorum. Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. I 

Aziz milletvekilleri, hepimiz biliyoruz ki, dünya I 
yüzüme yayılan Türk soydaşlarımızdan 1,5 milyon I 
kadarı da Irak'tadır ve özellikle yurdumuza yakın I 
Kerkük ve Musul şehirlerinde otarmaktadırlar. Ayrı- I 
ca bu insanlar, Irak vatandaşı olarak Irak'ın her ta- I 
rafına dağılmış ve bulunduğu topraklardaki devleti- I 
ne sadık 'birer insan olarak vazifelerini yapmakta, I 
vergilerini vermekte, askerlik dahil her türlü müıkel- I 
lefiyettlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedirler. 

•Ne hikmetse, asırlarca (kardeş gibi, gözümüz giıbi I 
koruduğumuz bu topraklarda devlet kuran komşu I 
Irak yetkilileri, Türklere karşı bitmez tükenmez bas- I 
kılar südrdürmektedirier. I 

Yine hatırlayacaksınız, (Kerkük ve Musul toprak- I 
lan 'bizim Misakımillî hudutlarınıız içindeydi. Bu yer- j 
ler, bilahara yapılan plebisitle o zaman bu toprak- I 
lard'a bulunan ingilizlere -maalesef- bırakıldı. Tari
hî 'belgeleri okuyanlar bilirler ki, 'bu yerlere plebisit I 
öncesi başka yerlerden, Türk olmayan şahıslar ace- I 
leyle yerleştirilmiş ve baskı altında, o zamanki şart- I 
larda bir plebisit yapılmıştı. İngilizlerin, vaktiyle İn- I 
giltere'de belge diye ortaya koyduğu evrakların sahte ol- I 
duğunu, değerli ıbiliım adamı Doçent Doktor Mim. I 
Kemal Öke'nin yine ingiltere'deki arşivlere dayana- I 
raik yakın geçmişte Tercüman Gazetesinde yayınla- j 
masından, yeniden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konu- I 
da ve ne şartlarda bu toprakları 'kaybettiğimize ait I 
dde pek çok tarihî beliğe de vardır, I 

Günümüzün konusu şudur K Irak'ta, ne hikmetse I 
komşuluğunu, tarihî yakınlığımızı, kendisinin 'bugün I 
var olmasını geçmişte 600 yıllık Osmanlı - Türk Dev- I 
letine borçlu olduğunu unutmuş BASAS'çıların ikti- I 
dara gelmesiyle, Türklere inanamaz baskılar uygu- I 
lanmaya başlanmıştır, ileri gelen Türkler, yetişmiş I 
kadro; 'albay, yarbay, avukat, doktor ve diğer ente- I 
lektüel Türkler maalesef, 1980'li yıllarda olduğu gi- I 
bi, ıgeçen nisan ayında idam edilen dört değerli kar- I 
deşimizi kaybetmişlerdir. 1980 yılında Albay Abdul- I 
âah Abdurrahmıaın, Yarbay Halit Sait, Doktor Nejat 
Koçak, Adil Şerif, öğretmen Mehmet Korkmaz ve I 
sayısını bilemediğimiz Türk kardeşlerimizi neyle suç- I 
ladıklarına, nasıl yargılandıklarına, neden idam et- I 
»tiklerine dair d'im'izde yeterli bilgi yoktur. Şu anda | 
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Türkiye'deki Kerküklüler Derneği Başkanı Sayın 
Doktor Nef'î Demirci'nin yakını olan Doktor Rıza 
Demirci de yıllardır kayıplar arasındadır. En sonun
da da, 25 Nisan 1986 'tarihli basınımızdan öğreni
yoruz ki, Hasan Necla, Nejat Mühammed, Ali Basar 
ve Ali Ekber isimli Türk soydaşlarımız da maalesef 
idam edilmişlerdir. Bir yanda Yunan'ın zulmü, bir 
yanda Bulgar'ın zulmü; fakat komşumuz Müslüman 
Irak'tan gelen bu sesler ve olaylar bizi son derece 
yaralamalktadır. 

Ayrıca, 25 Nisan 1986 tarihli Tercüman Gaze
tesinde Irak Basın Ataşesinin yayınlamış olduğu tek-
zıibin 4 üncü maddesinde -üzülerek söyleyeyim- ay
nen şöyle denilmektedir : «(Bununla birlikte Irak'ta 
Türkler yoiktur; fakat Iraklı Türkmen vatandaşlar 
vardır. Irak'ta Araplar, Kürtler ve Türkmenlerin bir 
faikı yoktur; hepsiy asalar önünde eşittirler.» Ceha
letine mi yanarsın, göstermelik tekzibe mi yanarsın? 
insan şaşkınlıkla bakıyor. Türkmen, Türkün özüdür, 
kendisidir. «Türkmen vardır, Türk yoktur» demek, 
Irak'taki 1,5 milyon insanımızı inkârdan başka bir 
şey değildir. 

Aziz milletvekilleri, biz, dost ve kardeş Irak Mil
letine ve hükümetine sıcak bir yaklaşım içindeyiz; 
ama dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir 
Türk varsa, nerede bir 'Müslüman varsa, sahipsiz ka-. 
îamaz. Bunlar, ister Irak'ta olsun, ister Suudî Ara
bistan'da, isterse Bulgaristan veya Yunanistan'da ol
sun, bizim için fark etmez. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

'özellikle, dost olduğumuz ve kardeş gibi yakın 
münasöbeitler içinde bulunduğumuz bir devletten bu 
hataların tekrarianmamasını ve entelektüel Türk züm
resinin bir nevi yok edilmesine matuf bu hareketin 
'tashih 'edilmesini bilhassa bekliyoruz, 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Dayı 
2. — İzmir Milletvekili A, Aşkın Toktaş'ın, İz

mir'deki Kula Mensucat Fabrikasında ücretlerini ala
mayan işçilerin durumu hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Aşkın Toktaş, 
izmir'de Kula Mensucat Fabrikasında ücretlerini ala
mayan işçiler hakkında gündem dışı söz isteminde 
bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Toktaş. (SHP sıralanndan alkış
tır) 

A. AŞKIN TOKTAŞ ıfllzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 24 Ocak kararlarının neler 
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getirip, neler götürdüğünün muhasebesini yapıyor 
sunuzdur. Buıgün sizlere, tzmirlde bir entegre tesisin 
hazin sonunu açıklayarak, küçük bir örnek verece
ğim. 

Kula Mensucat Fabrikası, pamuktan, pamuk ip
liği ve pamuklu kumaş; yünden, yün ipliği, yünlü 
kumaş ve ayrıca kadife üretmekte ve 2 335 işçi ça
lıştırmaktaydı. Aynı işletmenin, Manisa'nın Kula il
çesinde, halı üretimi yaptığı ve 1 100 halı tezgâhın
da, 80Q köylü ailenin geçimini sağladığı anımsanma
lıdır. 

Beş yıldır yanlış uygulamalar ve tutarsız işlev
lerle bocalayan Kula Mensucat, en sonunda fason 
mal üreten Ibir şirketin mukaveleyi feshetmesiyle iki-
buçufc aydır üretimini durdurmuştur. Şimdti, Kula 
Mensucatla çalışan 2 335 işçi, sokakta, kendi ka
derine terk edillmliştir. Daha önce de, aynı fabrika
dan emekli olan 600 işçi, sosyali haklarını alamamış
tır. Toplam beş bin aileyi doğrudan ilgilendiren dev 
Ibir toplumsal sorunlar yumağı, tüm açıklığıyla or
taya çıkmıştır. Beşbin aile, yirmi bin kişilik, hemen 
hemen büyük bir ilçe büyüklüğünde bir kitlesel top
luluk demektir. 

«Antidemokratik uygulamalar devam etmektedir» 
denildiğinde şiddetle karşı çıkan hükümet, işçilerin 
örgütlü temsilcileri olan sendikaların, neden bir tür
lü yüzde 50 sınırını aşamadığını araştırmak zahme
tinde buluna/bilir mi? Bu İşyerinde mevcut iki sen
dikanın (öz-İplik - İş ile TEKSİF) her ikisi de yüz
de 50 barajını bir türlü aşamamaktadır ve dola
yısıyla işçilerin topluca haklarını arayacak bir ku
ruluş yıllardır oluşamamıştır. 

Sokağa terk edilen, her türlü hakları 
ve maddî imkânları ellerinden alman 2 335 
işçi ailesi arasından, 12 çlift geçim zorluğundan, ay
rılmak üzere mahkemeye başvurmuştur, işinden olan 
kadın işçiler,, kendilerine musallat olan kadm tüccar
larının eline düşmüyorlarsa bu, Türk işçi kadınları
nın geleneksel erdemlerinden kaynaklanmaktadır. 

Öte yandan, işçilerin geçim yolları tıkandığı için, 
Salhane, Bayraklı, Şemikler, Manavkuyu gibi Kula 
Mensucat işçilerinin çoğunlukla yaşadıkları semtler
de, kiracılarla ev sahipleri arasında ıbüyük anlaşmaz
lıklar çıkmaktadır. Birçok işçi evinin kirasını ödeye
meyecek durumdadır. Ayrıca, bu semtlerde bakkal 
dükkânlarının camlarında «Kula Mensucatta çalış
mış işçilere kesinlikle veresiye mal verilmez» diyen 
ilamlara rasttanmaktadiTi 

İki aile reisi akıl hastanesine yatırılmıştır. Yi
ne aynı işçi kesiminde intihar olaylarına dahi rast
lanmaktadır. 

Değerli rnlilletvekfleri, bu olaylar İzmir'de ara 
seçim yapılacak ikinci seçim bölgesinde meydana gel
mektedir. Önerimi; hükümet bu haksızlıklara çare 
bulamazsa, ara seçimlerde bu semtlere milletvekille
rinin ziyaret için bile gitmemeleridir. Zira, bu kadar 
zorluklar karşısında ezilen işçimiz, uygulamacılar
dan hesap soracaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toktaş. 
HÜSEYİN AVNİÎ SAGESEN {Ordu) — Ara se

çime gidecek yürek var mı hükümette? 
3. — Artvin Milletvekili Nevzat Bıyıklı'nın, 

1 Mayısın mana ve mefhumu konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — ArtVin Milletvekili Sayın Nevzat 
Bıyıklı, 1 Mayısın mana ve mefhumu hakkında gün
dem dışı söz [istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bıyıklı. (ANAP saralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞEISEN (Ordu) — Dinle
yici localarına bebeler geldi; kavga çıkarmak için 
bahane mi? 

NEVZAT BIYIKU ((Artvin) — Kavga etmeye 
niyetli değiliz; ama arzu ediyorsanız varız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli .arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce he
pinizi saygıyla selamlıyorum. Amacımız kavga et
mek değildir; çünkü blirbirimizden alıp veremeyece
ğimiz bir şey yoktur. ıDaha evvel 1 Mayısla ilgili 
konuşma yapan Sayın Gürkan, konuşmasının başın
da, «Bir siyasî partinin genel başkanı olarak ko
nuşmayacağını» ifade etmişti. Onun için, diyorum 
ki, hiçbir SHP'I arkadaşım konuşmamın muhatabı 
değildir. Buıgün söz almamın nedeni ise, hiç arzu 
etmediğim, sizin de arzu etmeyeceğiniz bir olay üze
rinde gömülerimi arz etmek istediğimden dolayıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yasaların, 
kutlanmasını yasakladığı 1 Mayıs, eğer 1 Mayıs bay
ramı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında kutlanmaya kalkışılırsa... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne olur? 
NEVZAT BIYIKLI l(Devamla) — Yarın 27 Ma

yıs bayramını da kutlamak isteyenler olacaktır; ona 
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mani olmanız «ve olmamız da mümkün olmayacak
ta (muhterem arkadaşlarım.i. 

-HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — 27 Ma
yısa ne alnluş? 

EROL AĞAOİL ((Kırklareli) — Bültün dünyada 
1 iMayıs işçi bayramıdır. 

NEVZAT BIYIKLI ((Devamla) — 1 Mayıs Tür
kiye'de işçi bayramı değildir. İşçi bayramı yasalar
da «belirlenmiştir ve her yıl 24 Temmuz günüdür. 
24 Temmuz günü, Türk işçisine 'bazı haklar veril
miş olduğu (için İşçi Bayramı olarak kutlanmakta
dır. 

Şimdi size soruyorum: 1 Mayıs tarihinde Türk 
işçisine ne verilmiştir, Türk Milletinden veya Türk 
işçisinden neler alınmıştır, muhterem arkadaşlarım?... 
1980 öncesi l Mayıs mitingleri Taksiim Meydanın
da yapılmıştır. IBu mitinglerin nelere mal olduğunu 
hepimiz gayet iyi biliyoruz. Taksim Meydanında ya
pılan Ibu. bayram kutlatmarında neler gördük? - Bi
zim bildiğimiz bayramlarda kardeşlik, sevgi, saygı 
vardır; fakat o bayram kutlamalarında, Atatürk 
portresi yerine Mao'nun, Lenin'in, Stalin'in portreleri 
vardı; Türk Bayrağı yerline, orak çekiçli bayrak var
dı ve bu (bayrak, bayrak direğine çekilirken saygı 
duruşunda bulunan 24 adet de o günün parlamen
teri «vardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bayrak, bayrak di
reğine çekilirken saygı duruşunda bulunan 24 adet 
parlamenterin var olduğunu hepimiz gördük, ya
şadık ve biliyoruz; 'ama bu Meclis, o Meclis olma
yacaktır, bu milletvekilleri, o milletvekiillleri olma
yacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AGAGEL (Kırklareli) — Konya mitingi
ni de anlat. 

(NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, o (bayram mitingi dağıldıktan sonra, 
orta yerde kalmış 36 ceset ve o cesetlerin başucun-
da ağlayan yüzlerce anne, baba, ikardeş vardı. O 
(günleri unutmayalım muhterem arkadaşlarım. 

(HÜSEYİN AVNİ GÜLER' (İstanbul) — Hep 
beraber soruşturma açtıralım, varsanız, lütfen buyu
run; daha neticelenmemiştir. Parmaklarınızı kullanın, 
soruşturma açalım..., 

BAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmeyin 
efendim.' 

NEVZAT BIYIKLI ((Devamla) — Hep beraber 
neticeye varmaya çalışalım muhterem arkadaşlarım. 

Onun için diyorum ki, bu bayram bizim bayra
mımız değildir; bu Meclis de, o Meclis değildir muh-
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terem arkadaşlarım, Şayet bu bayram işçi bayramı 
olsa idi, muhalefet sıralarında benlim gibi işçi kö
kenli milletvekili arkadaşlarım «vardır; onlarla be
raber biz bu işin, bu bayramın öncülüğünü yapar
dık muhterem arkadaşlar. ı(SHP sıralarından gürül
tüler) Çünkü, ben siain gibi yukarıdan gelmedim; 
gerçekten eli nasırlı işçi temsilcisiydim ve üşçi olarak 
öleceğimden gururluyum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Emeğe küf
rettiniz, emeği yuhaladınız orada. 

EROL AĞAÖİL .(Kırklareli) — Konya'yı da 
anlat. 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — İstediğiniz ye
re geliyorum^ < 

Fakat gördüm ki, ömründe hiç işçi olmamış, hiç 
nasırlı eli sıkmamış, hiç işçi cenaze namazını kılma
mış kişiler, burada işçi haklarını savunuyor; işçi 
haklarını savunuyor 'görünümü içinde kahraman ol
mak istiyor. (SHP sıralarından «Bu şekilde konuşa
mazsın» sesleri, gürültüler) 

HALİL (İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sizin 
gibi, senin gibi... 

BAŞKAN — Lütfen... lütfen.,. 
'NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, yasaklanmış bu bayram için hükümet 
âdeta seferber olimuş, vatandaşın mal ve can güven
liğini korumayı başarmış; ama ne yazık ki, Meclis-
içinde, yasaklanmış bu bayramı kutlamak isteyen
lere mani olamamıştır ve (bu mukaddes çatının altın
da bu bayram kutlanmak istenmiştir. (SHP sırala
rından gürültüler) , 

CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Kimdir onlar sa
yın hatip, kimdir?... Burada bu şekilde konuşamaz
sınız. 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Şayet hükü
met dışarıda yeterli tedbirleri almasaydı, bir olay 
çıksa idi; o zaman yine bu kürsü işgal edilip, «Hü
kümet yok bu memlekette» diye bağırılacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, dışarıda arzu ettikleri 
şekilde başardı olamayınca, çok önceden haber ve
rilmiş bazı grupları Meclis localarına doldurmak 
suretiyle onlara selam ve mesaj göndermek istedik
lerini tespit ettik. I(SBP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN .— Sayın (Bıyıklı, lütfen toparlayın 
efendim; süreniz doldu. 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım... 
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M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — îş- l 
çinin cenaze namazını siz kılıyorsunuz siz... I 

BAŞKAN — Lütfen efendim.,. I 
NEVZAT ıfilYMCİLI (Devamla) — .Ben mezarına 

kadar gidiyorum, sen kenardan bakıyorsun. I 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız Sa- I 

yın Bıyıklı, I 
NEVZAT BIYIKLI i(Devamla) — Ondan cesaret 

alanlar, bu kez Türkiye Büyük Millet (Meclisi çatısı 
altında yine o havayı eaitomek istediler. I 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — O ha
vayı diz estirmek İstediniz. 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Çünkü, da
ha önce Türk - Iş'in İzmir'de yapmış olduğu miting- I 
te, bayağı boy göstermişlerdi. I 

ıMfÜNUR SEVİNÇ ıCBstkişohir) — Siz neredeydi- I 
niz?... 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Ben onları kut
luyorum, onlar haklı; haksız olan birileri varsa, I 
Türk - tş'in yöneticileri idi muhterem arkadaşlarım. I 

EROL AÖAGitL (Kırklareli) — Allah, Allah!... 
'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, artık Türkiye'de işçi de, talebe de, çiftçi | 
de, köylümüz de, esnafımız da; yani bütün vatan- I 
dağlarımız huzurlu, güvenli barış içinde bir Türkiye I 
istemektedir; 12 Eylül »öncesine dönmeyi asla dii- I 
şünmemektedir. (SHP sıralarından «Doğru, doğru» I 
sesleri) 

1980 öncesi yüne hu çatının altında bir çaitlak ses 
çıkmıştı muhterem arkadaşlarım..* 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — O çat
lak ses senin sesin. 

«ALIL İBRAHİM ŞAHÎN (Denizli) — O çat
lak ses sensin. 

NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Bir lider di
yordu ki, «!Bir gün gelecek, haıkem düdüğünü çala
cak, maç duracak* seyirci sahaya inecektir...» Onun 
söylediği düdük, gerçekten, bir geldi çaldı. O gün, 
Türk IMiHetinlin ezadan, cezadan kurtulduğu gün
dü. O düdük, 12 Eylül 1980 günü sabaha karşı çalı
nan düdüktü. O düdük, Türk Milletlinin sinesinden j 
çıkmış, Türk Milletinin gözböbeği Şanlı Türk Or
dusunun düdüğü idi. Şayet onların istediği gibi bir 
düdük çalınsa Mi, Türk Milleti yok olacaktı; o dü- i 
dük, kardeşi kardeşe vurdurma düdüğü olacaktı. 
Sonuçta, bu mukaddes çatının altında demokrasiden ı 
kimse bahsedemeyecek ve sizlerin, bizlerin yerine ; 

başkaları olacalctı. (SHP sıralarından gürültüler, 
«Sermayenin düdüğü» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Bıyıklı. 
NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, 1 Mayısın... 
ÎSMET TURHANGİL (Manisa) — Konya mi

tingini de söyle. • 
SALîM EREL (Konya) — Sen kkıin düdüğü

mün?... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — 1 Mayısın 

burada kutlanmak istenildiği ıgün, Türkiye'de' işçilere 
ve işçi kökenlilere, sendikalara, merkezi Paris'te bu
lunan bir örgütün ıgönderdiği mesajı aynen okuyo
rum. Mesaj : 

«1. Kurtuluş Yolu» başlıklı (kırmızı yazılı), 
«2. Emek, özgürlük ve savaşın kazanılması», 
3. İşçiler, emekçiler, Anayasa...» (SHP sıraların

dan, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütifen efendim... 
NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — «12 Eylül 

rejimini, tüm yasa ve kararnamelerini yırtın ve atın» 
diyor. (Gürültüler) 

Zorunuza gitmesin çocuklar... 
ıMesaj: «Evren ve generaller çetesini tutuklayın, 

idam cezalarını kaldırın, Mam ve işkenceleri durdu
run, siyasî tutuklu ve hükümlüleri derhal ve koşul
suz salıverin; faşist ordunun, Kürdiötan ve Kuzey 
Kıbrıs'tan derhal çekilmesini sağlayın; NATOMan 
çekilmesini, tüm askerî üs ve tesislerinin kaldırılması
nı sağlayın; ikili anlaşmaları yırtın atın ve böylece 
savaşınızı yükseltin» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Bıyıklı, lütfen efendim... 
NEGZAT BIYIKLI (Devamla) — Bitti efendim. 
işte, bu belgeleri, Sayın Meclis Başkanvekilime 

takdim ediyorum. Çünkü bu belgeler gerçektir, 
Türk işçilerine dağıtılarak, İL Mayısta Türkiye'de 
uygulanmak istenenlere ait belgelerdir. (SHP sırala
rımdan gürültüler) 

VECİHl AKIN ((Konya) — Sapıttı. 
NEVZAT BIYIKLI (Devamla) — Bu belgeleri 

Meclis Başkanvekiline teslim ediyor ve hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlat)) 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Hükü
mete ver sen onu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bıyıklı.. 
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HÜSEYİN AVINİİ GÜLER (İstanbul) — "Serma
yenin düdüğüsün sen. 

YUSOF ZİYA KAZANCIOĞLU '(Trabzon) — 
Hakikaten sermayenin düdüğü yahu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görül

düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1018) 

BAŞKAN .— Gündeme geçiyoruz. 
Gündemim «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan

lığının 5 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup bil
gilerinize sunacağım: 

Türküye 'Büyük Millet MecM Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 4 Mayıs 1986 

tarihinde Macaristan'a gidecek alan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanı ve Başlbakan Yardımcılığına 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahime't Kurtcebe Alpte
moçin'in vekillik etmesinin, (Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş 'olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Oumlhurlbaşkan i 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı Mehmet \Aydın'ın dönüşüne kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1019) 

BAŞKAN — 'Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mayıs 1986 ta

rihinde İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mehmet Aydm'ın dönüşüne kadar; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik IBakam Mustafa Kalemli'nin veki'lik 
eitmesini, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk 

Cumhuriyetine gidecek olan Kültür ve Turizm Ba

kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne ka
dar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1020} 

BAŞKAN — Düğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 (Mayıs 1986 ta

rihinde Pakistan fslam Cumhuriyeti ve Çin Halk 
Cumhuriyetine gidecek olan Kültür ve Turizm Ba
kanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

[BAŞKAN -r- Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Brezilya ,ve Belçika'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne ka
dar Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1021) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi ökuıtuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Mecliısi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Mayıs 1986 

tarihinde Brezilya ve Belçika'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne ka
dar; Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İs
kân Bakanı t, Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halef-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1022) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 10 Mayıs 1986 

tarihlinde Amerika (Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halöfoğ-
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Ju'nun vekillik etmesinin, Barbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bingilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ. 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 22 arkadaşının, resmî taşıtların Taşıt Kanununa 
aykırı olarak kullanılması ve Taşıt Kanununu uygu
lamakla yükümlü olanların durumlarının değerlendi
rilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Uzun ibir süredir resmî taşıtların 'kullanımına 'iliş

kin yasanın açık hükümlerinin ihlâl ©dikliği kamu
oyunda tartışılmasına karşın, 'hükümet bu konuda ge
rekli önlemleri almadığı gibi, yasa hükümlerine para
lel yayınlanan genelgelere de uyulmarnaktadır. 

Resmî taşıtların temin ve kullanımımı düzenle
yen 237 sayılı Yasanın açık hükümleri ihlal edil
mekte ve bu görünüm kamuoyunda olumsuz bir şe
kilde gelişmektedir. 

Resmî hizmetlerde kullan'ıdması gereken resmî 
taşıtların zaman zaman özel işlerde ve yasa hüküm
lerime aykırı kuılllanımları tespit edilmiş olmasına, bu 
tespit yayın organlarında yayınlanmış olmasına rağ
men, ilgililerin gerekli Önlemleri 'almadıkları gibi, ya
sal işlem yapmaları gereken kurum ve kuruluşların 
olaya suskun kalışlarını da üzüntü ile izlemekteyiz. 

Hukuk devletinde yasaların işlemeyişi, diğer bir 
tanımla uygulamaktan alıkonulmasını 'anlamak müm
kün değildir. 237 sayılı Yasa hükümlerini uygulamak 
ile yükümlü olanların durumlarının değerlendirilme
sinde sayısız yararlar vardır. 

Öte 'yandan, davranışları ve 237 sayılı Yasa hü
kümlerine aykırı uygulamaları suç teşkil eden bazı 
kamu kuruluşlarının yetkililerinin durumlarının tespit 
edliebimesıi için Anayasanın 98 inci ve Millet Mec

lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
genel 'görüşme açılmasını arz ve .teklif ederiz. 
Yılmaz 'İhsan Hastürk Mehmet Kemal Gökçora 

İstanbul Bursa 
Onura! Şeref Bozkurt Seyit H. Konuksever 

Çanakkale Edilme 
Hüseyin Aydemir Reşit Ülker 

İzmir İstanbul 
Nuri Üzel Orhan Otağ 
Esfcişehiir Kocaeli 

Günseli özkaya Hayrullah Olca 
İstanbul İzmir 

Salih Güngörmez Cemal Özdemit 
Kocaeli Tokat 

Mehmet Yaşar Mehmet Sait • Erol 
Ağrı Hakkâri 

Bilal Şişman M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
İstanbul Afyon 

Sabit Batumlu Lezgin Önal 
İstanbul Hakkâri 

Nuri Korkmaz Fikret Eirtan 
Adana İzmir 

Süleyman Koyuncugiıl Rıza Telkin 
Gaziantep Siirt 

Setanattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve genel görüş

me açılıp açıılımaması konusundaki önıgörüşme sıra
sında yapılacaktır. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanının, 

TBMM Başkanını, Lizbon'da yapılacak olan Avrupa 
Meclis Başkanları Konferansına resmen davetine ica
bet edilmesine dair Başkanlık tezkeresi (5/101) 

BAŞKAN — Türkiye IBüyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Mıiliet Meclisi Genel Kuruluna 
6 - 7 Haziran 1986 tarihleri arasında Portekiz'in 

'başkenti L'izJbon'da yapılacak olan Avrupa Meclis 
Başkanları Konferansına Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı; evsaihi'bi, Portekiz Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı tarafından resmen davet edilmiştir. 
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Vaki davete icabet edilmesi Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN —• Tezkereyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere kabul edil
miştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Genel Müdürlüğüne Kadro Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (1/738) (3/1017) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1* — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Boz-

kurt ve 9 Arkadaşının, kamu kesimindeki savurgan
lıkların önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergeni (10/17) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
9 arkadaşının, kamu kesimindeki savurganlıkların ön
lenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlı-

1 yoruz. 
Hükümet yerini almıştır. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma çabalarında olumlu sonuca ulaşabil

mek, suretiyle ve önemli ölçüde «Verimlilik artışı» 
sağlamakla olanaklıdır. 

Kaynakları kıt olan az gelişmiş ya da gelişmekte 
olan ülkelerde ve özellikle Türkiye'de; kalkınma ve 
verimlilik artışı çabalarını boşa çıkaran, en azından 
törpüleyen en önemli darboğaz; ister kamu kesimin
de, ister özel kesimde olsun bir türlü gideremediği
miz ya da azaltamadığımız, «savurganlık» tır. 

«Savurganlık», gereğinden çok ve boşuna harca
madır. 

BAŞKAN — içtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
verilmiş ıbir Başbakanlık tezkeresi vardır, okutuyo-
mm : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.1.1986 tarihli ve 101-1940/06040 sayılı 

yazımız. 
töllgid'e kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan 

«Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne Kadro Verilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» nın geri gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

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

Kaynakların verimli kullanımı; «belli bir kamu 
fonu ile en fazla mal ve hizmet sağlanması, mal ve 
hizmetlerin en az bedelle elde edilmesi» özellikleri
nin, bir başka tanımlama ile optimum faaliyet veri
minin sağlanamaması, kamu kesimindeki savurgan
lığı gösterir. 

Kamu kesiminde, bu cümleden olarak genel ida
re, katma bütçeli idareler, yerel yönetim birimleri 
(belediyeler ve il özel idareleri), döner sermayeli ku
ruluşlar ve nihayet kamu iktisadî teşebbüslerinde ke
limenin tam anlamıyla ve olağanüstü boyutlarda sa
vurganlık vardır. 

Personel çokluğundan, verimsizliğinden, yönetsel 
verimsizliğe; eksik kapasitelerden, yıkılmaya, çürü
meye terkedilen değerlere; mevzuat yapımızdan, bü
rokrasiden, bilgisizlikten, hesapsızlıktan, kötü kulla
nıma; yatırım savurganlıklarından, gösterişçi giderle
re; organizasyon bozukluklarından, koordinasyon 
noksanlıklarına kadar içinde bulunduğumuz bir «sa
vurganlıklar manzumesi» nin yüzlerce, binlerce sahi-
fesini hepimiz içimiz sızlayarak ibretle seyretmekte
yiz. 

Söz konusu savurganlık yalnızca bugünün soru
nu değildir. Türkiye Cumhuriyetinin olanakları, nice 
yıllardır savurganlık canavarının pençesindedir. 

Söz konusu savurganlık yalnızca bugünkü siyasal 
iktidarın da sorumluluğunda değildir, özellikle son 
35 - 40 yıldır tüm siyasal iktidarlar bu sorumlulukta 
paydaştır. 

işbaşına geçen her hükümet, işbaşına geçtiğinde 
ya da işbaşında bulunan her hükümet, hükümet et
tiği her yılda, hatta her üç, beş ayda «azamî tasar-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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ruf» genelgeleri yayınlamakla beraber; her bütçe ve 
her bütçe görüşmesi «tasarrufa azamî özen gösteri
lecektir» cümleleriyle dolu olmasına karşın, bu afet 
hükmünü . sürdürmeye devam etmektedir. 

Birey (yurttaş) ve kuruluşlar, eğitimimiz, değer 
yargılarımız bu yolda köktenci bir «şok» a tabi tutul
madığı sürece de; «savurganlık» afeti hükmünü sür
dürmeye devam edecektir. 

Başta Parlamento, tüm Devlet organları olmak 
üzere (iktidarda olsun, muhalefette olsun), siyasî par
tiler ve yurttaşlar için bu şok'u yaratmak; önemse
mezlik edilemez, görmemezlikten gelinemez ve üze
rine gitmekten kaçınılamaz ulusal bir görevdir, bir 
yurttaşlık borcudur. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca; «kamu kesimindeki 
savurganlıklar ve giderilmesi için alınacak önlemler» 
konusunda bir «Meclis Araştırması» açılmasını saygı 
ile arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Milletvekili 
Onural Şeref Bozkurt 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususunda hükümete, siyasî 
parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine 
veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz 
verilecektir. 

Maliye ve Gümrük Bakam Sayın Alptemoçin; 
buyurun efendim. 

(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; huzurunuzda, Ça
nakkale Milletvekili Sayın Onural Şeref Bozkurt'un, 
kamu kesimindeki savurganlıklar ve giderilmesi için 
alınacak önlemler konusunda bir Meclis araştırması 
açılması hususundaki önergesi üzerinde hükümetimi
zin görüşlerini açıklamak üzere bulunuyorum. 

Sayın önerge sahibi, Cumhuriyet döneminin son 
otuzheş - kırk yıllık bölümünde kamu kesimi kay
naklarının kullanımında savurgan harcamalarda bu
lunulduğunu ve bu dönem zarfındaki tüm siyasal ikti
darların bu savurganlıkta pay sahibi olduğunu vur
gulayarak, şimdiye kadar alınan tedbirlerin hiçbirisin
den netice elde edilmediğini ileri sürmekte; başta par
lamento olmak üzere tüm devlet organlarının, eğitim 
şeklinin ve toplum değer yargılarının kökten bir şoka 
tabi tutulmasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde sa
vurganlığın önüne geçilemeyeceğini ifade etmektedir. 
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Çeşitli kişi kurum veya organlarca zaman zaman 
desteklenen bu tür görüşleri, soyuttan somuta indirge
mek, teşhis edilen hastalıklara gerekli müdahaleyi yap
mak hepimizin görevidir. Hükümetimiz, bu anlayıştan 
hareketle, daha iktidarının ilk günlerinde, kamu hiz
metlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekono
mik bir şekilde yürütülebilmesi için, bakanlıkların 
kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas 
ve usulleri düzenleyen bir seri kanun hükmünde ka
rarnameyi yürürlüğe koymuştur. Bu kanun hükmün
de kararnamelerledir ki, bakanlıkların kurulması belli 
normlara bağlanmış, siyasî atmosfere göre bir Cum
hurbaşkanlığı tezkeresiyle bakanlık kurulması dönemi
ne son verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bundan beş yıl önce kamu 
kesiminde ne kadar kadro olduğu bilinmiyordu. Hü
kümetimiz zamanındadır ki, çıkarılan kanun hükmün
de kararnameyle kamu kesimi kadroları yeniden tes
pit edilm'iş, kadro ihdas ve iptali, hizmetle uyumlu 
olma şartını içeren esas ve usullere bağlanmıştır. 
Mevcut kadrolara atama yapılması da hizmetle ilgilen
dirilmiş, kamu kesimi, sunî istihdam yaratma arenası 
olmaktan çıkarılmıştır. Personel alımında ve terfiler
de, objektif ölçüler; özellikle liyakat, bilgi, beceri gibi . 
hususlar ön plana alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetimi
zin işbaşında olduğu süre içinde, 1985 ve 1986 yılları 
programlarıyla, genel ve katma bütçe kanun tasarıları 
hazırlanmış Ve bu bütçe tasarıları yüce heyetinizin 
müspet iradeleriyle kanunlaşmıştır. Söz konusu prog
ram ve kanun tasarıları hazırlanırken, bir dönem ger
çekten pazarlık ve siyasal nüfuz unsuru haline geti
rilmek istenen yatırım projeleri, yapılabilirlik, üretime 
geçme, istihdam yaratma, altyapıyı ve enerji üretimini 
geliştirme gibi temel faktörlere göre değerlendirilmiş
tir. Miktarı itibariyle, kaynakları verimsiz kılacak ka
dar çok projelere itibar edilmemiştir. Genelde, baş
lanmış verimli projelerin zamanında tamamlanması
na, hatta ilave kaynaklar yaratılarak zamanından ön
ce bitirilmesine özen gösterilmiştir. 

Başbakanımız tarafından 6.6.1984 ve 13.6.1985 ta
rihlerinde yayınlanan 1985 ve 1986 yılları bütçe çağ
rıları ve bu çağrılara uygun olarak hazırlanan yıllık 
programlar, bu ifadelerimizin somut kanıtlarıdır. 

Ayrıca, tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak Baş
bakanlık ve bakanlığım tarafından yayınlanan tebliğ 
ye yönergeler, tasarruf konusunda hükümetimizin an
layış ve politikalarının açık ifadesi olan önemli bel
gelerdir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buna bir mi
sal olmak üzere müsaade ederseniz, önce 1986 malî 
yılı bütçe çağrısından sadece ilki paragrafı okumak is
tiyorum. 

Bakınız bu paragraflarda ne diyor : «Bütçe büyük
lüğü yanında bir başka önemli husuls da, bu büyüklü
ğün ekonomik olarak dağılımıdır. 1986 yılında trans
fer ödemelerinin bir önceki yıla göre artan miktarlar
da gerçekleşeceği dikkate alındığında, bu dağılımın 
önemi daha iyi anlaşılır. 

Bu sebeplerle, 1986 yılı bütçe tekliflerini hazırla
mak durumunda olan genel ve katma bütçeli daire ve 
idarelerden her birinin bütçe, tekliflerinde gerçekçi 
davranmaları, diğer daire ve idarelerin zorunlu hiz
metlerinin aksatılması pahasına karşılanabilecek ta
leplerde bulunmamaları gerekmektedir. 

Bütün bakanlardan bu konunun üzerinde hassasi
yetle durmalarını, sorumlulukları altındaki daire ve 
idarelerle ilgili hizmetler için ülkemiz imkânları nis
petinde uhdelerine verilecek ödeneklerle yetinmek du
rumunda olduklarını dikkate almalarını, ödeneklerin 
verimlilik ve tasarruf anlayışı içinde kullanılmasını 
sağlayacak tedbirleri uygulamanın her safhasında ta
kip etmelerini, bu maksatla alınacak bütçe uygula
ma tedbirlerine özenle riayet ötmelerini bekliyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; müsaa
de ederseniz, yine Başbakanlıik tarafından 27.3.1986 
tarihinde yayınlanmış genelgeden birkaç paragraf oku
mak istiyorum. 

«Kamu kurum ve kuruluşları*kendi görev alanla
rına giren hizmietleri süratli, düzenli ve en iyi şekilde 
yerine getirmek, kendilerine tahsis edilen malî imkân 
ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve mümkün 
olduğu kadar tasarrufa riayet etmekle mükellef bu
lunmaktadırlar. 

Ru .sebeple, 1986 malî yılı bütçesinin dengeli bir 
şekilde sonuçlandırılabilmesi ve harcamalarda azamî 
tasarrufun' sağlanabilmesi bakımından aşağıda belirti
len tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. 

a) Boş kadroların kullanılmasında Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca yayınlanmış bulunan bütçe uy
gulama talimatında belirtilen usul ve esaslara uyula
caktır. 

b) Kamu kurum ve kuruluşları, gayrimenkul ki
ralama, satın alma ve kamulaştırmalar için Başbakan
lıktan izin alacaklarıdır. 

c) Taşıt, döşeme, demirbaş ve kırtasiye alımla
rında azamî tasarrufa riayet edilecektir. 

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen tedbirlerin uygu
lanmasında gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilme
sini önemle rica ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

Sayın milletvekilleri, kamu veya özel, tüm kay
nakların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi, ter
cihlerin sağduyu ile yapılması ve rasyonel bir orga
nizasyon ile mümkündür. Hükümetimizin, gerek kay
nakların tahsisi ve gerekse organizasyon bakımından 
yanlış bir politika izlediğinin söylenmesi mümkün de
ğildir. 

İktisadî kalkınmada devletin oynayacağı rol ko
nusundaki politikamız hepinizce malumdur. Progra
mımızda da belirttik, iktisadî kalkınmada devletin asıl 
fonksiyonu, tanzim edicidir. Devlet, fertlerin ve ku
ruluşların iktisadî münasebetlerini düzenleyecek, ih
tilafları halledecek, genel kaideler koyacak, iktisadî 
istikrarı önleyen engelleri kaldırarak verimi yüksel
tecektir. Devlet, bu tanzim edici rolünü yerine geti
rirken, detaylara girmeyecek, genel seviyede yönlen
direcektir. 

Bize göre, ekonominin tabiî kanunları içinde ge
lişmesi ve işlemesi, kaynak savurganlığını önleyici en 
tesirli silahtır. Bizim politikamızın esasını, devlette ol
sun, özel kesimde olsun, rekabet şartlarının hâkim kı
lındığı serbest pazar ekonomisinin uygulanması teşkil 
etmektedir. Devlet müdahalesi, ülke menfaatları doğ
rultusunda ve asgarî düzeyde tutulmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen ik'ibu-
çuk yıllık icraatımızda, devletin ekonomideki payını 
azaltmaya, devletçe yürütülen iktisadî faaliyetlerde 
serbest rekabet şartlarını yaratmaya azamî gayret sarf 
ettik. Bu yolladır ki, kaynakları daha etkin kullana
rak verimliliği artırdık. 

Kamu kesiminde kaynakların amacına yönelik şe
kilde kullanılması hususunda hükümetimiz her za
man hassasiyet göstermiştir. Bütçe kanalı ile ifa edi
len hizmetler için ayrılan ödenekler, gelir politikaları 
ile uyumlu bir şekilde kullandırılmakta, devletin aslî 
fonksiyonlarının zamanında ve aksatılmadan yerine 
getirilmesi hususuna özel önem ve öncelik verilmek
tedir. 1986 yılı başında 7 trilyon 254 milyar liralık 
başlangıç bütçesinin yüzde 8'i bloke edilmiş, kalan 
kısmın kullanılabilmesi ise, Başbakanlık talimatları 
ve bütçe uygulama yönergeleriyle belirli esaslara ve 
kısıtlamalara tabi tutulmuştur. 

Mühim olan kaynakların kullandırılmaması değil, 
bunların zamanında ve yerli yerinde kullandırılması-
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dır. Hükümetimizin uygulamalarının ekonomide ve
rimli neticeler yarattığı, hep birlikte müşaihade edilen 
bir husustur. Kalkınma hızları 1980'de eksilere düş
müşken, 1984'te 5,9'a; 1985'te 5,1'e ulaşmıştır. 

Bütçe performansı ise, 1985 yılında son yılların 
en başarılı neticesine ulaşmış; 1983 t̂e gayrı safî mil
lî hâsılanın yüzde 3,2's'ine; 1984 yılında yüzde 4,9'una 
ulaşan bütçe açıkları, 1985 yılında gayri safî millî 
(hâsılanın yüzde 2,2'sine düşmüştür. 

İktisadî devlet teşekküllerinde kârlılık ve verimli
lik; kamu iktisadî kuruluşlarının ise, verimlilik: ilke
leri doğrultusunda çalışmaları ve bütçe üzerindeki 
yüklerinin azaltılması hedef alınmış, bu konuda önemli 
mesafeler kaydedilmiştir. 233 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname ile yönetim, fiyat tespiti, koordinas
yon, ana statülerle reorganizasyon, holdingleşme gibi 
hususlarda KİT reformu önemli mesafeler kaydetmiş
tir. KİT'lere bütçeden yapılan transferler, konsolide 
(bütçe giderlerinin 1980 yılında yüzde 19'u iken, 1985' 
te bu oran yüzde 3,4'e düşmüştür. 

KİT'lerin işletme gelirler1!, toplam kaynakları için
de 1983'te yüzde 88 paya sahipken, bu pay 1985'te 
yüzde 91 'e yükseltilmiştir. KİT'lerin 1983 yılında yüz
de 6,4 olan kârlılık oranı, 1984'te yüzde 13,3'e; 1985' 
te yüzde 14,2'ye yükseltilmiştir. Kârlılıktaki bu artış 
sadece fiyat politikasından değil, maliyetleri düşürü
cü tasarruf önlemleriyle, çağdaş yönetimle birlikte, 
verimliliğin artışından kaynaklanmaktadır. 

Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, ülkenin' 
bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullan
mak:, bizatihi hükümet olarak bizlım görevimizdir. Bu
nu, yasaklar koyarak değil, şoklar yaratarak değil, 
demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi kuralları için
de, kaynakları en iyi şekilde kullandırarak ve kullana
rak gerçekleştirmek, icraat tarzımız ve kararlı hede
fimizdir. Bugüne kadarki iktisadî, malî, para - kredi, 
teşvik, dışa açılma, teşkilatlanma politikalarımızla eko
nomimizi güçlendirdik, kalkınma hızımızı yükselttik, 
ihracatımızı artırdık, yatırımlarımızı hızlandırdık; ma
hallî idareleri güçlendirdik. Bu gelişmeler, kaynakları
mızı daha iyi bir şekilde kullandığımızın ve uyguladı
ğımız politikaların doğruluğunun en bariz göstergesi
dir. 

Bu genel uygulamalara paralel olarak, kamu ke
siminde, fert düzeyinde münferit usulsüzlük, yolsuz
luk, savurganlık, lakaytlık olaylarının da en sıkı ta
kipçisiyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletveikilleri; yarım asrı aş
kın bir sürede meydana gelmiş her türlü alışkanlık ve 
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yanlışlıkların bir anda ortadan kaldırılması pek tabiî
dir ki kolay değildir. Ancak, ikibuçuk yıldan beri uy
gulamakta olduğumuz ve uygulamaya kararlı bir şe
kilde devam edeceğimiz politikaların, her konuda ol
duğu gibi, savurganlığın önlenmesi ve verimliliğin ar
tırılması konusunda da önemli değişiklikler meydana 
getireceği muhakkaktır ve bu değişiklikler izlenmek
tedir. Konuşmamın önceki bölümlerinde açıklamaya 
çalıştığım başarılı gelişmelere süratle yenileri ilave 
edilecek ve toplumumuz bu konularda da arzu edilen 
seviyeye getirilecektir. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuzdaki birçok 
kavramın büyük bir süratle değiştiğini, muhakkak ki, 
hepiniz müşahede ediyorsunuz. Eskiden, kazancı ile 
mütenasip vergi vermemek bir iftihar vesileyiyken, 
bugün toplumumuz, kazanan ve vergisini zamanında 
ödeyen, haksız rekalbet yapmayan, dürüst insanları 
ödüllendirmektedir. • 

SALİM EREL (Konya) — Sayın balkan, dinleyen 
bir kişi bile yok, boşuna konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin efendim. 
iMALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Vergisini 
tam ve zamanında ödemek, toplumumuzda bir itibar 
müessesesi haline gelmiştir. Onbinlerce ton çayı deni
ze dökmeyi, lüzumsuz desteklemeleri eskiden bir poli
tika gereği yapan düşünce terk edilmiş, kaliteli mal 
üretilmesi ve israfın önlenmesi, uygulanan ekonomik 
politikalarla sağlanmıştır. 

Baraj ve köprü gibi verimi yüksek tesislerin ka
zançlarının belli bir bölümünün halkın tasarrufuna 
açılması, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması 
ve yaratılan kaynakların yeni yatırımların finansma
nında kullanılması, yepyeni bir anlayıştır. Muhakkak 
ki, toplumumuz az; ama kaliteli, günün koşullarına 
uygun, verimi artırıcı araç ve gereç kullanmayı, mev
cutlardan en iyi şekilde istifade etmeyi, eskisine na
zaran çok daha iyi uygulamakta ve başarılı olmakta
dır. Hükümetimiz, hükümet programında yer aldığı 
üzere, Anayasa ve kanunların kendisine verdiği gö
revlerin bilinci içinde, ülke kaynaklarının en verimli 
ve tasarruflu şekilde ülke kalkınmasında kullanılma
sının takipçisidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge konu
su verimlilik veya savurganlık unsurları itibariyle hü
kümetimiz politikasının ve icraatının doğru ve müs
pet olduğu inancıyla, bu konuda bir Meclis araştırma
sı açılmasına gerek olmadığı mütalaamızı yüksek tak
dirlerinize sunuyorum. 
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Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SHP Grubu adına Sayın Sabri Irmak. (SHP sı

ralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA SABRÎ IRMAK (Konya) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Çanakka
le Milletvekili Sayın Onural Şeref Bozfcurt ve arka
daşlarınca, kaimu sektöründeki savurganlık hakkında 
verilmiş olan Meclis araştırması konusunda genel çiz
gileriyle SHP'nin görüşlerini arz etmek istiyorum. 
IBu vesileyle yüce heyetinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, savurganlık kelimesi günlük 
yaşamımızda çok kullanılan ve de kabaca, paramızın 
gereksiz yerlere gereksiz şekilde; yani bir verim ala
mayacağımız yerlere harcanması anlamında kullanıl
maktadır. Devlet ve toplum hayatında ise bu kelime, 
çok daha boyutlu ve kapsamlı bir noktayı ifade edi
yor. 

IBir toplumun yaşamında savurganlık o derece önem 
kazanıyor ki, o toplumun tüm geleceğini şartlandıran, 
'belirli bir yörüngeye sokan yaşamsal bir sorun hali
ne geliyor. Çünkü ülkenin, o ülke sanayi devrimini 
aşmış, artık doğal bir gelişme çizgisine girmiş olsa 
dahi, gelecek kuşaklarını; yani gelecek ekonomik ya
pı ve gücünü belirliyor. 

Hele az gelişmiş, yani ekonomik ve buna bağlı 
olarak sıosyal sorunlarının çok az bir kısmını çözebil
miş olan ülkelerde savurganlık, haliyle yaşamsal bir 
sorun olmak vasfını koruyor. Binbir dertle yüklü kal-
kınamamış ülkelerde hiç kimsenin, «Şu kadar dert 
varken iş savurganlığa mı geldi?» diye düşünmesine 
izin vermek, daha da ötesi halk vermek veya bu so- . 
runa aldırmazlık etmek mümkün değildir; çünkü tüm 
temel sorunların altında ekonomik yapı ve çizgi yat
maktadır. 

»Ekonomik sorun, yani diğer bir ifadeyle kalkınma, 
gelişmişlik gibi kavramlar öncelikle ekonomik ve de 
bunun sonucu olarak sosyal gelişmelerle bağıntılıdır. 
Türkiye'mizin gelişmişlik düzeyinden uzakta olduğu ve 
tüm çabasının ekonomik kalkınmayı gerçekleştirerek 
çağdaş dünyaya artık yetişmek arzusunda olduğu bi
liniyor. Oysa ekonomi, yani Türkçe karşılığıyla tasar
ruf ve sonuçta yatırımlar yönünde nasıl bir tablo ser
gilendiğine yakından (bakmak gerekir. 

IBizler sosyaldemıokrat bir parti olarak öteden beri 
tasarruf ve de verimli yatırım konusu üzerinde dur-
rnuşuzdur; yani devletin ve kamunun savurganlığının 

acı ıbedellerini vurgularnışızdır. Yalnız bugünkü hükü
met değil, gelmiş geçmiş tüm ıhükümetler maalesef 
kamunun savurganlığı karşısında çaresiz kalmışlar; 
çaresiz kalmışlardır diyorum; çünkü hemen hepsinin 
programlarında savurganlıkla mücadele düşüncesi yer 
almıştır, genelgeler yayınlanmıştır; ama sonuçta hiç
bir şey yapılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma çabalan içindeki 
ülkemizde her az gelişmiş ülkede olduğu gibi, temel ek
siklik kaynak yoksunluğudur. Bizim anladığımız eko
nomi ilminin emrettiği husus, herhangi bir ekonomik 
gelişme sağlayabilmek için, tüm diğer hususlar ya
nında ve de onlardan önce tasarruf; yani maddî bi
rikim sağlamak ve de ikinci olarak bu birikimleri en 
verimli sahalarda kullanmak gerekir. 

Türkiye'nin az gelişmişlik çemberi içinde kıt olan 
kaynaklarının büyük bir çabayla artırılması ve de bun
ların yine çok akılcı ve özenli bir şekilde kullanılma
sı yaşamsal önemdedir. Böyle olması gereken bir ülke
de, kamu ve özel sektörün kaynak savurganlığı ise 
inanılmayacak boyutlardadır. 

Sayın milletvekilleri, «Kaynak» deyince neyi anlı
yoruz? Bir ülkenin kaynaklarının başında insan faktö-
rü geliyor. Bunu, parası, yeraltı, yerüstü varlıkları, 
teknolojisi, tasarruf gücü gibi faktörler tamamlamak
tadır. Bu faktörler, ekonomik kalkınmasını henüz 
gerçekleştirememiş ülkelerde ya yetersiz olduğundan 
ya da yetersiz ve yanlış kullanıldığından ötürü kıt 
durumdadır. Acaba ülkemiz bu kaynaklar açısından, 
bugün göründüğü derecede kaynak yoksunu mudur? 
Bunun cevabı; Evet, kaynak sıkıntısı çekilmektedir; 
ancak bu sıkıntılar önemli ölçüde yapaydır, yapay sa
yılabilir. Nedeni ise, çok büyük boyutlara varan, ge
niş anlamda bir savurganlıktır. 

Fazla ayrıntılara girmeden, kısa; fakat özlü oldu
ğuna inandığımız ve oldukça genel örneklerle durumu 
arz etmek işitiyorum. 

IBir ülkenin sadece ekonomisinin değil, her şeyinin 
temel unsuru olan insan gücümüzün durumu ilk ör
neği, maalesef, acı bir şekilde teşkil ediyor. Türkiye' 
de eksik ve yanlış istihdam, bu konuların başında 
gelmektedir; yani insan gücünün yok yere israf edil
mesi... Birçok görevlerde yeterli personel yok; hem 
sayıca yok, hem de nitelik olarak yok. Buna karşın, 
bir o kadar görevde de haddinden çok fazla eleman 
çalışıyor veya çalışıyor gözüküyor. Sonuçta dengesiz, 
yetersiz bir kullanım tablosu ortaya çıkıyor. Bu, her
kesçe bilinen bir tablo. Düzeltilmesi ise, maalesef hâ
lâ laftadır. Böyle bir bürokratik yapılanmanın sonu-
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cu, yalnız çalıştırılan insanlardan verim alamaması 
bir yana, bunun rakama vurulduğunda kaç milyar ve
ya trilyona baliğ olduğu unutulmamalıdır. 

OBu konuda sadece yatırımlarla ilgili olarak bir nok
tayı vurgulamakta yarar görüyorum. Bir bakkal dük
kânının bile sahibi tarafından saptanan tarihten çok 
sonra işletmeye geçebilmesi nelere mal oluyor. Ko-
oa işletmeler ve tesislerin, sadece birkaç ay değil, bü
rokrasideki çarpıklıklar sonucu yıllar sonra faaliyete 
geçirilebilmesi veya toptan terk edilmesi, acaba nelere 
mal olmaktadır? Herşeyden önce halkımızın milyar
larına, daha sonra da aynı kanalla ekonomimizin ağır 
kayıplarına Devlet, düzenlemesi gereken bu konuda, 
maalesef, şu ana kadar sadece seyircidir. 

Sayın milletvekilleri, insan gücü yanlış kullanma 
ve gerektiği şekilde yararlanmama sonucu son derece 
etkisizdir. Eskiden beri maalesef tutarlı olmayan, ço
ğu kez kasıtlı olarak insan gücümüzün edindiği bilgi 
ve deneyimi uzmanlık seviyesinde kullanmıyoruz ve
ya kullanamıyoruz. Bu tür deneyimli ve bilgili insan
larımızı da sanki görünmeyen bir el yok etmek, ça
lıştırmamak için faaliyettedir. Bu elin çok iyi görün
düğünü, kendi çıkarlarından ötesini görmek isteme
yen hükümetlerin bunlara sebep olduğunu artık çok 
kimse biliyor; ama yanlış ve çıkarcı istihdam politi
kaları sürmektedir. 

Bu noktada yeri gelmişken, bir yabancı ülkeden 
örnek vermek isterim. Bu arada, Amerika Birleşik 
Devletleri'nin b'ir özel politikasından bahsedeceğim. 
ingilizce deyimiyle «Follow up distance» denen, Türk
çe tercümesiyle, bir yerde yetenekli uzman kişileri 
görevlerinden şu veya bu şekilde alarak, yerlerine da
ha az yetenekli, daha az kişilikli insanları koymak ve 
o ülkenin gelişmesini bu şekilde denetim altında tuta
rak, değerli olanları da kendine transfer etme politi
kasıdır. Bu sistem, yıllar boyu birçok az gelişmiş ül
kede -Türkiye'de olduğu gibi- uygulanmıştır ve ha
len de uygulanmaktadır. Şimdi «Beyin göçü» denen 
olay ülkemizde de, bilindiği gibi, küçümsenemeyecek 
boyutlardadır ve de sürmektedir. İşte burada da dev
letin yanlış, tutarsız, eksik politikaları önemli rol oy
namaktadır. 

Bazılarımız için sorun çok basittir. Türkiye'de ka
lıp da şu veya bu parayla yaşamaktansa, dış ülke
lerde milyonlar almak evladır ve gilden bu sebeple 
gitmektedir. Bu, son derece yüzeysel bir bakıştır. 

Bizim, bu konuda verebileceğimiz yüzlerce örnek 
vardır. Dünyanın bir numaralı beyin cerrahı -ki, bu 
bir Türk'tür- yıllarca ülkemizde özel muayenehane 
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açmadan, durumuna uygun herhangi bir hastanede gö
rev verilmesİnf talep etmiş ve devletimiz tarafından 
bir gün bir tek cevap dahi almamıştır. Yine çok önem
li kanser uzmanlarından birine, «Gel, Türkiye'de asis
tanlık imtihanına gir, sana bir görev verelim» den
miştir. Mimarlar, iktisatçılar, sanatçılar vardır; ya
rarlı olacakları konularda kendi devletimiz tarafından 
dışlanmışlardır ve bu maalesef böyle sürmektedir. 
Bunlar, sanıyorum hiç de küçümsenmeyecek insan 
israfıdır. 

Sayın milletvekilleri, buna bir de şunu eklemek 
gerekiyor : Son zamanlarda birçok kamu kuruluşla
rında yeni bir uygulama, çapı çok geniş tutularak ger
çekleştirilmektedir; bu da, sözleşmeli personel alımla
rıdır. Bu personelin çok büyük kısmı -bu konuda da 
elimizde kanıtlar var- militanlık dışında bir özelliği 
olmayanlardır; hatta o derecede ki, birçok özel ihti
sas isteyen kurum ve görevlere bu türden personel 
alınmıştır ve de alınmaya devam edilmektedir. Bunun 
malî portesi de küçümsenmeyecek, hem de hiç kü
çümsenmeyecek boyutlardadır. Bu şekilde insanını 
harcayan ve netice itibariyle ekonomisinin en önemli 
unsurlarından birisi olan faktör sağlıksız hale getiren 
savurgan düzen mutlaka değiştirilmelidir. 

Savurganlık konusunda ikinci çok önemli husus, 
sosyaldemokrat bir parti olarak sürekli vurgulamaya 
çalıştığımız, mevcut maddî kaynaklarımızın bilinçsiz 
kullanımıdır. Ekonomik kaynakların harekete geçiril
mesi, kullanım şekli doğal olarak siyasal parti prog
ramlarında belirtilmiştir ve iktidara gelen bir parti 
kendi düşünceleri doğrultusunda davranacaktır, bu 
çok doğaldır. Ancak, iktisat bilimi denen ve de sos
yal bir bilim hüviyetinde olmasına rağmen birçok 
matematik kuralları bulunan bir bilim dalı vardır ve 
de karşımızda milyonlarca derdiyle az gelişmiş bir 
ülke bulunmaktadır. Siyasal inanışlar ne olursa ol
sun, ekonomik açıdan temel konularda yapılması ge
rekenler iki değil, birdir; bunun aksi sonuç veremez 
ve de yıllardan beri vermemiştir. 

Zengin ülkeler dahi, inançları ne olursa olsun, re
jimleri ne olursa olsun, ekonomik konularda gerekti
ğinde hiçbir şeyin etkisinde kalmadan, ekonomik açı
dan bilimsel kararları almakta ve hatta gerektiğinde 
radikal, yani köklü değişiklikleri yapabilmektedirler. 
Oysa, ülkemizde en önemli sorunlar arasında bulunan 
öncelikler konusu, maalesef hâlâ kale bile alınma
maktadır. Ekonomik gelişmemizin bir numaralı koşu
lu, ekonomik önceliklerin doğru olarak saptanması.ve 
de Ödün verilmeden gerçekleştirilmesidir. Türkiye bu 
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öncelikler konusunda 19501i yıllardan beri çok çek
miştir. 

Burada küçük bir anımı da sizlere nakletmek isti
yorum. Yıllar önce, 1950'den önceki dönemde çok 
önemli bir bakanlıkta bulunmuş olan bir zata, sa
nayimizin hemen hiç olmadığı o dönemde, «Niçin ön
celikle tarıma dayalı sanayii kurmak yoluna gitme
diniz? Bu, hem sanayileşmede bir adım olur, hem de 
süratle döviz getirmeye başlardı» diye sorulduğu va
kit, o saygıdeğer bakanın cevabı, «Biz o zaman bun
ları bilmiyorduk ki» olmuştur. İşte, öncelik dediğimiz 
önemli soruna küçücük bir örnek. 

O tarihten bugüne kadar, aynı ölçekte olmasa da, 
aynı türde dağınıklık süregelmektedir ve Türkiye, 
çokça artırabileceği kaynaklarını, önceliklerin doğru 
saptanamaması sebebiyle kendi elleriyle kısıtlamakta, 
ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü de gitgide 
güçleşmektedir. Zengin ülkelerin dahi kaynakları her 
işi birden çözmeye yetmiyor, öncelikler konuyor, tüm 
ekonomik önlemler buna göre alınıyor. Kalkınmak, 
insanca bir düzene kavuşmak arzusuyla yanan Tür
kiye'de, ekonomik öncelikler konusu bir tarafa kolay
lıkla atılabiliyor, örnekler çok ve de maalesef acıdır. 

Sayın milletvekilleri, karayollanna, 'bildiğiniz gi
bi üç yıldır tüm imkânlar yağdırılmaktadır. Gerek 
kent içi, gerekse şehirlerarası ulaştırma konusunda 
halkın binbir ıstırabı hemen her gün dile getiriliyor, 
'bunlara en yetkili merciler tarafından, «Metro için, 
demiryolları için çok para ve döviz lazım, bekleyin» 
denebiliyor; ama Sayın Başbakan, paralı otoyolları 
iç ve dış para olarak şu kadar milyara ihale ettiklerini 
de bu arada iftiharla söyleyebiliyor. Bizler, otoyollar 
yap ılırsa, gayet ifcabiîki şikâyetçi olmayız; ancak, eko
nomik olarak toplu taşımacılığın öncelikler sırasına 
bile alınmamasının son derece yanlış olduğunu bir 
kez daha vurgulamak işitiyoruz. Sonunda nasıl olsa 
ekonominin ve 'bilimin söylediğinin yapılmak zorun
da kalınacağını da biliyoruz; ancak kaybedilecek yıl
lar, halkın ıstırapları ve de yok olan milyarlar ve 
ayrıca ıbuna eklenen ve şu anda 25 milyar dolara 
ulaşmış olan dış borçlar ne olacaktır? 

Bugün gerek izlediği ekonomik politika, gerekse 
Ibunun sonucu oluşan ve 25 milyar dolara varan dış 
ıborç sebebiyle Türkiye, ekonomik açıdan tamamen 
dışa bağımlı bir duruma gelmiştir. Yani, bir diğer 
deyimle, dışarıdaki finansörler ne için Iborç verecek-
lerse o yatırımların yapılması yoluna gidilmektedir. 

Bir örnek vermek istiyorum, lütfen yanlış anla
şılmasın; çünkü daha önceleri bu konu çok sömürül-

| oıüştü ; İkinci Boğaz Köprüsü için, yanılmıyorsam 
6ÜO milyon dolar civarında bir dış Mansman temin 
edilmişti. Acaba bu proje ıbiır süre ertelenmiş olsa 
da, bu kredi demiryolları için istenseydi, dış fınan-

I sörierin tutumu ne olacaktı? Tamamen yabancı tek-
I noioji ve ortaklıklara dayanan uçak montaj tesisi ye-
j rine, sanayimizi güçlendirecek bazı yatırımlara gidii-
I mek istenseydi, o kredileri 1acaba alabilecek imiydik? 
I Bunlar, sanırını üzerinde ciddiyetle düşünülmesi ve 
I durulması gereken konulardır. 

I Bir başka çarpıcı örnek : Türkiye, hayvancılık 
i açısından çeşitli olanakları sebebiyle geçmiş yıllarda 
I önemli 'bir ülke sayılmaktaydı, Hayvancıtığıımızın 
I önemli merkezilerinden »başlıcası olan Doğu Anado-
I luda hayvancılık, 'bugün vurulan darbeler sonucu can 
I çekişme aşamasına girmek üzeredir. Devletin et kom-
I binaları yeterli sayıda hayvan almamakta; üretici, 
I elinde kalan hayvanlarım tüccara düşük bedelle ver-
I mek zorundadır ve şu anda da verilen düşülk bedel-
I lere rağmen, üıreticirııin toplu alacağı 'bir milyar lira 
I civarına, ulaşmıştır. Sayın hükümet uygulama peşin-
I de olduğu ekonomik liberalizm; yani her şey özel 
I sektöre verme ilkesi çerçevesinde, Amerika Birleşik 
I Devletlerinde olduğu gibi, et üreticilerine de, «Ser-
I best piyasaya girsin, hayvanım kaça saıtabilirse sat-
I sın, satamazsa başının çaresine baksın» demektedir; 
I uygulama da ibu yöndedir. 

I Kişi başına düşen gelirin 10 bin dolar civarında 
I bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri i'le bu gelirin 
I 900 dolar civarında olduğu Türk insanını bu kadar 
I rahatlıkla aynı kefeye koymak mümkün müdür? Müm-
I kündür; 'ama halkımızın yüzde 95'ini proteinsiz bı-
I rakımak; yani eksik beslenme ile mümkündür. En ya-
I samsa! gıda olan proteinin yeterince temin ©dileme-
I mesi hafife alınacak bir konu değildir. 
I En liberal ökonomik modellerin uygulandığı ve 
I de gelişmiş ülkelerde dahi, Amerika Birleşik Devlet-
I leri başta olmak üzere, böyle bir sorun çıktığında 
I devlet gerekeni yapar; yani olaya bir öncelik getirir. 
I İşte biz de diyoruz ki, ülkenin geleceği ile oynayan 
I bıir savurganlık, bir öncelik yanlışı vardır.' İktidar 
I hangi felsefenin takipçisi olursa olsun, bazı ekono-
I mifc öncelikleri ortaya koymak, kabul etmek ve de 
I uygulamak zorundadır. 
I Sayın (milletvekilleri, kamu sektöründe savurgan-
I lı'k veya vatandaşa eziyet, ki bunun da sonucu bir 
I savurganlıktır. Nüfus sureti çıkarmak, ehliyet alır-
I ken iki belge eksik sunmak ve bunun gibi vatan-
I daşı sıkan uygulamalar ki, bunların düzeltilmesi bel-
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ki ulak bir nefes aldırabilir; ancak esas bahsettiğimiz 
konuların devlet tarafından süratle çözülmesi gere
kiyor.:, 

Sayın mMetvekiileri, ülkede yatırımların şu veya 
bu sebeple geciktirilmesi, bazı yatırımların çoğu kez 
-geçmişte de ıaldu- yine bilinen veya ibuMnmeyen se
beplerle toptan terk edilmesi, belki milyarlar, har
candıktan sonra, (bunların bedellerini çoik ciddîye al
mak ve bu sorun kapsamı içinde çok daha dikkatli! 
düşünmek Hazımdır. 

Biraz önce sayın 'bakanımız, yanlış anımsaımıyor
sam, «ıBütün yatırımlar en verimli noktalara sevk 
edilmektedir, verimlilik özellikle kamu iktisadî kuru
luşlarında artmıştır» ıgibi sözler söylediler ve de KİT' 
derin kâra geçtiğini, bunun da sadece fiyat politika
sından kaynaklanmadığını ileri sürdüler. Ancak, ge-
ırek kamu kuruluşlarında, gerekse bakanlık ve genel 
müdürlüklerde o kadar boşa (harcama sürdürüılmek-
tedir 'ki, odalar yeniden döşenmekte, tekrar lambalar 
alınmakta veya ibuniara 'benzer uygulamalar yapıl
maktadır. KİT'lerin 'bu derece yahut bir ölçüde kâra 
geçmesinin sebebi, Sayın bakanımız kabul etmese de, 
maalesef yapılmış ve yapılmakta olan anormal zam-
lardır. 

'Bir de ıbu konuda, gerçi sayın hükümetimiz pek 
ciddîye almıyor, «50 milyonla, 100 milyonla uğraş
mayın; biz dünyaya açıldık, çok büyük işler yapıyo
ruz» diyor ama, belki şu anda mevcut zihniyet, yani 
mantalite açısından belirtmekte yarar var; 40 yıl ön
ce ve o tarihten sonra, zaman zaman gündeme getiri
len, eski deyimi ile «ıresmî ara'ba saltanatı» diye bir 
olay vardı, üzülerek (ifade etmek zorundayım ki, an
cak bugünkü boyutlarına hiçbir zaman ulaşmamıştı. 
Ben hasbelkader yılarca dış ülkelerde bulundum. 
Son olarak da, 1,5 yıl önce Paris'teydim ve de Fran
sız Parlamentosunda Türkiye aleyhinde bir önerge 
görüşülmekteydi, o vesileyle oradaydım; tüm bakan
ların geldiğini gördüm ve bunu gördüğüm vakit Fran
sa adına üzüldüm, bunlar ne kadar fakiriermiş me
ğerse demekten kendimi alamadım; çünkü tüm ba
kanlar Reno 'arabalarla gelmişlerdi. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Yar
dım ederiz. 

SABRI IRMAK (Devamda) — Evet Sayın Arı-' 
kan, galiba öyle olacak. 

(Burada Meclisin önünde eğer Mercedes yoksa, 
sadece kadilakkr görülüyor. (SHP sıralarından alkış
lar) 

EROL AGAGİL (Kırklareli) — Özel uçaklarımız 
da var. 

EH. BARIŞ CAN (Sinop) — O kadar çok araba 
var; ama çay fiyatlarını Ankara'da ilan ediyorlar. 

•BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SABRI IRMAK (Devamla) — Bu da yetmiyor, 

valilerimize, genel müdürlerimize, belki de daha az 
düzeydeki görevlilerimize de Mercedes arabalar ve
rilmek isteniyor. 

Sayın miletvelkiileri, bütün bunlardan sonra, in
san kendini, şu suali sormaktan alamıyor : Acaba 
mercedesler, kadillakılar veya pahalı Amerikan ara
baları yerine yerli arabalar verilse, sayın bakanlar, 
valiler, genel müdürler görevlerini ifa edemezler mi? 
Türkiye'de gerektiğinde basit bir köy köprüsü yapı
mı için para bulunamadığı söylenip, iş sürüncemede 
bırakılırken, bu 'araba konusunda, küçük de olsa, sa
yın hükümetimizce küçük de sayılsa, tasarruflara gi
dilmesi acaba ulusal haysiyetimizi zedeler mi? 

Bütün bu düşünceler ve örnekler dışında söyle
mek zorundayız ki, SHP olarak, sayın bakanımızın 
yatırımların yerinde yapıldığı, önceliklerin saptandığı 
ve de bu genel çerçeve ve tedbirler içinde savurgan
lığın önlendiği ve (önlenmek yoluna gidildiği şeklin
deki düşüncesine maalesef, üzülerek katılamıyoruz. 

Bu sebeple, Çanakkale Milletvekili Sayın Onura! 
Şeref Bozkuırt ve arkadaşlarının verdiği bu Meclis 
araştırması önergesinin burada tartışılmasının olum
lu yanları olacağını düşünüyor, yüce heyetinize par
tim ve kendim adına saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Anavatan Partisi Gruibu adına Sayın tlhan Aşkın; 

buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — &ayın Başkan, sayın milleCvekilleri; Çanakka
le Milletvekili Sayın Bozkurlt ve 9 arkadaşının, ka-
ımu kesimindeki savurganlıkların önlenmesi için alı
nacak tedbirleri 'tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 ineli, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi üzerine Anavatan Partisi Grubu adına görüşle-
rirdizi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Bu önerge vesilesiyle Anavatan Partisi Grubu ola
rak, yüce 'Mıillebiırnizden 6 Kasım 1983 tarininde bü
yük bir çoğunlukla almış olduğumuz görevle mîlleti-
mizift emanetini taşıdığımız süre liçinde, her zaman 
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ve her yerde, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 
görev alanlarına giren 'hizmetleri 'düzenli ve en iyi 
şeMde yerine geçirmeleri., kendilerine tahsis edilen 
imkân ve kaynakları en uygun şekilde kullanmaları 
ve mümkün olduğu kadar tasarrufa riayet etmekle 
nıükellıef olduklarını düşünmekteyiz. 

Gelişen, ileriye giden modern 'bir Türkiye içlin bu 
prensipten hareketle, gelişmişliğin siimıgesi haline ge
len bazı kamu 'harcamalarının, Bültçe Kanunu ve 
diğer kanunlar doğrultusunda yapılması da zarurettir. 
Bu konudaki haroamaları gereksiz yere abartmaya 
d!a kimsenin hakkı olmamalıdır. 

Belli 'bir konuda çalışan küçük ibir işyeri sahibi 
için çok lüks ve çok lüzumsuz gibi görünen seyahat 
giderleri, yine aynı konuda çalışan 'bir pazarlama fir
ması için kaçınılmaz olmaktadır; yeter k'i, harca
malar hesaplı ve yerinde olsun. 

Anavatan Hükümeti göreve geldiği günden itiba
ren tasarrufa azamî şekilde riayet etmiş ve bu konu
da gereken tedbirleri almıştır; ama ülkemizin men
faatleri doğrultusunda, modern anlayışların gereği 
olan çalışmaları da yapmaktan geriye kalmamıştır. 
Nitekim, Anavatan Partisi iktidarı, seçim beyanna-
mesıinde de belirCCiği vaatler doğrultusunda, bakanlar 
kurulunun yapısını değiştirmiş, ekonomik idarede ka
rar ve hizmet bütünlüğünü sağlamıştır. Tabiî, bütün 
bunların olması da belli bir zamanı gerektirmektedir. 
Başbakanlık ve devlet 'bakanlıklarıyla diğer hizmet 
'bakanlıklarının görevleri ve fonksiyonlarını yeniden 
düzenlemiş ve 'bakanlık sayısı 21'e indirilerek, idare
de etkinlik, sürat ve tasarruf imkânı sağlanmıştır. 
Böylece, yıllardan beri konuşulmaktan öteye geçile
meyen idarî yapı değişikliği de gerçekleştirilerek, ilk 
adım atılmıştır. 

(M. NURt ÜZEL ((Eskîşehir) —- Pazarlama şir-
'keti. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hem de hiç çefci-
nilmıeden ve cesaretle. 

Bli'lalhara, 'hizmetlerin zamanında görülmesini ön
leyen ve vatandaşı günlerce devlet kapısında çaresiz
lik içinde dolaştıran, bir kısmı mevzuattan, bir kısmı 
da yerleşmiş yanlış alışkanlıklardan doğan 'bürokra
tik işlemler peyderpey azaltılmış, böylece zaman ve 
emek israfına mani olunmuştur. 

Devlet giderlerinin en etkin ve tasarruf içinde yü
rütülmedi, dünyada 'bütün hükümetlerin bir numa
ralı görevidir. Bizde de bu konuda çalışmaların ya
pıldığı, hatta çağımızda birçok ülkede olduğu gi'bü, 

- 'bizde de bilgisayara geçiş, hu konuda da önemli bir 

göstergedir. Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız da 
bu konuda yüce Meclisimize açık 'bilgiler sunmuşlar
dır. 

Sayın milletvekilleri, israfların önlenmesi, enflas
yonla mücadele için en önemli araçtır; hatta pahalı 
yürütülen bazı kamu 'hizmetlerinin özelleştirilmesi 
de bu meyanda zikredilebilir. Bu konuda da Anavatan 
:k Cidarının ve onun hükümetinin tavrı açıktır; seçim 
beyannamesinde ve hükümet beyannamesinde bu ko
nudaki tavır açıkça ortaya konmuştur. 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Kâğıt üzerinde 
kaldı. 

TÜRKÂN TURGUT AREKAIN (Edirne) — An-
dersonMan masallar... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Devlet, altyapıyı 
hazırlar ve yapar. Devlet, işletmecilik yapmaz. İşlet
mecilik yapmak isteyen devletler, bu düşüncede olan
ların iktidar olduklarında 'belki söz konusu olabilir; 
ama Anavatan iktidarı tamamen liberal ekonomiyi 
•benimsemiş bir iktidardır ve millete bu yönde vaadi 
vardır. Bunu gerçekleştirebilmek için de azimle, ce
saretle yoluna devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, gereğinden 
fazla personel istihdamının, hizmet maliyetlerini men
fi yönde etkileyeceği tabiîdir. Bu sebeple uygulanan 
personel politikasıyla, kamu hizmetlerinin asgarî per
sonelle en verimli şekilde yürütülmesine azamî gay
ret sarf edilmektedir. Nitekim, kamu kesimine me
mur, işçi veya sözleşmeli olarak açıktan tayin edi
lecekler Başbakanlığın iznine bağlanmış ve bu konu
da da azamî tasarruf sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, kamu kesiminde çalışan persone
lin bilgi ve becerisini, dolayısıyla da hizmet verimi
nin artırılması maksadıyla hizmet öncesi ve hizmetiçi 
eğitiminde bilhassa önem verilmektedir. 

Bütçenin dengeli bir şekilde sonuçlandırılması ve 
cari giderlerin mümkün olduğu kadar azaltılması 
maksadıyla her yıl tasarruf tedbirleri genelgesi çıka
rılır ve genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idare
lerden; hizmetlerin mevcut ödeneklerle yürütülmesi, 
ek ödenek talebinde bulunulmaması; kadrolarda, ta
şıt, döşeme, demirbaş ve kırtasiye alımlarında azamî 
tasarrufa riayet edilmesi, gayrimenkul kiralama, sa
tın alma ve kamulaştırmalar için Başbakanlıktan izin 
alınması şartı ve bu talimatın titizlikle takibi sonucu 
önemli ölçüde tasarrufa gidilmektedir. Bu konudaki 
çalışmaların nasıl olduğunu, neler yapıldığını az ön
ce sayın bakanımızdan da burada hep beraber dinle
miş bulunuyoruz. 
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Ayrıca, yatırımların hizmet öncelikleri nazarı iti
bara alınarak gerçekleştirilmesi de esastır. Anavatan 
iktidarının çok önemli bir simgesi haline gelmiş olan 
durumu da izah etmek istiyorum. Anavatan iktidarı 
daha iktidar olur olmaz, atıl yatırımların süratlendi-
rilmesine gereken önemi vermiş ve bu konuda bir 
dizi kanunu da yürürlüğe koymuştur. Bir türlü biti
rilemeyen Gebze - îzmit arasındaki otoyol, Anava
tan iktidar olur olmaz gerçekleşme safhasına gelmiş
tir. -

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Te
meli bitmişti zaten. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Karakaya Barajı 
su toplama durumuna gelmiştir. GAP projesi proje 
yılından önce gerçekleşme safhasına getirilmiştir. İş
te yatırımlardaki etkinlik ye verimlilik, yatırımların 
hızlandırılması suretiyle daha çabuk hale getirilmek
tedir. îşte Anavatan iktidarının böylesine çalışması 
da hepimizin takdirlerindedir. Hatta o kadar takdir-
lerindedir ki, bütün dünya dahi Anavatan iktidarının 
ekonomik politikasını, yatırımlara verdiği değeri bü
yük takdirle karşılamaktadır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Türk Milletinden 
başka. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bir zamanlar İs
tanbul Belediyesine 114 bin mark verilerek 400 tane 
Macar İkarus otobüsleri alınmıştı. Aynı İstanbul Be
lediyesi Anavatan iktidarı döneminde 520 otobüsü 
devreye sokmuştur, hem de 103 bin mark dolayında
ki bir fiyatla. 1977 - 1978 yıllarında 114 bin mark 
civarında bir fiyata alınan otobüsler, Anavatan ikti
darı zamanında daha aşağı bir fiyatla, 103 bin mark 
dolayındaki tutarla İstanbulluların hizmetine sokul
muştur. Böylesine bir gerçeği gördükten sonra, ki
min savurganlıkla mücadele ettiğini, hangi hüküme
tin savurganlıkla mücadele ettiğini, hangi hükümetin 
ise, savurganlık konusunda, israf konusunda titiz dav
randığını yüce Meclisimizin takdirlerine arz ediyo
rum. 

Yine bir zamanlar sosyalist hükümetlerin oldu
ğu, sosyal demokratların iktidarda bulunduğu İsveç 
sosyalist hükümetinin kredi vermekte tereddüt ettiği 
Türkiye'ye bugün, devlet garantisi de olmaksızın ay
nı İsveç Hükümeti; yani sosyalist İsveç Hükümeti 
İstanbul Belediyesine 300" milyon dolar kredi ver
mektedir. Yine, aynı şekilde İş Bankası, devlet ga
rantisiz, 150 milyon dolar krediyi bulabilir hale gel
miştir. 

Türkiye'de büyük savurganlık olsaydı, Türkiye'de 
israf olsaydı, Türkiye'de israf ekonomisi cari olsay

dı; dış ülkelerdeki gerek kamu kuruluşları, gerekse 
bankalar acaba Türkiye'ye bu kadar itibar edebilir
ler miydi? Türkiye'deki belediye başkanlarını ülkele
rine davet edip orada ağırlayabilirler miydi? Bunları 
hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Biz 
de onları ağırlıyoruz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
«Açık kapı ekonomisi» derler ona. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Daha geçenlerde 

20 kadar belediye başkanımız İngiltere'de ağırlandı. 
Şu halde, Türkiye'de israf ekonomisi değil, daha 

dikkatli bir ekonomi uygulanmaktadır ve Türkiye-
mizde savurganlıkla bugüne kadar başarılı bir şekilde 
mücadele edilmiş ve edilmektedir, özellikle Anava
tan iktidarı ve onun hükümeti, bundan sonra da ay
nı şekilde mücadele etmeye azimli ve kararlıdır. Zi
ra, israfın haram olduğu, Türk • İslam karakterinin 
de bir özelliğidir. 

Böylesine önergeler zaman zaman Meclisimize 
gelmiştir ve gelmeye de devam edecektir. Yine Mec
lis zabıtlarından bakıyoruz, 1971 yılında da, o za
manın Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arkada
şının, iktisadî devlet teşekküllerinde israfa sebebiyet 
verildiği iddiası ile bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesinin olduğunu görüyoruz. Bir örnek ver
miş olmak için bunu gösteriyorum. 

Demek ki, Anavatan iktidarı sağlam yoldadır, 
Anavatan iktidarı seçim beyannamesinde ne söyle-
mişse, hükümet programında neyi milletine vaat et
mişse onları gerçekleştirmektedir. Sayın muhalefet 
de zaman zaman, herhalde böyle önergelerle yardım
cı olmaya çalışacaktır sanıyorum. 

Yüce Meclisi Anavatan Partisi Grubu adına say
gı ile selamlarken, böylesine bir önergeye katılmadı
ğımızı ifade ediyorum. 

Teşekkürlerimi sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
önerge sahibi olarak, buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; az gelişmiş 
ya da-gelişmekte olan ülkeler, kıt kaynaklarına kar
şın gelişimlerini en kısa sürede tamamlamak ve ge
lişmiş ülkelerle aralarındaki açığf kapatmak zorun
dadırlar. Bu, elbette kolay başarılabilecek bir iş de
ğildir; ama yine de bu amaca ulaşmanın mümkün ol
madığı sanılmamalıdır. Yeter ki, eldeki olanaklar, 
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kaynaklar en verimli, en üretken ve en etkin bir bi
çimde kullanılabilsin; yeter ki, savurganlığa meydan 
verilmesin. 

Savurganlık, gereğinden çok, yanlış ve boşuna 
harcamadır. Bir kamu fonu ile en fazla mal ve hiz
met üretiminin sağlanamaması, optimum hizmet ve
rimliliğinin gerçekleştirilememesi halinde, kamu kesi
minde savurganlık var demektir. 

Savurganlık, yalnızca boş ve gösterişçi harcama
lardan ibaret bir olgu da değildir. Türkiye, boş ve 
gösterişçi harcamaların yanı sıra, kamu hizmetinin 
tasan aşamasından, gerçekleştirilmesine ve gerçek
leştirilen hizmetlerin yarattığı sonuçlara kadar, keli
menin tam anlamıyla ve olağanüstü boyutlarda bir 
savurganlık içindedir. 

Planlama ve programlama çalışmaları yetersiz ka
lıyor, bunlar gerek hazırlanış biçimi ve gerekse uy
gulamalar açısından, bir değerli yazarın ifade ettiği 
gibi, kitaplıklara eklenen yeni belgeler olmaktan öte 
bir anlam ifade etmiyorsa; fizibilitesi yapılmış olsun 
veya olmasın, yeri ve zamanı uygun bulunsun ya da 
bulunmasın, siyasal iktidarı elinde bulunduranlar, 
hatta genelde politikacılar siyasal amaçlı isteklerde 

bulunup, bunun için bastırıyorlar ve yöneticiler, bü
rokratlar buna «Evet efendim» ci bjr yaklaşımla bo
yun eğiyorlarsa; yatırımların kapasitesi gerekenden 
öte bir biçimde düşünülüyor, gerçekleştiriliyor ve bu' 
nedenle atıl kapasite yaratılıyorsa; projeler vaktinde 
gerçekleştirilemeyip, bu suretle maliyetler artıyor, fi
nansman sıkıntısı çekiliyor ve giderek sağdan soldan 
sağlanan yeni iç ve dış kaynaklar, işletmelerin, kuru
luşların yükünü olağanüstü kabartıyorsa; yapılan ya
tırımlar sonuçta bir fayda sağlamıyor, bir işe yara
mıyor ve sonradan kapatmak durumunda kalınıyor, 
değerler yıkılmaya ve çürümeye terk ediliyorsa; el 
atılması gereken konular bir tarafa bırakılıyor ve bu 
konuda yapılması gereken hizmetler ile yatırımlar 
ihmal ediliyorsa, orada tam bir savurganlık var de
mektir. 

Üstüne üstlük, yaygın işsizlik nedeniyle bir çare 
olarak gözükse ya da tanımlansa bile - ki, öyle değil
dir - gereğinden çok personel çalıştırılıyor, personel 
de verimsiz çalışıyorsa; bir kuruluşta personel boş 
otururken, bir başka kuruluşta, bir başka kamu hiz
meti için personel sıkıntısı çekiliyorsa; personel ile 
görülecek iş arasındaki ilişki yeterince ve gerektiğin
ce kurulamıyor, alt üst ilişkileri, yetki, sicil ve tayin 
konulan iyi bir biçimde düzenlenememişse; verimli 
çalışan, verimsiz çalışandan veya çalışmayandan ayırt 
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edilmiyor, çalışmayan sorguya çekilmiyorsa; hem bir 
yandan tam bir savurganlık var demektir, hem de 
yeni savurganlıklara çanak tutuluyor demektir. 

Yönetimde (örgütleşme) yöntemleriniz uygun de
ğilse; kuruluşlar, birimler ve hatta aynı birimdeki 
görevliler arasında yeterli ve gerekli ölçüde eşgüdüm 
sağlanamıyorsa; hizmetiçi eğitim göstermelik olmak
tan çıkarılamamışsa; kuruluşlar ile makamlar arasın
da yetki ve görev bölüşümü ve işbirliği sağlanama-
mışsa; ilgili filancadır ya da falanca kuruluş ilgilidir 
düşüncesi ve sorumsuzluğu giderilememişse ve niha
yet, harcamaların nitelik, nicelik ve yerindelik açı
sından denetimi tam olarak yapılamıyorsa, Muhase
be! Umumiye Yasasındajı KİT yasalarına, Artırma 
Eksiltme ve İhale Yasamızdan, Personel Yasamıza 
kadar tüm mevzuatımız yetersizse, bu bakımdan da 
savurganlığa çanak tutuluyor demektir. 

Sayın milletvekilleri, ayniyat saymam, bir muha
sebe görevlisi beş - on liralık bir zayiat için Sayışta-
yından mahkemesine kadar sorgu sual edilirken; dev
letin milyonlarını ve milyarlarını hesapsızlığıyla, bil-
gisizliğiyle veya sair nedenlerle batıranlar yakayı 
kurtarabiliyorsa; yeni savurganlıklara çanak tutulu
yor demektir. 

Zorunlu nitelikteki 'ihtiyaçlardan pek çoğu karşı
lanamazken, bunun yanında çok daha önemsiz bazı 
ihtiyaçlar için ibüyüık ölçüde kaynak ayrılan bir or
tamda, bu kaynaklar itam olarak kullanılıyor olsa 
dahi, orada etkin ibir kaynak kuıllanımından bahse
dilemez. 

'Belli tok kaynak ya da kaynaklar 'bileşimi ile en 
çok sayıdaki ıgereksinlımin tarışılanması ya da 'başka 
bir anlatımla belirli bir gereksinimin ya da gerek- % 

sinimler manzumesinin en az kaynakla karşılanması 
yoluna ©idilern'iyorsa, orada venimılıi ve etkin bir kay
nak kullanımından bahsedilemez. 

Değeri milletvekilleri, ıhepirciiz yıllardır ülkemiz
de bu anlamda ibir savurganlıklar manzumesinin yüz
lerce ve binlerce sahifesini içimiz sızlayarak: seyredi
yor; ama buna köktenci bir çözüm yolu bulma gay
retine düşmüyorsak, ülke sorunlarıma çözüm bulma 
bizim aslî görevimiz olduğuna göre, mesaimiz için 
de bir savurganlıktan bahsetmek gerekmez imi? 

Türkiye Cumhuriyetinin olanakları nice yıllardır 
savurganlık canavarının pençesindedir. Bu durum 
kalkınma çabalarımızı, ister özel, ister kamu kesi
minde olsun, törpüleyen en önemli darboğazdır. Şim
di arz edeceğim somut örneklerin hepsi birer ger
çek olup ya resmî rapor ve yayınlardan alınma ya 
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da bizzat yaptığım inceleme ve gözlemlere dayan
maktadır. 

iBakınız .hemen Türkiye iBiiyüik 'Millet Meclisine 
1 kilometre mesafede çeşitli devlet kuruluşlarının 
merkez ünite 'binaları vardır. 'Bunlardan örneğin; 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü binasında son de
rece güzel, mükemmel bir surette 'tefriş edilmiş, iyi 
'bir tesisat ve teçhizatı bulunan hayli de büyük bir 
konferans salonu vardır ve milyonlar harcanarak ya
pılmıştır. Gidiniz araştırınız; burada yılda 5-10 kon
ferans ya olur ya olmaz. 'Bunun hemen yanıbaşında-
fci 'Karayolları Genel Müdürlüğü binasında da aynı 
biçimde, maliyeti yine milyonlarla ifade edilebilecek 
ıbir konferans salonu bulunmaktadır. Orada da yılda 
5-10 konferans ya olur ya olmaz. Bu binaların he
men arkasında ıbuılunan Türk 'Standartları Enstitüsü 
binasında, Devlet İstatistik Enstitüsü binasında, Tür
kiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün binasın
da da konferans salonları vardır; oralarda da yılda 
'beş, on konferans ancak yapılır. 

Sayın milletvekilleri, inanınız sadece Ankara'da 
bu maksatla kurulmuş 100 civarında konferans sa
lonu mevcuttur. Her birinde de yapılan konferans 
sayısı 3-5, bilemediniz 1.0, civarındadır, 'Milyonlar 
değil, milyarlar sarf edilmiştir; ama bu salonlar bom
boş 'bekler durudiar. Elbette konferans salonu bir 
gereksinimdir. Yapınız 1 tane, 2 tane, bilemediniz 3 
tane; ay 30 gün, işlesin dursun... Artan parayı ©ötü
rünüz, okul bekleyen köylere ilkokul yapımında; 
yüzlerce ilkokulun yapımında kullanınız. 

Değerli milletvekilleri, herhangi 'bir kuruluşa gi
diniz; servis şefinden müdür muavinine, müdüründen 
daire başkan yardımcısına, daire başkanından genel 
müdür muavinine kadar, kuruluşların kendi mülki
yetinde değilse bile, milyonlarca lira kira verilerek 
tutulmuş binalarda, milyonlar sarf edilerek döşenmiş 
makam odalarından, sekreterlerden geçemezsiniz; ama 
öte yanda, mahkeme başkâtibinin eshâb-ı mesâMhe 
dışarıdan aldırütığı karton dosya ile yargılamada bu
lunmak durumunda kalırsınız. 

'Lütfen Ibir kere Uludağ'a gidiniz; 'İsviçre- Alple-
rindeki ünlü kayak merkezlerinin turistik otellerin
den ıgeri kalmayacak nitelikte, kamu kuruluşlarınca 
^Bakımevi» ıgibi ıgörevsel isimler altında inşa edilmiş, 
cayır cayır 'fuel-oil yakan misafirhanelerimiz vardır. 
Buralardan memurumuzun, işçimizin yüzde kaçı ya
rarlanmaktadır? Gidiniz Ege'de, Marmara'da, Akde
niz'de tatil köylerinin gerisinde kalmayacak düzey
de, «eğitim tesisi» adı altındaki dinlenme kampları

mıza ıbir bakınız. Bakınız ki, buralardan memuru
muzun, işçimizin yüzde kaçı yararlanmaktadır. Tet
kik ve inceleme 'gezilerinden kaç tanesi buralara ya
pılmaktadır? Oysa 'beli ve seçkin bir kesim için bun
ca masrafı tereddütsüz yaptığımız halde, memur ke
siminin geçtim sıkıntısını hafifletmek üzere aylığına 
bir katsayı daha eklemek için elerimiz titremiyor 
mu? 

Hastanelerimiz ambulans sıkıntısı çekerken, 'bir 
kısmı benzin ya da yedek parça, tamir, bakım öde
neği Ibittiği için çalışmazıken; pek çok kuruluşumu
zun garajı, genellikle yöneticileri evden işyerlerine 
götürüp getirmek için siyah otomobillerle dolu de
ğil midir? Üstelik, başarılı genel müdür, müsteşar, 
belediye ibaşkanı olabilmenin ön koşulu da, mutlaka 
Mersedes marka otomobil midir? Bir de bu araçla
rın özel işlerde kullanılması var ki, doğrusu bu, sa
vurganlığın da ötesinde açıkça suiistimalidir. 

Yatılı okullarımızda, hastanelerde, kışlalarda; 
yani toplu 'beslenme yapılan yerlerde yemek israfı > 
ekmek israfı gerçekten son derece ileri (boyutlarda
dır. 'Son zamanlarda devlet dairelerinde ıgünün mo
dasına uygun olarak computer (IMB) merakı almış 
yürümüştür. Bunlar son derece pahalı cihazlardır. 
Bunların tam kapasite kullanılmaması israf teşkil 
eder. Parça parça her bir kuruluşun atıl bekletece
ği cihazları almak yerine, pek çok kuruluşun ihti
yacını karşılayacak ortak kulianıım yolları mutlaka 
aranmalıdır. 

Hastanelerimizde yüksek fiyatlarla mal edinilmiş 
tıbbî cihazlarm durumuyla 'ilgileniniz. Bunların kimi, 
kullanacak teknik eleman yokluğundan, aylar, yıllar 
önce gelmiş olmasına karşın hâlâ ambalajlarında 
sarılı durmaktadır, kimi ufak bir parçasının arıza
lanması ve bunun temin edilememesi nedeniyle ça
lışmamaktadır. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
süre çok geçti. 

ONURAL ŞEREF «OZKURT (Devamla) — To
parlayacağım efendim. 

Kamu kesiminde önemli bir savurganlık konusu 
da, her kuruluşun kendi sahip olduğu cihaz, makine, 
araç, gereç ve 'işrnakinesini aşırı ıbir hassasiyetle, boş 
yatsa, iş yapmasa bile, gereksinme duyan, kendisin
de bulunmadığı ya da yeterli olmadığı için bir hiz
meti yerine getiremeyen diğer bir kamu kuruluşuna 
vermemesidir, örneğin; Devlet 'Su İşlerinin dozeri boş 
beklese bile, bunu 'Karayollarının mübrem ihtiyacında 
kuülanrnak fiilen son derece ıgüçtür. 
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Ankara'da 'belediye, ulaşım hizmetleri için sıkıntı -
duyar; ama kamu kuruluşlarımızın yüzlerce servis oto-

'büsü bir sabah, bir de akşam servis yapıp, (günboyu 
boş bekler. 

Ankara'da devlet kuruluşlarının geniş atölyeleri 
vardır. Karayolları Genel Müdürlüğünün araçlarının 
bakını ve onarım hizmetleri için bir merkez atölyesi 
vardır, ©lirada zaman zaman küçük imalatlarda da 
Ibulunulur. Yine Ankara'da kurulu Karayolları 4 üncü 
Bölge 'Müdürlüğünün de bir merkez atölyesi vardır. 
Bu yalnızca dikey olarak değil, yatay olarak da ay
nıyla söz konusudur. Aynı yapı Devlet Su İşlerinde 
de vardır, diğer pek çok kuruluşta da... Bu atölyeler 
tesis ve faaliyeti sürdürmesi itibariyle yüksek 'bir ma
liyeti gerektiren çalışmalar yaparlar. Çoğu ya da 
pek çok bölümleri atıl bekleyen bu atölyelere rağ
men, bir başka devlet kuruluşu ise, araçlarını piya
sada bakım ve onarıma sokar. 

lPek çok kuruluşun Ankara'da matbaası vardır. 
Bunlardan bir kısmı da en yemi makinelere sahip
tir. Bu tesislerin çoğu elverişli olmasına rağmen, baş
ka devlet kuruluşları bu matbaalardan yararlanamaz
lar; 'ihtiyaçlarını dışarıdan karşılarlar. 

Gerçekten kamu kuruluşları aşırı bir savurganlık 
içindedir, ©ir örnek daha arz edeyim : Belediye Fen 
İşleri yolları asfaltlar, PTT bat döşemek için bozar. 
Hatta bırakınız başka teşkilatı, belediye su lişleni de 
bundan geri kalmaz. 

'Değerli milletvekilleri, atıl kapasiteleri konusun
da da birkaç örnek arz etmeme izim veriniz. Rakam
lar geçmiş yıllar itibariyledir. 

Et Baiufc Kurumuna bağlı Sakarya' Et Kombina
sında kapasite kullanımı yüzde 3,9, Zeytinburnu'nda 
yüzde 10,5, Kars'ta yüzde 5'tir. Küçükbaş hayvan 
kesiminde Tatvan Kombinasında yüzde 1,9, Ağrı'da 
yüzde 1,2 Burdur'da yüzde 5,2, Manisa'da yüzde 6,6' 
dır. ©una rağmen Mardin, Kahramanmaraş, Giresun, 
Kemah ve Muş gibi diğer bazı illerimizde de yeni 
et kombinaları açılması programlanabilırnektedir. 

Yine Et Balık Kurumunda taşımacılık dairesine 
bağlı termos ve frigorifik tesisli toplam 723 araçtan 
her birinin bir yılda yaptığı ortalama yol 4 286 kilo
metredir. Bu uzaklık Ankara-tstanbül arasında 5 ke
re ıgidiş-dönüşün karşılığıdır. Diyelim ki, birer günden 
'beş, ikişer günden on gün etsin. Yıl 365 gün; 355 gün 
ıbu araçlar ne yapmıştır? Oysa firigorifik araçlar Tür
kiye'nin büyük ölçüde gereksinme duyduğu araçlar
dır. j 

Süt Kurumunun fabrikalarında, çiğ süt itibariyle 
ülke genelinde kullandığı kapasite yüzde 31'dir. Bu 
rakam bir başka yılda yüzde 26 olmuştur, örneğin; 
Siirt Fabrikasında kapasiteden yararlanma oranı 
binde "4'tür. 

Karadeniz ©akır İşletmelerinde, Murgul Kon-
santratöründe kullanım kapasitesi yüzde 43,|tür. Sam
sun izabe tesislerinde yüzde 39, sülfürikasit tesisle
rinde yüzde 23'tür. 

©AŞ/KAN — Sayın Bozkurt, lütfen toparlayın. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Em

redersiniz efendim'. 
Yem sanayiinde 9 fabrikanın kapasite kullanımı 

yüzde 50'nin çok altındadır. Bu fabrika ve tesisler 
yapılımadan önce gerektiğince etüt ve araştırma ya
pılmamış mıdır? 

Tiftik Yapağı Anonim Şirketinin, Erzurum Dum-
lu'da 1982 yılı sonuna kadar 206,9 milyon lira har
cama yaparak, «Yapağı Yıkama Tevsi Projesi» adı 
altında kurduğu kapalı alanın yalnızca yüzde 35'in-
den yararlanılmaktadır; geride kalan yüzde 65'1'ik 
kapasiteli boş 'hacim 'beklemektedir. 

©ir de kapanıp boşa giden yatırımlara bakalım : 
Yurt Ürün'leri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke

tinin 'hammadde alımından mamulün ambalajlanma
sına kadar bütün safhalarda teknolojik gereklere uyul
maması, kalitesiz ve satış imkânı bulunmayan ma
muller üretilmesi sonucu tasfiyesine karar verilmiş; 
sahip olduğu Çanakkale Kepez ve Bilecik-Bilkon 
Konserve fabrikaları kapatılmıştır. Oysa, geçen yıl 
Çanakkale'de, Balıkesir'de domates üreticisi, satama
dığı ve bu nedenle çürüyen domatesini dereye dök
müştür. 

Etibank'ın Uludağ Volfram İşletmesinin hali mey
dandadır.: 

Üretiği NSP gübresinin ülkemizde talebi olma
dığından, 13 yıldan 'beri normal ibir üretim yapama
yan Elâzığ'daki Gübre İşletmesinin hali meydanda
dır. Bu tesisler kurulurken, kurulduktan sonra işle
tilirken de yapılan savurganlık değil, de nedir? 

Azot Sanayiinin Gemlik ve Kütahya fabrikala-
rıyla iştirakçisi bulunduğu Akdeniz Gübre Sanayiin
de fuzulî olarak kullanılan INERT dolgu maddesin
den dolayı 2,1 milyar lira maddî zarar ortaya çık
mıştır, 

©AŞKAN — Sayın ©ozkurt, sürenizi çok aştınız; 
lütfen toparlayınız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) •— 
Emredersiniz efendim, hemen toparlıyorum. 
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Çimento 'Sanayiinde, Trabzon, ©artın, Aşkale ve 
Ankara Çimento fabrikalarından İskenderun Fabri
kasına yapılan klinker sevkıyatından Adana'ya naza
ran yaklaşık 438 milyon lira yersiz ve gereksiz nak
liye ücreti ödenmiştir. Bunlar savurganlık değil de 
nedir? Ama bu durumu, sadece iktisadî devlet teşeb
büslerinin özel sektöre devri için gerekçe göstermeye 
çalışıp, düzeltme çarelerini aramazsak, bu da savur
ganlığa prim değil midir? 

'Değerli milletvekilleri, sözlerimi bağlamak istiyo
rum. Yetiştirdiği 'hekimi hastasının başında muayene 
ve tedavi İçin değil de, başhekim, başhekim yardım
cısı olarak çalıştıran ve böylece onu sadece havale 
ve (tasdikle uğraştıran biz değil miyiz? 

Ülke ihtiyacı göz önüne alınarak bir eğitim ve 
öğretim politikası takip etmeyip, diplomalı İşsizler 
veya ayakkabı Iboyacılığı yapan üniversite mezunla
rı bizim değil mi? 

Meslekî 've teknik öğretim yerine, katbekat faz
lasıyla imam ihatip okulu açıp, işsizler ordusuna 
mesleği ve sanatı olmayan yenilerini ekleyen biz 
değil miyiz? 

Erken kuzu kesimi, dana kesimi nedeniyle bin
lerce ton et kaybı bizim değil mi? 

Yeterli ücret vermeyip, yetişmesi için milyonlar 
döktüğümüz memleket evlatlarını yabancı ülkelere 
(kaptırıp, '«»Beyin Göçü» edebiyatı yapan biz değil mi
yiz? 'Bütün bunlar, başlarken belirttiğim 'gibi, keli
menin tam anlamıyla ve olağanüstü boyutlarda bir 
savurganlığım varlığını göstermiyor mu? 

BAŞKAN — Sayın BoZkurt, sürenizi çok aştınız, 
lütfen 'tamamlayınız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Emredersiniz efendim; Ibiır dakikalık kısmım kaldı, 
bağlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu savurganlık, 
yalnızca bugünün sorunu değildir. Türkiye Cumhuri
yetinin olanakları nice yıllardır savurganlık canava
rının pençesindedir. Söz konusu savurganlık yalnız
ca bugünkü iktidarın da sorumluluğunda değildir. 
özellikle son 35-40 yıldır tüm siyasal iktidarlar bu 
sorumlulukta paydaştırlar. İşbaşına geçen her hükü-
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möt, işbaşına geçtiğinde ve 'işbaşında bulunan her hü
kümet, hükümet ettiği 'her yılda, batta her üç beş 
ayda bir «azamî tasarruf» genelgesi yayınlamakla be
raber her bütçe ve ıher bütçe görüşmesi, «Tasarrufa 
azamî özen 'gösterilecektir» cümleleriyle dolu olma
sına karşın, bu afet hükmünü sürdürmeye devam et
mektedir. 

Birey ve kuruluşlar, eğitimimiz ve değer yargı
larımız, bu yolda köktenci bir şoka tabi tutulmadığı 
sürece de savurganlık afeti hükmünü sürdürmeye de
vam edecektir. 

Başta parlamento olmak üzere tüm devlet organ
ları, yetkililer, iktidarda olsun muhalefette olsun tüm 
siyasal partiler ve yurttaşlar için bu şoku yaratmak, 
önemsemezlik edilemez, görmemezlikten gelinemez ve 
üzerine gitmekten kaçınılamaz bir görevdir; bir yurt
taşlık borcudur. Bu nedenlerle, araştırma önergemi
zin kabulünü istirham ediyorum. Kabul buyurunuz 
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktidar-muha-
leret hesabı içinde olmaksızın, tüm üyeleriyle ülke
nin bu temel sorununa sahip çıktığının, psikolojik 
açıdan da son derece etkin ve yararlı olacak güzel 
bir örneğini ortaya koyalım. Savurganlık, şu veya bu 
iktidarın sorunu olmaktan çıkmış, yapısal bir hasta
lığa dönüşmüştür. 

Kabul buyurunuz ki, bu milletin milyarları, tril
yonları bundan sonrasında toprağa gömülmesin. Unut
mayalım ki, bu afet geçmiş iktidarların başarısını en
gellemiştir, şimdiki iktidarın başarısını da engellemek
tedir. Yarın, bu kim olursa olsun, iktidara geleceğin 
de başarısını engelleyecektir. 

Unutmayalum ki, bu memleketin temel sorunu, 
siyasal partilerin ülke sorunları üzerinde asgarî (müş
tereklerde birleşememeleri olmuştur. Geliniz bu fa
sit daireyi kırdığımızı hep birlikte gösterelim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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VI. — SORULAR 

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

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın, görevli olması do
layısıyla ertelenmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.S.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Ulaştırma Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakan .. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

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

5. — 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) 

BAŞKAN — 3, 4 ve 5 inci sıralardaki, Edirne 
Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, Sayın 
Arıkan'ın izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın görevli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

7. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
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8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

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

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 198,4 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

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

BAŞKAN — 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, 
Sayın Arıkan'ın izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu"1 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — 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) 
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BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 17 ncı sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, İstanbul Milletve
kili Günseli özkaya'nın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şişman?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 

Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Ali Aşkın Toktaş'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Toktaş?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın gö
revli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

23. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

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

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

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

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikleri
ne ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/692) 

BAŞKAN — 24, 25, 26 ve 27 nci sıralardaki, Edir
ne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, Sa
yın Arıkan'ın izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 
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28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlafın, 
DPT Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın gö
revli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN •-- 30 uncu sıradaki, Edirne Millet-
kili Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, Sayın Arıkan'ın 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

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

32. — 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 — 32 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN •— 34 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Naİbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN - 35 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Naİbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadırın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, Sayın Arıkan'ın izin
li olması nedeniyle ertelenmiştir. 
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38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin-Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçek
leştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

BAŞKAN — 40 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, Sayın Arıkan'ın 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 42 nci sırada, .Tokat Milletvekili 
Enver. özcan'ın Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın özcan?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/632) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

44. — İstanbul Milletvekii Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, İstanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk'ün Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

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

45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji . 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/727) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İstanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk'ün Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

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

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Etibank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
su ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/728) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, İstanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk'ün Devlet Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet 'Mecisii Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Sayın Devlet Bakanı 

tarafından sözlü olarak yanıtlanmaısı ve gereğine mü-
saadelerinM arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanlbul 

1. Etibank Genel Müdürlüğüne, 237 sayılı Yasa 
hükümlerine göre tahsis olunan resmî 'taşıtların adet
leri ile 'bunlarım plaka numaraları ve marka ve mo-
«delleninii bildirir misiniz?. 

353 — 



T. B. M. M. B : 101 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince, 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır?. Var ise ımiktarı ve tahsis olunduğu ma-
İkamı bildirir imisiniz?. 

3. Mevcut resımî taşıtlardan, [belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var midir?. Var 'ise hangii malfcama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını ibildlirir 'misimiz?. 

'BALKAN — 'Devlet (Bakanı Sayın Kâzım Öksay; 
'buyurun efendim. 

DEVLET BABANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
iSayın Başkan, değerli miüetvdkilerî; istanbul Mil-
Idtive'kilii Sayın Yılmaz ihsan Hastürk'ün, Etitoank 
Genel 'Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlarla lil-
gülliı sözlü soru önergesline cevap vermek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Etibank Genel Müdürlüğü 1984 yılında, 233 sa
yılı Kanun 'Hükmünde Kararname lilie yeniden teşki-
latlaridırılmıştır. Halen 'bünyesinde, memleket sathın
da çalışan toplam 252 adet resımî taşıt 'bulunmalkta 
olup, bunların 'bir kısmı faal, bir kısmı gayri faal
di^ 

'Bu teşkilatita hususi plaka taşıyan taşıt yoktur. 
Mevcut resmî taşıtlardan belirli makaımlara tah

sis edilmiş taşıt da bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. . 
Sayın Hasittirk, cevap vermek istiyor musunuz?. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (tstemlbul) — Te

şekkür öderim Sayın Başkan. 
BALKAN — 'Soru cevaplandırılmıştır. 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk1 

ün Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Sümerbank \Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/732) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/735) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/736) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/737) 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü Soru önergesi 
(6/738) 

BAŞKAN — 47, 48, .49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 
inföi sıralardaki, İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz 
flhsam Hasitürk'ün soruları, İçtüzüğüm 97 nci maldde-
sime göre ertelenmiştir. 

56. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 'ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüslerine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan per
sonele ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksayhn cevabı (6/744) . 

BAŞKAN —- 56 ncı sırada, 'Balıkesir 'Milletivekıil 
Cahit Tutum'un Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?. 'Buradalar. 
. Sayın Başjbakan veya cevap verecek sayın bakam?. 

Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türküye 'Büyük Millet 'Meclisi. Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumum, Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerimi. 
Cahit Tutum 

Balıkesir 
1. Hükümetin göreve geldiği 'günden bugüne ka

dar, her yıl genel ve katma (bütçeli kuruluşlarla ka
mu iktisadî teşebbüslerine alınan yeni memur sayısı 
ne kadardır?. 

2. 'Bu süre içinde tüm kuruluşlardan : 
a) 'İstifa, 

— 354 — 

file:///Genel


T. B. M. M. B : 101 

b) lEmekftk, 
c) Memuriyetten ihraç, suretiyle ayrılan persone

lin, ayrı ayrı miktarı nedir?. 
BAŞKAN — (Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay; 

'buyurun efendim, 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Balıkesir Mil
letvekilli Sayın Can'it Tutum'un, Sayın Başbakanımı
za yönelttiği sözlü 'soru önergesine cevap vermek üze
re 'huzurlarınızdayım. 

Hükümetin göreve geldiği günden 'bugüne kadar 
genel ve katma 'bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî 
teşebbüslerinle alınan memur sayısı 107 969 adettir. 
Bunlardan, genel (bütçeli kuruluşlarda açıktan tayin 
edilen memur sayısı 1984 yılı 'içerisinde 35 294; 1985 
yılı içerisinde 36 212 ve 1.1.1986 ile 28.2.1986 arasın
da 408'olup,'toplam 71 914. 

Katma bütçeli kuruluşlarda açıktan tayin edilen 
memur sayısı 1984*de 6 693; 1985'te 7 548 ve 1986'da 
344 olup, toplam 14 585. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinde açıktan tayin edi
len memur sayısı 1984'te 14 137; 1985'te 7 333 olup, 
Ibplam 21 470. 

Bunların genel toplantıda 107 969faur. 
Bu süre içerisinde tüm kuruluşlardan, 19 074 adet 

istifa, 39 615 adet emeklilik, 1 752 adet ihraç sebe
biyle ayrılan personel 'bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tutum?... 
CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Cevaplanmıştır, 

teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

57. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'in, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, İçel Milletvekili Meh
met Kocabaş'ın İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?. Yok. 
Sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

58. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/666) 

(BAŞKAN — 58 indi sıradaki Balıkesir Milletvekili, 
Ca'hit Tutum'un sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 
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59. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Zonguldak Milet-
vdkili Mulh'teşem Vasıf Yücel'in İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?. Yok. 
Sayın ©akan?. Yok. 
Soru ertelemrriştir. 
60: — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in sek

törler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 60 imci sırada, İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?. Burada. 
Sayın 'Başbakan?. Yok. 
ıSoru ertelenmişltir. 
61. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya

tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Muğla MitletveklM 
İdris Gürpınar'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?. Burada. 
Sayın 'Balkan?. Yok. 
Soru ertdenımiştir. 

62. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Muğla Mileltvekil'i İd
ris Gürpınar'ın 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?. Burada. 
Sayın Balkan?. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

63. — İstaribui Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, İstanbul Mlille'fcvekili 
Reşit Ülker'in 'Başbakandan sorusu vardır. 

Gayın Ülker?. Yok. 
Sayın -Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — 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) 
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BAŞKAN — 64 üncü sırada, Erzurum Milleltveıki- j 
li Hilmi Nal'banitoğlu'nun, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Nallbantoğlu?. Burada. 
Sayın Balkan?. Yok. 
Soru erfcelenmiiştir. 
65. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünler'in, Kay

seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) _ ı 

•BAŞKAN — 65 inci sırada, Kayseri M'iietveküti 
Mehmet Üner'in 'Bayındırlık ve îsikân Bakanından 
borusu vardır. 

Sayın Üner?. Yok. 
Sayın Balkan?. Yok. 
\Soru ertelenımliştir. 

66. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, Çev
re Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/708) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, izmir Milletvekili Hü
seyin Aydemirtn Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?. Burada. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
ISoru ertelenmiiştıir. 

67. — \Baltkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Balıkesfir Milletvekili 
Davut Abacıgil'ıin Sanayii ve Ticaret Balkanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Sayın Balkan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, \ 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) j 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Balıkesir MilletivektiM 
Davut Abacıgil'in Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgiil?. Burada. 
(Sayın Bakan?. Yok. ı 
ıSoru ertelenm'iştir. 
69. — Balıkesir Milletvekili Davut . Abacıgil'in I 

emeklilere ait çeklerin bankalarca Iskontoya tabi tu- I 
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) I 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, BMcesir Mıiietvek'ilü 
Davut Abacıgiıl'in Barbakandan sorulsu vardır. 

Sayın Abacıgil?, Burada. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiiştiir. 
70. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından Sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
Sayın Bakan?. Yok. 
ıSoru ertelenmliştir. 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?, Burada. 
Sayın 'Saikan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Balı'kesiir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in içişleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?. Burada. 
ISayın Bakan?. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 

73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir • İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 73 'üncü sırada, Balıkesir 'Milletve
kili Davut Abacıgil'in Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgiil?. Burada. 
Sayın Balkan?. Ydk. 
Soru ertelenmıiştir. 

74. — Muğla Milletvekili İdris Gür pınarın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 
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BAŞKAN — 74 üncü sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın Tarım Orman ve Köyişieri Baka
nından sorusu vardır. 

ISayın Gürpınar?. Burada. 
Sayın Balkan?. Yok. 
Ertdenmiş'tir. 
75. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Kıyı bandı turistik altyapı geliştirme projesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı 
(61717) 

BAŞKİAN — 75 inci sıradaki, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın Sorusu, meblil istemi sebebiyle.... 

DEVLET BAKANI ABDU1LLLAH TENEKECİ 
(Konya) — Ben cevaplandıracağım Sayın Başkan. 

BA$KAN — Sayın Gürpınar?. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Burada. 
Soruyu ökultuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Kültür ve Turizm Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına. aracılığınızı 
saygılarımla ara ederim. 

(İdris Gürpınar 
Muğla 

1. Muğla İli kıyı bantı turistik alt!yapı gelıiştkırne 
projesi 1983 - 1984 yıllarında Muğla Hince gündeme 
götürülmüş ve Dünya Bankasınca olumlu karşılanarak, 
100 milyon «dolar kredi anlaşması öngörülmüş tür. Asıl 
projenin yapılması için de Turizm Bankası görevlen
dirilmişti. 

. Gerek Muğla İli, gerekse Türk turizmi bakımımdan 
fevkalade önemli olan 'bu projeden •vazgeçikİ ini?. 
Vazgeçemedi ise hangi aşamada bulunduğunun ve ne
den çdk yavaş ilerlediğinin açıklanmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
İBAŞtKAN — Kültür ve Turizm Bakanı adına 

Devlet Balkanı Sayın Abdullah Tenekeci; buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Muğla Milletvekili Sayın İdris Gürpınar'ın sözlü so
rusunun cevabını arz edeceğim. 

Muğla İli kıyı bantı turistik altyapı geliştirme 
projesinin, 17.11.1983 tarihinde Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığında, bakanlığın, Muğla Valiliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası yetkilileri 
ile yapılan toplantı sonucunda; Devlet Planlama 
Teşkilatının koordinatörlüğünde, bakanlığın ve Muğ
la Valiliğinin yardımlarıyla, Turizm Bankası tarafın

dan yürütülmesi kararlaştırılmış olup, .23.10.1984 ta
rihli bakahıhk makamı onayları ile de Muğla İli kıyı 
bantı altyapı mastır planı çalışmalarına, bakanlığın 
Turizm Genel Müdürlüğü ve Turizm Bamkası Genel 
Müdürlüğü işbirliği içerisinde başlanmıştır. 

Daha sonraki çalışmalar, söz konusu projenin 
ihalesi safhasında gelişerek; 17.9.1984 tarihinde iha
le gerçekleştkilmiş, 30 milyon keşjif bedelli Muğla 
İli kıyı bantı altyapı gâliştim projesi fizibilitesi hazırlan
ması işini, 23 milyon 250 bin Türk Liralık ihale be
deli ve yüzde 22,(5 tenzilatla Proteks Ekonomik ve 
Sınaî Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. firması almıştır. 

Bu fizibilitenin hazırlanması süresi,, firmayla ya
pılan sözleşmeye göre 420 gün olarak tespit edilmiş
tir. Bu 420 günlük süre, aynı sözleşmenin 10 uncu 
maddesine göre üç safhada gerçekleşmektedir. Bi
rindi safha 190 gün, ikinci safha 170 gün, üçüncü 
safiha 60 gün olarak belirlenmiştir. 

Birinci safiha, 11,10.1984 tarihinde yapılan söz
leşme esas alınarak, 1'2.10.1984 tarihinde iş programı-
.nın onaylanması ile başlamıştır. IBundan sonraki saf
halar ise, bir önceki safha raporunun onayını mü
teakip başlanmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere, birinci safha raporu 
11.6.1985 günü onaylanmış ve firmaya ikinci saf
hanın başlamış olduğu bildirilmiştir. Ancak, 170 gün
lük ikinci safha çalışmalarının son aşamasında ba
kanlığın Turizm Genel Müdürlüğü Altyapı Dairesi 
Başkanlığı ile Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdür
lüğü yetkililerince müştereken tespit edilen proje 
bileşkelerine revizyon uygulaması karalaştırılmıştır. 
Bu durumda, sözleşmenlin 7/1 maddesi gereğince fir
manın ek süre isteme hakkı doğmuş olduğundan, 
ikinci safiha için tespit edilen 170 günlük .süre 45 gün 
ilavesiyle 215 güne çıkarılmıştır. İkinci safha rapo
ru, 28.4,1986 tarihinde onaylanmış, 60 günlük üçün
cü ve son safha başlamış; 27.6.1986 tarihinde de pro
jesinin firma tarafından ikmalinden sonra, tüm pro
jeler ve fizibilite raporu onay için bakanlığa sunula
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gürpınar, konuşmak istiyor musunuz? 
İDRIÎS GÜRPINAR (Muğla) — Evet. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İİDRIİS GÜRPINAR (Muğla) — Saym Başkan, 
değerli milletvekilleri; öncelikle sayın bakana, ver
dikleri bilgilerden dolayı teşekkür ederim, 
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Bu önergeyi verişimin sebebi, hükümetin dikka
tini Muğla Jüne çekmektir. Muğla İlinin olağanüstü 
bir turizm potansiyeli mevcuttur. Akdeniz yöresin
de dağlar, denize paralel olarak gelmekte olup, bir 
duvar gibi inen dağlar, Muğla İlline geldiği zaman, 
(bir elin beş parmağı gibi dağılmakta ve bu dağlar 
arasında, birbirinden fevkalade güzel koylar teşkil 
eden deniz girmektedir. Tabiatın yaratmış olduğu 
bu durum, Muğla'ya, Akdeniz bölgesinin hiçbir yöre
sinde görülmeyen olağanüstü büyük bir turizm po

tansiyeli kazandırmış bulunmaktadır. 
Türkiye'nin iki potansiyeli var; 'bunlardan biri 

tarım, ikincisi de turizmdir. Muğla İlindeki bu ola
ğanüstü turizm potansiyelli, maalesef, devlet tarafın
dan bugüne kadar yeterince dikkate alınmadığı için 
bekleyip durmaktadır. Yatırım yapmak isteyen pek 
çok firma ve şahıs, altyapı tesislerinin yapılmasını 
beklemektedir. Bu altyapı tesisleri 'bir an önce yapı
lırsa, çok kısa bir zamanda Muğla İlinde binlerce 
yataklı tesislerin birbiri ardına yapılması mümkün 
olacaktır. 

Bu 'bakımdan, üç seneyi aşkın bir zaman geçtiği 
(halde, - anlatıldığına göre - bu proje daha uzunca 
bir zaman almak durumundadır. Halbuki, bu pro
jeleri hızlandırdığımız takdirde (hükümet, muhtaç 
olduğu dövizin büyük bir kısmını daha Muğla İlin
den sağlaması mümkündür; o kadar büyük bir tur 

rizm potansiyeli, beklelilmeden harekete geçirilmek 
durumundadır. Bu sebeple devletlin, Muğla'nın bu 
turistik altyapı tesislerini ibir an evvel yapmasında 
zaruret vardır.-

Teşekkür ederim efendim1. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
76. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara

yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ive Adalet; Tarım, Orman ve 
Köy işleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üçok?... Buradalar. 
Sayın Balkan?.,, Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş « Merkez •= Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Turan Bayezf ?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertölbnmiştir. 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın = Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in Bayındırlık 
ve İskân Bakamından sorusu vardır, 

Sayım Turam Bayezilt?... Buradalar. 
Sayım Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

79. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurraihrnan Demirtaş'ın, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Demirtaş?... Buradalar. 
Sayın Bakam?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arka
daşımın, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, 
Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşı
nın, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 sayih Hayvanların Sağlık 
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Zabıtası Hakkımda Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Paıir Kanun Tasarısının görüşmelerine 'başlıyoruz. 

Komisyon?..:.- Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük 
Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/751) (S. 
Sayısı : 435) (1) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, Bazı Kanunlarla 
Tanıtılmış Olan Gümrük Muafiyetlerimin Kaldırılma
sı Hakkınca Kanun Tasarısı ve Plan ve Büfcçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon raporunum okunup, okunmamasını oy

larınıza sunacağım1: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 

' edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, SHP Grubu adına Sa

yın Turan Bayezit; şahısları adına Sayın 'Mazhar 
Haznedar, Söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bayezit.) 
SHP GROBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başjkan, sayın milletve
killeri; Sosyaidemokrait Halkçı Parti Grubunun Yüce 
Meclise saygılarını sunuyorum. 
. Görüşmekte olduğumuz tasarı, bazı kanunlarda 

kamu kururn ve kuruluşları, belediyeler, iktisadî dev
let teşebbüsleri, bunların bağlıları ve 'özel kuruluş
lar ile, gerçek ve tüzelkişilere tanınan itihalde alınan 
vergilere ait muafiyet bükümlerini • kaldırtmakta, ba
zı kanunlardaki muafiyet hükümlerini özel olarak 
muhafaza etmekte ve kaldırılan muafiyetlerin gere
ğinde Bakanlar Kurulu kararı ile yine tanınmasına 
imkân vermektedir. 

Gerekçeyi incelediğimizde bu yola başvurulma
sının, genel gerekçedeki deyimlerle, fiyat ve maliyet 
unsurlarımda istikrarın sağlanabilmesi amacına yöne
lik olduğu görülmektedir. Bu yöntem, yatırımların 
gerçek maliyetinin ortaya çıkması bakımından da 
doğru bir yöntemdir. Ancak, getirilen kanun tasa
rısının ve bu tasarı ile uygulanmak istenen yönte
min, önce Anayasanın 73 üncü maddesi karşısındaki 
durumunu irdelemek istiyorum. 

1982 Anayasamız, 73 üncü maddesiyle 1961 Ana
yasasına kıya'sen idaba geniş ve hükümete daha tak
dirî yeMciler tanıyan hükümler getirmiştir. 1961 Ana-

(7) 435 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. I 
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yasasına göre, istisnalar ve muaflıklar gibi bazı hu
suslar ile oranlardaki indirme veya yükseltmelerin 
kanunla yapılması -gerekirken 1982 Anayasası, bu 
konuda, yüksek Meclisin Bakanlar Kuruluna yetki 
verebilmesi esasını öngörmüştür. 

Muhteremi milletvekilleri, ancak Anayasanın 73 
üncü maddesinde yer alan espri, muayyen bir vergi 
kanunu bahis konusu olduğu zaman, o vergiye müm-
basır olarak Bakanlar Kuruluna yetki tanınmasıdır. 
Bu kanun tasarısında olduğu gibi, toplam bir vergi 
türü hakkında, bütün kanunlarda mevcut olup, kal
dırılan bütün vergilerle ilgili bir yetkinin Bakanlar 
Kuruluna tanınmasının, Anayasanın 73 üncü mad
desinin esprM karşısında mümkün olamayacağı or
tadadır. Hem öyle bir durum meydana çıkmaktadır 
ki, toptan bir yetki verilmektedir. Hangi konularda 
ve hangi kanunlar için bu yetki verilmektedir? Bu
nun cevabını Plan ve Bütçe Komisyonunda hükümet 
verememiştir; çünkü hükümet, bangi kanunlarda bu 
şekilde muafiyet hükümleri, vardır, pek haklı ola
rak, bunun bir dökümünü, bk tadadını yapamamış 
ve toplu bir yetki alma yolunu tercih etmiştir. Bi
zim değerlendirişimize göre, toplu yetki devri, Ana
yasanın 73 üncü maddesirideki yetki devri değildir 
ve bu nedenle Anayasaya aykırıdır. 

(Muhterem milletvekilleri, acaba bu yetki devri
ne bir zorunluluk var mı? Hükümet veya daha doğ
ru bir deyimle Anayasa bazı konularda Bakanlar 
Kuruluna yetkinin devredilmesini; müstacel, acil 
tedbir alınması gereken hallerde bu tedbirlerlin geti
rilebilmesini teminen öngörmüştür. Mecliste kanun
lar bir süre içerisinde yapılabilir, diye düşünülmüş; 
bu süre tedbirin alınması için zorunlu olan süreyi 
çok asabilik, diye düşünülmüş; Bakanlar Kurulu ka
rarları daha erken bir süre içerisinde çıkarılabilir, 
diye düşünülmüş ve Anayasadaki bu düzenleme ya
pılmıştır; ama uygulamaya baktığımızda, 17 nci 
dönem Türkiye Büyük ıMillet Meclisinin bu Devletin 
siyasî tarihindeki yasama fonksiyonunun hüç de Ana
yasanın öngördüğü şekilde yavaş olmadığını tespit 
ve tescil etmekteyiz. 

Biliyorsunuz ki, hükümet, istediği kanun tasarısı
nı - komisyonlar da dahil - komisyonlardan ve Ge
nel Kuruldan, bilemediniz bîr elin beş parmağından 
daha kısa bir ıgün içerisinde geçirebilmektedir. Hatta 
hatta Bakanlar Kurulu kararları bu kadar hızlı ve 
çabuk çıkamamaktadır. Geçenlerde bunun bariz bir 
misalini yaşadık: Bankerzedeler için Balkanlar Kuru
lunun kaibul ettiği, tasfiye kurullarınım kaldırılma-
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sini ve tasfiye ıfonu kurulmasını 'öngören Bakanlar 
Kurulu .kararı, Yüce Mecliste kanunların hızlı bir, 
şekilde görüşülüp, kabul edildiği süreçten çok çok 
uzun ibir zaman önce Bakanlar Kurulunda görüşül
düğü halde, Sayın Barbakan Yardımcısının bu kür
süden beyan ettiği gibi; yani, bankerzedeler hakkın
daki Meclis Araştırması talebinin müzakeresi gü
nünde, Sayın Başbakan Yardımcısının kullandığı de
yimle, henüz imzası tamamlanmamıştı. 

O halde, zamanımızda, özellikle 17 nci dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi için, kanunların geç 
çıkması, ekonomik zorunlulukların gerektirdiği müs
taceliyetin yerine getirilememesi diye bir mahzur yok
tur. Bu nedenle hükümetlin böyle toplu bir şekilde 
yetki istemesini, Anayasanın hu hedefi ve amacıyla 
da bağdaştırmak mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının birinci mad
desi, 'başlangıçta da arz ettiğim gibi, bazı yasaları 
istisna ederek (ki, bunlar; Devlet İstihbarat Hizmet
leri ve MİT Kanunu, Petrol Kanunu, Deniz Ticaret 
Filosunun Geliştirilmesi Kanunu ve Gümrük Kanu
nu gübi dört yasadır) bunun dışında bütün kanun
larda mevcut muafiyet hükümlerini kaldırmıştır. An
cak, birinci maddenin üçüncü fıkrasında üç tane 
kanun numarası sayılmaktadır. Bunu merak- ettim, 
inceledim; 261 sayılı Yasa «İhracatı Geliştirmek 
Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alı
nacak Tedbirler» başlığını taşıyan bir Yasadır. Yasa
nın metnin/de ithalatla ilgili bir hükme rastlayama
dım. Bu itibarla 261 sayılı Yasanın niçin mahfuz 
tutulduğunu anlamak mümkün olmadı. 

Yine aynı şekilde, 933 sayılı Yasa, Kalkınma Pla
nın Uygulanima'sı Esaslarına Dair Kanun olup; za
ten bu kanunun ithalat muafıiyetiyle ilgili hükümleri 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Kanunda 
mevcut hükümler, teşkilat ve ihracatla ilgili birkaç 
madde hailinde 'kalmıştır. Bu nedenle, tasarının 1 in
ci madidesinin kaleme alınışında bu iki yasaya niçin 
atıf yapıldığını anlamak mümkün olamamıştır. 

IMuhterem milletvekilleri, 2 nci maddeye geçti
ğimizde, yukarıda kaldırılan yasalardaki muafiyet
lerin, arz ettiğim gibi, Bakanlar Kurulu kararıyla 
yeniden konulabileceği esasını getirmektedir. Ancak, 
ithalda alınan verlgi, resim ve harçlara ilaveten, bir 
de buna gümrük vergisi ilave edilmiştir. 

İBilindiği gibi, verlgi 'muafiyeti, sübjektif bir un
suru ifade eder. Gümrük vergisinde bu muafiyet hü
kümleri mevcuttur. Hükümet bu maddeyle, Gümrük 
Vergisi Kanununda mevcut muafiyet şartlarının dı

şında, kendi kararıyla yeni muafiyet şartları getir
mek istemektedir; ama burada bir yasal çelişkiyle 
•karşılaşmaktayız: Yasa, hem bazı muafiyetleri sı
ralıyor ve hem de hükümet o muafiyete ilaveten 
Meclisten yetki istiyor. Bu bir ya'sama çelişkisidir 
ve kanımca, Anayasanın 73 üncü maddesi karşısın
da, ona uygunluğu düşünülecek bir davranıştır. 

Yine 1 linçi maddeye baktığımızda, «Belediyeler» 
kelimesinin çıkarıldığını görüyoruz. 2 nci maddeyi 
incelediğiniz ta'kdirde, «Birinci maddede belirtilen 
'kurum, kuruluş, teşebbüs, bağlı ^ortaklık ve müesse
seler için» İbareleri vardır. Halbuki 1 inci maddede, 
parantez içinde, «Belediyeler» kelimesi geçmektedir; 
ayrıca da, «Özel kuruluşlar ve ıgerçek veya tüzelki
şilere» deyimi kuHanıtaıaiktadır. 

. 2 nci maddenin gerekçesini •incelediğimizde şunu 
görmekteyiz: «Bazı özel ve kamu kuruluşlarına ge
lişen (ekonomik şaftların doğurabileceği zarurî haller 
karşısında tekrar muafiyet tanınması bakımından 
Ba'kahlar Kuruluna yetki verilmektedir.» 

Demek ki gerekçede, tüm kamu kuruluşlarına 
bu yetkinin verirmesii öngörülmüştür. Yine gerek
çeye ıgöre, bazı özel kuruluşlara bu muafiyeti tanı
ma yetkisini Bakanlar Kuruluna vermek öngörül
müştür. Halbuki maddenin metninde «(Belediyeler» 
kelimesi geçmektedir ve özel kuruluşlarla ilgili hiç
bir tabir ve deyiim yoktur. 

©iz Sosyalderriokrat Halkçı Parti olarak, muafi
yetlerin tanınmasını, ekonomıinin ve verlgi hukuku
nun zorunlu İbir sonucu olarak kabul ediyoruz. Mu
hakkak ki, bir vergide muafiyet tanınması gerekir; 
ancak, bu muafiyet tanıma yetkisinin hangi konu
larda olduğu yasada belirtilmeden Bakanlar Kurulu
na geniş bir yetki verilmesini uygun görmüyoruz. 
Çünkü, arz ettiğim gibi, hangi kanunlarda muafiyet 
olduğu bu tasarıda belirtilmemiş ve bunu hükü
met de bilmiyor. Beni bağışlayınız, bu konudaki ta
sarrufları açısından hükümete güven duymuyoruz; 
çünkü, belediyelerin bu muafiyetten istifade ettiril
memesi, kanımızca - 2 nci maddede «Belediyeler» 
kelimesi geçmediği için - doğru değildir. Eğer, be
lediyeler bundan istifade et'tirilecekse, biz, hüküme
tin belediyelere karşı tavrını yakinen izlediğimiz için 
ve muvafık, muhalif bütün milletvekillerinin, bütün 
kamuoyunun yakından bildiği gılbi, belediye seçim
lerini .kaybetmekte olan hükümetin ve iktidarın, be
lediye başkanlarına siyaisat1 tasallutta bulunduğu bir 
vakıa olarak tescili edildiği için, hükümetin bu uy
gulamasında tarafsız kalamayacağı inancındayız. «En-
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dişesindeyiz» demiyorum, 'bilerek, «İnancındayız» ke
limesini 'kullanıyorum. 

Bu itilbaria biz, SHP olarak, muafiyetin tanınma
sını bunun muayyen mevzua inhisar ettirilmesini ve 
Yüce Meclisin, hangi konuda muafiyet tanıma yet
kisini Bakanlar (Kuruluna devrettiğini bilmesi gerek
tiğini altını çizerek vurguluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, geçici 2 nci madde ile bu 
maddenin gerekçesi arasında da bir çelişki vardır. 
(Bu sistem kabul edilirse, geçici 1 inc'i madde nor
maldir ve kalbul edilmesi gereken bir maddedir. Ge
çici 2 nci maddeyi a'ynen okuyorum : «ıBu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletlerarası anlaş
malar ve resmî dış kredi anlaşmalarına istinaden 
çıkarılan kanunlar 1 inci maddenin birinci fıkrası 
hükmünün dışındadır.» Yani, geçici 2 nci madde, 
bu 'kanunun yürürlüğe girmesinden önceki dönem
de milletlerarası anlaşmalara dayanılarak çıkarılan 
kanunları kapsamaktadır; ama geçici 2 nci madde
nin gerekçesi ne demekledir, bir de onu okuyalım. 
Geçici 2 nci madde gerekçesinin son cümlesini oku
yorum : «(Milletlerarası anlaşmalara dayanılarak çı
karılacak olan kanunlara buridan böyle muafiyet hü
kümlerinin konulması önlenmektedir.:» Maddede ile
riye muzalf bir ibare, ileriye muzaf bir beyan yok
tur. Gerekçede bunun, bundan sonra çıkarılacak ka
nunlara da teşmil edildiğini görmekteyiz. Bu bir çe
lişkidir; ama çelişkinin ötesinde gerekçe çok tehlike
lidir. Çünkü, gerekçe yüce Meçisin bundan sonra 
çıkaracağı kanunları da, o kanunlar üzerindeki ira
desini de bağlamaktadır. 'Denilir ki, «İradeyi bağla
yan Meclistir, bugün bu kanunu kabul eder ve bun-, 
dan s)onra çıkaracağı kanunlarda böyle bir muafi
yetin tanınmasını Balkanlar Kuruluna devretmeyi pe
şinen kabullenmiş olur...» (Bu denebilir; ama hiç bir 
suretle siyasal mantığa uygun bir görüş olmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grubumun ya
sa hakkındaki görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. 
Getirilen sistem hükümetin ekonomik politikası ge
reği lüzum gSördüğü bir sistem olabilir, tartışması bu
nun dışındadır; ama biz 2 nci maddeyi, yukarıda 
arz ettiğim nedenlerden dolayı hükümetin, gerek be-
le'diyel'er üzerindeki tutum ve davranışları, gerekse 
yerli sanayinin bazı holdingleri ve yine hükümetin 
dışarıdan yapılacak ithalatın kaynakları bakımından, 
davranışlarından tarafsız olmayacağı fikrini ve inan
cını taşıdığımız için, sisteme karşıyız. 

Arz ediyorum ve saygılar sunuyorum. '(SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞK'AN — Teşekkür ederim Sayın Turan Ba-
yezit. 

Sayın Mazhar Haznedar, buyurun efendim. 
ALI MlAZHAR HAZNEDAR (?Ordü) — Sayın 

iBaşIkan, sayın milletvekilleri Bazı Kanunlarla Ta
nınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılmasını 
öngören tasarı hakkında görüşlerimi açıklamadan 
önce yüce heyete sayIgılar sunuyorum. 

'Sayın rnille'tlvekİlleri, bu kanun tasarısıyla bazı ka
mu kurum <ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadî teşeb
büslerine, bunlara bağlı ortaklıklara ve müesseseleri
ne, özel kuruluşlara, gerçek ve tüzelkişilere kanun
larla 'tanınmış bulunan, gümrükte alınan her türlü 
vergi, resim ve. harç muafiyeti kaldırılmaktadır. 

IBu teşebbüsün gerekçesi tasarıda; ithalat rejimi 
kararlarıyla resmî kuruluş ve özel firmalara karar
namelerle tanınmış gümrük indirimi ve muafiyetleri 
1985 ve 1986 yıllarında iptal edilmiş olduğu halde, 
kanunlar kapsamındaki muafiyetlerin devam ettiği, 
Ibunun da fiyat ve maliyet unsurlarında istikrarın sağ
lanabilmesini güçleştifcl'iği şeklinde açıklanmaktadır. 
Daha açık bir ifadeyle, özellikle kamu kesimine da
hil kurum ve kuruluşların vergi, resim ve harçtan 
muaf olarak itJhal ettiği bâzı mamul, yarı mamul ve 
hamimaddefer nedeniyle yerli sanayiin gücünün azal
dığı, kamu kesiırii ve özel kuruluşlar arasında mali
yetin oluşmasında dengesizlik meydana geldiği, bu
nun da özel teşebbüs heveslilerine caydırıcı etki yap
tığı ileri sürülmekte ve bu durumun düzeltilmesi he
def alınmaktadır. 

'Aslında, piyasa ekonomisi esasını benimseyen bir 
sistemde, tam rekabetin oluşmasını önleyen engel
lerin kaldırılması, gerekli şar'tiların yaratılması dü
şüncesi ve uygulaması anlaşılabilir ve akla uygun bir 
görüştür. Ancak, bazı kararlarda gördüğümüz gibi, 
olayları ülke şartlarını gözetmeden, sırf nazarî plan
da kalarak tetkik ve teşhise kalkarsak, hatalı ve hat
ta zararlı ısonuçlarîa karşı karşıya kaılımamız da mu
kadderdir. 'Böyle durumlarda fatura hep geniş halk 
kıMelerine kesilmekte, özellikle dar gelirli ve fakir 
vatandaşilarımızı aşırı ölçüde etkileyen olumsuz so
nuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu tasarı aynen kanunlaştığı takdirde, hemen ta
mamına yakın kısmı kamu kesimine ait olan kurum 
ve kuruluşların ürettiği mal ve hizmet maliyetlerinde, 
kaldırılan vergi, resim ve harçlar ile bunların fi
nansman maliyetleri 'ölçüsünde bir artış meydana 
geleceği açıktır. 'Bu artış 2 şekilde karşılanabilir : 
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1. Verimim artırılması ve genel giderlerde tasar
ruf yapılarak; 

2. Ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılarak. 
Verimin artıırilıması ve genel giderlerde tasarruf, 

daha uygun teknolojilerin seçilmesi, üretim kapasite-
ısinin birim ürün başıma giderileni asgariye indirecek 
şekilde ayarlanması ve özellikıle maliyet üzerinde 
önemli ölçüde payı olan personel1 giderlerinin kısıl
ması suretiyle gerçekleştirilebilir. Ancak, ülkemizde 
henüz işsizlik sigortasının olmaması, her yıl arz edi
len iemdk için yeterli İş sahasının açılamaması, hızlı 
nüfus artışı gibi nedenlere 'bağlı olarak işsizlik ora
nı, serbest piyasa sistemini benimsemiş ıBatı ülkeleri
ne kıyasla çok yüksek olduğundan, kamu kuruluş
larında gerektiğinden çok fazla personel istihdam 
edildiği, herkesin bildiği bir gerçektir. Bunların, eko
nomik esaslara uygun bir çalışma düzenine geçilme
si, ya da genel giderlerin azaltılması gibi nedenler
le iişten çıkarılmaları bahis konusu olamayacağından, 
artan maliyetlerin daha çok ürün fiyatlarına zam 
yapılaralk karşılanacağı tabiîdir. Aslında böylece kâr 
esasına dayalı faaliyet gösteren ve gereksiz işçi çalış
tırma gibi sosyali yönü ağır basan bir uygulamayı 
benimsemeyen özel teşebbüse ait kuruluşların üret
tikleri ürün fiyaıtiarıyla rekabet kabiliyetleri iyice 
azalacak olan kamu kuruluşları aleyhine bir durum 
yaratılmış olacaktır. 'Ülkemizin özel santiarının bir 
sonucu olan bu 'durumun, tasarının hazırlanışında göz 
ardı edildiği anlaşılmaktadır. 

Bunun dışında, kanımca, üzerinde durulması ge
rekli önemli bir husus da, kamu yararına faaliyet 
gösteren bazı derneklere, kanunlarla tanınan vergi, 
muafiyeti kolaylığının bu tasarı ile kaldırılmakta ol
masıdır. Bu derneklerden bir tanesi de, Türkiye Kı
zılay Derneğidir. Filhakika, 22.9.1941 tarih ve 4119 
sayılı Kanunla; yani bundan 45 sene önce Kızılay 
için bazı vergi kolaylıkları sağlanmıştır. Bunlar ara
sında; • harp ve âfet vukuunda yabancı, memleketler
den gönderilecek tıbbî ıfennî ve sıhhî aletler, ilaçlar, 
.vasıtalar ve her türlü sıhhî levazım, teşekkül maksat 
ve gayelerine uygun her türlü eşya, evrak ve malze
me ile kurduğu, kuracağı ve işleteceği müesseselere 
ait tesis ve işletme malzemeleri sayıilabilir. Bu muafi
yetten, harp ve âfet vukuunda Kızılay Derneği ile 
binlikte çalışmak üzere gelecek sıhhî ve insanî yar
dım heyetleri de faydalanmakta idi. Yine adı ge
çen kanunun bir maddesine göre, bu şekilde her-
türlü vergi ve resimlerden muaf olarak yurda giren 
eşya, tesis ve hammaddeler başkalarına satılabildiği 
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takdirde, vergilerinin ödenmesi şartı getiriliyor idi. 
Bu tasarı ile Türk Kızılayı için sağlanan bu kolay
lıklar lortadan kaldırılmakta, 45 yıllık bir uygulama
dan vazgeçiinıektedir. 

Türkiye Kızılay Derneğinin idin, dil, ırk, renk, 
milliyet ve siyasî felsefe farkı gözetmeden, yurt içi 
ve yurt dışında bütün insanlık camiasına verdiği 
hizmetleri, yaptığı yardımları burada dile getirmeyi 
zait buluyorum; bunu hepimiz birçok örnekleri üle 
hatta bazısını' da bizzat yaşayarak gördük ve görü
yoruz. Dün vukua gelen âfet dolayısıyla bizzat Sa
yın Başbakanın Kızılay ile 'ilgili sözleri, henüz ku
laklarımızdan silinmedi. 

Bugüne kadar bütün cumhuriyet hükümetleri ve 
devlet başjkanlarımiiz da Türk Kızılayının hizmetleri
ni ve felaketli günlerde insanlarımıza gösterdiği sev
gi ve şevikat dolu etkili yardımları nazara alarak, 
her türlü kolaylık ve müzahereti ondan ©sirgeme-
mişjlerdir.. Ancak, bir süre bu kutsal kuruluşa hiz
met etmekle daima şeref duyacak bir arkadaşınız 
olarak, burada açıklamak isterim ki, Kızılayın yap
maya çalıştığı hizmet ve yardımlara kıyasen, ka
nunlarla sağlanan gelirleri fevkalâde azdır. Bu ne
denledir ki, halkımızın felaketli günlerde gösterdiği 
bütün özverilere rağmen, faaliyeti maalaesef, her za
man gereken ve istenilen düzeye çıkamamaktadır. 
Bilindiği üzere, Türk Kızılayının başlıca gelinleri, yar
dım ve bağışların dışında, röntgen filmlerinin satışı, 
oyun kâğıtları tekeli ve Afyonıkanahisar Madensuyu 
gelirlerinden oluşmaktadır. 

Kan bankaları yoluyla kan temini ve film satış
larında kâr amacı güdülmediğinden, hemen hemen 
başabaş bir durum arz etmektedir. Afyomkarahisar 
Madensuyu İşletmesi de kayda değer gelir sağlayan 
bir kuruluş değildir. Kızılayın hemen hemen tüm ge
lirlerini, oyun kâğıtları ithal ve satışlarından temin 
©dilen kânlar oluşturmaktadır. Bu da maalesef ye
tersizdir. 

Şimdi müzakeresini yaptığımız tasarıyla, dışarı
dan gelecek tüm mallar (İki, bunlar, askerlerimiz da
hil hepsi, felakete uğramış yurttaşlarımıza bedelsiz 
olarak verilecek yardımlarla ilgilidir) Gümrük Vergi
si ve ithalde allınan diğer bilcümle vergi, resim ve 
harçlara tabiî olacaklardır. 'Bu hal, esasen yetersiz 
olan Kızılayın imkânlarının daha da kısılması anla
mına gelecektir. 

Kızılayla ilgili olarak vergi muafiyetinin, Bakan
lar Kuruluna yetki veren tasarının 2 nci maddesi ge
reğince yine temin edilebileceği yolunda ileri sürü-
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lebilecek foir mütalaaya katılmak mümkün değildir 
'görüşündeyim. Çünkü 'bu takdirde Kızılay ile hü
kümetler 'arasında bir ilişki kurulmuş olacak ve bazı 
(hallerde gerekli kararın alınmasında aksamalar, zor
luklar 'veya en azından gecikmeler vaki olabilecektir. 

öte yandan tamaımiyle bağımsız ve tarafsız olma
sı gereken ;bir kuruluşla, siyasî otorite arasında fonk
siyonel olmayan bir ilişki kurulmuş olacaktır. Bu 
Miskinin zaman ve şartlara göre işleyişinin ne gibi 
sonuçlara ulaşacağını kestirmek mümkün değildir. 
Ancak, »arzu edilmeyecek durumlara neden olabile
ceğini söylemek ve düşünmek mümkündür, Bu hal, 
Anayasamızda bu nevi kurum ve kuruluşlara veril
mek istenen yapıya da ters düşecektir. 

Esasen, hiçbir cumhuriyet hükümetinin »bir fela
ket anında yurda gelecek yardım malzemesinden ver-
Igi muafiyetimi esirgemesi ısöz konusu olamayacağına 
göre, her defasında da Balkanlar Kurulu kararı alın
ması gibi formalitelere lüzum olmaması iktiza eder. 

Bu nedenlerle tasarıdaki istisnalar arasına, tııplkı 
Devlet totihıbarat. Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teş
kilatı Kanunu, Petrol Kanunu, 'Deniz Ticaret •Filo
sunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teş
viki Hakkında. Kanun gibi, Kızılayla ilgili 22.9.1941 
tarih ve 4119 sayılı Kanunun da eklenmesinin fev
kalade yerinde ve yararlı olacağına, inanıyorum. Bu 
konuda bir de önerge mevcuttur. 

Yüce 'Meclisin, Türk Kızıilayma müzahir olaca
ğına kesinlikle inandığımı belirterek, saygılarımı sunu
yorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Tasarının tümü üzerinde Ibaşika söz isteyen?.. 
Sayın hükümet, «buyurun efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTOEBE AUPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; kanun tasarısı
nın gerekçesi heptiniz tarafından, gayet açıkça anla
şılır 'bir 'şekilde ifade edilmiştir. 

Çeşitli kuruluşların teşkilat kanunları yapılırken, 
ibazı işlemler çabuk ve kolay olsun veya ödemeler 
az olsun diyerek, birtakım muafiyetler 'almışlar. Bu 
muafiyetler arasında da igümrük muafiyetleri var. 

Kamu kuruluşlarının 'böylesine muafiyetler 'alma
sına karşılık özel sektör, IDevlet planlama Teşkilatına 
müracaat edip, teşvik tedbirleri kapsamında ye prog
ramında olan 'bir yatırım yapıyorsa, gümrük muafi
yeti alabiliyor; eğer yapılan yatırım ibu program çer
çevesinde değilse, özel sektörün herhangi ibir şekilde 
muafiyet alması söz konusu olmuyor. 

Gümrük muafiyeti olduğu için, kamu kuruluşları 
istedikleri malları istedikleri şekilde gümrüksüz ola
rak getiriyorlar ve böylece onların yaptıkları 'hakikî 
yatırıımlıar hem pek tespit edilemiyor, hem de !hir 
haksız rekabet hadisesi doğuyor; ayrıca, yerli sana
yinin korunması hadisesi de önemli 'ölçüde yara alı
yor. 

Gümrük muafiyeti kanunları pek çok kuruluşla 
ilgilidir, değerli milletvekilleri. Mesela; BOTAŞ'ın, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumunun, Türkiye Şeker Fabrika
larının, Sosyal 'Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü-
hün, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün; 
Teknik Araştırıma Uygulama Genel Müdürlüğü, De
miryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Ge
nel Müdürlüğü gibi 'Bayındırlık Bakanlığına ait muh
telif 'genel müdürlüklerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğünün, ibiırçok belediyelerin, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, iPetkim'in, Türk Hava Kurumu
mun, V'akîfilarjn ve daha birçok kuruluşun muafiyeti 
var. 

Sayın konuşmacımız, «Hükümet, hangi kanunlar 
olduğunu 'bilmiyor» demefctediır. Bu kanunlar ara
sında, Islahı Hayvanat Kanunu, Beynelmilel Yataklı 
Vagonlar Şirketine Ait Yataklı-Yemekli Vagonların 
Gümrük Resminden Muafiyetine Dair Kanun, Sıcak 
ve Soğuk Madensuiarının 'İstismarı ve Kaplıcalar 
Tesisatı Hakkında Kanun, Tohumların Gümrük Res
minden İstisnasına Dair Kanun gibi kanunlar var
dır. Görüldüğü gi'bi ibirçok kanunlarımız muafiyetle 
ödüllendirilmiş veya muafiyete mazhar olmuşlardır. 

Biz simidi ibu muafiyetleri kaldırıyoruz. Bu mua
fiyetleri kaldırdığımız zaman ne olacak? Mal ithal 
eden kamu kuruluşu veya kurum, igümrük vergisi 
ödemekle 100 liraya mal edeceği bir malı, vergiyi de 
ilave etmek suretiyle 'belki 110 liraya mal edecek, 
dolayısıyla o malı getirirken biraz daha fazla para 
ödeyecek; ama, eğer Ibiz igümrük vergisini alırsak, o 
zaman hakikî yatırımın maliyetini gayet iyi 'bilmiş 
olacağız. Ayrıca o kuruluşlar, bundan 'böyle Güm
rük Vergisi ve diğer masrafları da dikkate alarak 
bütçelerini yapacaklar ve oyun, kurallarına göre oy
nanmış olacak; böylece haksız rekabet ortadan kal
kacak, memleketimiz sanayiinin kollanaJbiılmesi im
kânları da sağlanmış olacaktır. 

'Değerli arkadaşlarım, hükümetimiz işte bu nok
talardan hareket ederek hemen 'bütün muafiyetleri 
kaldırmaya karar vermiş ve ibu hususu bir kanun ta
sarısı olarak yüce Meclise sunmuştur. 
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Ayrıca hükümetimiz bu 'tasarıyla, değişen ekono
mik koşullar, (gelişen şartlar çerçevesinde memleket 
ekonomisi için, gerektiğinde hazı muafiyetleri yeni-
dıen ihdas edebime yetkisinin de Balkanlar [Kuruluna 
verilmesini istemektedir, 

Yapılan uygulamaların Anayasanın 73 üncü [mad
desine veya 'başka herhangi bir maddesine aykırı ol
ması da mevzubahis değildir. Çünkü Anayasanın 73 
üncü maddesinde, vergilerin kanunlarla konulacağı, 
değiştirileceği veya kaldırılacağı açıkça ifade edil
mektedir. Bu takdirde biz de, üzerinde konuştuğu
muz ikamın tasarısı yüce Meclisin tasvibine ımazhar 
olup 'kanunlaştığı -takdirde, Anayasanın 73 üncü mad
desine uygun bir işlem yapmış olacağız. 

Bilgiılerinize arz eder, tasarının yüce Meclisin tas
vibine ımazhar olacağı inancıyla saygılarımı sunarım. 
(ANAP .s liralarından alık, i şiar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Tasarının maddelerine geçirmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçirmesi kabul edilmiştir. 

. 1 inci maddeyi okutuyorum-: 
Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyet

lerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Kuruluş kanunları >veya başka ka

nunlar ile kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler 
dahil), kaımu iktisadî teşebbüsleri, bunların bağlı or
taklıkları ve müesseseleri ile özel kuruluşlar ve ger
çek veya tüzelkişilere ıtanınan 'ithalde alınan her tür
lü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır, 

7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı, 19.7.1972 tarihli ve 
1615 sayılı, 14.1.1982-tarihli ve 2581 sayılı, 1.11.1983 
tarihli ve 2937 «ayılı kanunlar hakkında 'birinci fıkra 
hükmü uyguılanmıaz. 

27.6.1963 tarihli ve 261 sayılı, 14.5.1964 tarihli ve 
474 sayılı, 28.7,1967 tarihli ve 933 sayılı kanunılaria, 
muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar 
Kuruluna yetki veren diğer kanun hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; madde üzerindeki 
görüşümüzü arz etmiştim, tekrarlamayacağım. An
cak, sayın bakanın bir beyanı zabıtlara geçtiği için, 
düzeltmek amacıyla söz almış bulunuyorum. 
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Sayın bakan, çeşitli kanunlardaki muafiyetleri, 
bazı kanunların isimlerini okuyarak saydılar ve «Sa
yın konuşmacı, «Hükümet bilmiyor» dedi» diye bir 
ibare kullandılar; bunları biliyoruz anlamında ka
nunların isimlerini saydılar. 

Arkadaşlarım, ben mücerret konuşmadım; Plan 
ve Bütçe Komisyonunun zabıtlarını incelemesini sa
yın bakandan rica ediyorum. Plan ve Bütçe Komis
yonunda bu tasarı görüşülürken sayın bakan yoklar
dı; hükümet adına orada komisyona cevap , veren 
hükümet yetkilisi aynı ibareyi kullanmıştır. Bu, hü
kümetin aczinin vurgulanması değil; bu, kanunların 
çok fazla ve dağınık olması dolayısıyla tespitinin 
mümkün olamadığı veya ellerinde o anda tespit edil
miş bir listenin bulunmadığı anlamındadır. Biz böy
le anlamıştık. 

Sayın bakan, şimdi kısmî bir liste okumakla o 
zamanki anlayışımıza, tahmin ediyorum ki, katılmış 
oluyorlar. Düzeltmek, daha doğrusu konuyu zabıt
larda açıklamak istiyorum. O bakımdan söz aldım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan Ba
yezit. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Listenin ta
mamını okumamı ister misiniz efendim; tamamı 
var?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz evvel ta
sarı üzerinde Türkiye Kızılay Derneğiyle ilgili görüş
lerimi ifade ederken, Türkiye Kızılay Derneğine, da
ha doğrusu, yurt dışından Türkiye'ye yardım olarak 
gönderilen malzemeler için gümrük muafiyeti getiren 
4119 sayılı Kanunun da bu kanun tasarısıyla orta
dan kalktığını belirtmiştim; ama şu anda değmece* 
ğim konu o değil. 

Sayın bakanın buradaki bir sözüne - zaten der
neklerle ilgili konuya hiç değinmedi - karşı görüşle
rimi arz etmek istiyorum. Sayın bakanım çok haklı 
olarak, «Evvelce birtakım kuruluşlar gümrük muafi-
yetiyle mal getiriyor ve mal üretiyordu. Kamu ikti
sadî teşebbüslerini düşünün; 100 liralık malı 110 li
raya satmak iktiza edebilir şimdi» dediler ve «Böyle
likle oyun kaidesine göre oynanır» sözünü de kullan
dılar; eğer yanlış anlamadımsa. Oysa durum şöyle 
oluyor : 

Oyun, kanımca şimdi kaidesinden çıkmakta. Çün
kü, burada karşılıklı rekabete girecek iki kesim var; 
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biri kamu kesimi, diğeri özel sektör. Kamu kesimi
nin birtakım görevleri var; onu konuşmamda arz et
tim. Kamu kesimindeki masrafların büyük bir bölü
münü, yahut ihmal edilmeyecek bir bölümünü per
sonel giderleri teşkil etmektedir. Personel alınmıştır 
her kamu iktisadî teşebbüsüne; ama onları kendi ih
tiyariyle almamışlardır, çeşitli baskılarla oraya gir
mişlerdir. Onları şu anda, ekonomik çalışacağım, 
diye işten çıkarmak imkânı da mevcut değildir. 

Binaenaleyh, o gümrük muafiyetiyle özel sektö
rün belki şu andaki fiyatlarına eşit veya az farklı 
fiyatlar» teşekkül ediyor ise, bugünkü şartlarla bu fi
yatlar teşekkül etmektedir. Siz bunu kaldırırsanız, 
otomatikman kamu iktisadî teşebbüslerinin maliyet
lerinde bir artış olacaktır. Nedir o artış? Kaldırılan 
gümrük muafiyeti dolayısıyla ortaya çıkacak finans
manın masraflarıyla ilgili farkın mutlaka buraya ila
ve edilmesi gerekecektir; bu da fiyatlarda bir artış 
demektir. Asıl denge burada bozulmaktadır; kamu 
kesimi aleyhine olarak. 

Onu arz etmek istedim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

Hükümet konuşmak istiyor mu? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; çok kısa olarak şu husu
su belirteyim. Burada bir kavram algılamasında fark
lılık var. Eğer bir ticarî faaliyetten bahsediyorsak, bu 
ticarî faaliyeti meydana getiren maliyet unsurunu da 
çok iyi bilmemiz lazım. 

Pek tabiî kamu kuruluşlarının sadece ticaret yap
mak, kâr etmek görevi yoktur. Onların belki piyasa
da nâzım rol oynamaları, bir denge unsuru olmaları 
da söz konusudur. Ancak, siz eğer kamu kurum ve 
kuruluşlarını birer müdebbir tüccar gibi çalıştırmaz-
sanız; yani icabında vergisini ödetmezseniz, gümrü
ğünü ödetmezseniz, diğer harcamalarını ödetmezse
niz, o kamu kurum ve kuruluşu ileride müdebbir bir 
tüccar gibi çalışmasını bilemeyecektir. Oysa kendini, 
malını daha kaliteli üretmek, verimliliği artırmak, 
imalatını ucuz yapmak ve öyle rekabet etmek mec-
Buriyetinde hissetmelidir. Bu hususun göz ardı edil
memesi lazım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

1 inci madde üzerinde verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 435 sıra sayılı tasarının 1 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının, Türkiye Kızılay Derne
ğine yabancı ülkelerden gönderilecek ve tamamı be
delsiz olarak muhtaçlara ve felâketzedelere dağıtıla
cak veya bu amaçla kullanılacak mal ve eşyanın da 
vergi kapsamı dışında bırakılmasını teminen, aşağı
daki tarzda değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ali Mazhar Haznedar Ahmet Sarp 

Ordu Diyarbakır 

Süleyman Çelebi İmren Aykut 
Mardin İstanbul 

Eşref Akıncı 
Ankara 

MADDE 1. — İkinci fıkra : 
22.9.1941 tarihli ve 4119 sayılı, 7.3.1954 tarihli ve 

6326 sayılı, 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı, 14.1.1982 
tarihli ve 2581 sayılı, 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı 
kanunlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor 
mu? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — İzah et
tim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen, kurum, 

kuruluş, teşebbüs, bağlı ortaklık ve müesseseler için 
gümrük vergisi ile ithalde. alınan diğer vergi, resim 
ve harçlardan muafiyet tanımaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. ' 

365 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So

rularım var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sorulan olan sayın üyeleri tespit 

ediyorum: Sayın Turan Bayezit, Sayın Türkân Tur
gut Arikan, Sayın Nuri Üzel. 

TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, ben madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istemiştiniz Sayın Arikan? 
TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 inci maddede 
muafiyetle ilgili kanunları kaldırıyoruz, 2 nci mad
dede bu muafiyeti tanımak için Bakanlar Kurulunu 
yetkili kılıyoruz. 

Oysa, Anayasanın 73 üncü maddesinin son fıkra
sı aynen şöyle: «Vergi, resim, harç ve benzeri malî 
yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği 
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yet
kisi Bakanlar Kuruluna verilebilir». 

Benim buradan anladığım, kanunda oranların 
mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Alt ve üst sınırları 
arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu
na verilebilir. Kanımca burada, muafiyet tanıma yet
kisiyle Bakanlar Kuruluna fazladan bir yetki getiril
miş oluyor. Yüce Meclisin dikkatlerine sunmak isti
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân 

Arikan. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, belediyeler bu madde şümulünde olma
dığına göre hükümet, belediyelere muafiyet tanımak 
istememekte midir? Eğer bu varitse, dayanağı nedir, 
bunun gerekçesi nedir? 

Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, bakınız 1 inci maddede şöyle diyor; «Kuru
luş kanunları veya başka kanunlar ile kamu kurum 
ve kuruluşları (belediyeler dahil)...» 

2 nci maddede diyoruz ki; «1 inci maddede belir
tilen kurum, kuruluş, teşebbüs, bağlı ortaklık...» ve
saire. 

— 366 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ama belediyeler itibarıyla?... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Açık efen
dim; yukarıda bahsedilen... Kim onlar? Yukarıda 
kimlerden bahsedilmiş ise onlar. Gayet açık efen
dim. 

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

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
1 inci maddedeki iffadelerle, arkadaşlarımın ve şimdi 
'de sayın balkanın «Noksan değildir» diye beyîan et
tiği belgelerle birlikte, diğer hususlar da var. Özel 
kuruluşlar ve gerçek veya tüzelkişiler muafiye't ta
nınmak kapsamına girecekler mi, girmeyecekler mi? 
S/ayet 2 nci madde, 1 inci maddedeki belirtilen şek
lîyle 'tadat edÜmediği takdirde, kanun tekniği ve 
anlaşılma bakımından ileride büyük siorunlar çıka
caktır. Belediyeler, özel kuruluşlar ve gerçek veya 
tüzelkişiler ımuaifiyet tanınmak kapsamı dışında ka
lacaklardır. 

Onun için, bu maddede tekrarı lâzım (gelmekte
dir. Aysi halde madde sakat çıkacaktır. Sayın bakan 
'bunu acalba nasıl izalh ederler? 

'BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Buyurun Sayın Balkan. 

MAUÜYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTOEBE AUPTEMOgtN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, 933 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerince, Bakanlar "Kurulu teşvik 'tablosunu belir-
liyor. Belirlediği "bu teşrik tablosu çerçevesinde ya
tırım yapmak j)s'teyen, imalat yapmak isteyen kurum 
ve kuruluşlara Devlet ıFlanlama Teşkilatınca gümrük 
mualfryet'i veriliyor. 

İkindisi; eğer kuruluşun talebi hu teşvik tablosu 
dışındaysa, o zaman gene Devlet Planlama Teşkilatı, 
«Tabloda olmamasına rağmen filanca kurum veya 
kuruluşun biöyle bir taleJb'i vardır ve bu talebi, 474 
sayılı Kanuna ve ilgili kanun hükmünde kararname
ye göre verlgi mualfiye'ti Verilmeye uygundur» diye 
(Bakanlar Kuruluna müracaat ediyor. Bakanlar Ku
rulu da, kanun hükmünde kararname ve kanunların 
kendisine verdiği yetkilerle bu muafiyetleri tanıyor. 
Dolayısıyla, 2 nci maddede bazı özel kuruim ve ku
ruluşların tadat edilmemesiriin 'sebebi, zaten varolan 
Ibir yetkinin burada sayılmasının gereksiz olduğun
dan kaynaiklanmak'tadır. 

Arz ederim efendim., 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kaibuil etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde Ti okumuyorum : 
GECÎOl MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar gümrüklere gelmiş, dış krediye 
'bağlanmış, müsaade belgesi veya ithal müsaadesi 
alınmış, mal 'bedeli transfer edilmiş bulunan ithal 
mallarına bu Kanun uygulanmaz. 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
•Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici Madde 2*yı okutuyorum : 
GEÇİÜÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar milletlerarası anlaşmalar ve res-
mî dış kredi anlaşmalarına istinaden çıkarılan kanun
lar, 1 inci maddenin birinci fıkrası hükmünün dışın
dadır. 

BAŞKAN — Geçici Madde 2 üzerinde söz iste
yen?.. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Söz işitiyorum 
efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 

İM. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; geçici ımad'de 2\te, «Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar» denmek suretiyle, bu 
tarihe kadar olan milletlerarası anlaşmalar ve resmî 
dış kredi anlaşmalarına İstinaden çıkarılan kanun
ların muafı1yiet hükümlerinin davam edeceği anlaşılı
yor. Bu tarihten sonra çıkarılan kanunlar için ise, 
muafiyet hükümleri devam etmeyecektir deniliyor. 

Şimdi, Ortalk Pazar ülkeleri ile olan ilişkiler açı
sından oraya bir görüş, getirilmek gerekmektedir. Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yaptığımız 
Ankara Antlaşması ve ona göre gelen malî protokol
ler var ve bunların muafiyet hükümleri devam ede-
cekltir. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinde de, şimdiye 
kadar Ortalk Pazar ülkeleri ile yaptığımız anlaşma
lara göre gümrük hadlerinin indirilmemesi gibi bir 
'kbnuda bundan sonra .bir imkân doğacaktır. Ancak, 
^Bundan sonra yürürlüğe, girecek kanunlarla» demek 
suretiyle yapılacak bir ek protbkblün bundan sonra 
muhakkak kanun olması lazım geliyor; çünkü mil
letlerarası anlaşmalar ve resmî dış kredi anlasmala-
rıöa istinaden çıkarılan kanunlardan bahsediyoruz. 

Geçici Madde 2'nin gerekçesinde de, «...çıkarıla
cak olan kanunlara bundan böyle muafiyet hüküm

lerinin konulmaaı önlenmek'tedir» deniyor. Şu hal
de, muafiyet hükümlerinin önlenmesi için çıkarılma
sı lazım gelen hususlar muhakkak kanundur; geti
rilen hüküm böyledir. 

O halde, Bakanlar Kuruluna yetlki vermek gibi 
»bir elastikiyet getirilirken, milletlerarası anlaşmalara 
bundan sonra getirilecek her türlü muafiyetin ancak 
kanunla tanınacağı anlaşılmaktadır. Kanunla tanına
cağı anlaşıldığı takdirde, bilhassa Ortak Pazar ülkele
riyle olan ilişkilerimi'zde, «Ankara Antlaşmasına gö
re, bundan sonra çıkarılacak olan malî protokol hü
kümlerinin kanun mu olması lazım gelecek, ona mı 
(bağlanacağız?» gibi, kendi kendimizi bağlayıcı bir 
hale düşmekteyiz. 

O itibarla, bundan sonra çıkarılacak kanunlarda 
malî protokollerin ne şekilde anlaşılabileceği hususu
nun burada .komisyonca açıklanması veyahut konu
nun, bu açıdan taşıdığı önem itibariyle kısa bir mü
zakere ile komisyonda yeniden ele alınması uygun 
olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
ıBAiŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
M. TURAN BAVEZitT (Kahramanmaraş) — So

ru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAVEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, geçici madde 2'de, «Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe Ikadar...» denildikten sonra, devam 
«diyor ve «... birinci fı'krası hükmünün dışındadır.» 
deniliyor. 

IKanun tasarısının gerekçesinde ise, «... milletler
arası anlaşmalara dayanılarak çıkarılacak olan ka-
nunllara .bundan böyle muafiyet hükümleri konulma
sı önlenmektedir» denilmektedir. 

Gerekçedeki amaç, geçici madde 2*d&ki hanigi 
İbare, ifade ve kelimelerle anlatılmıştır? Bunun ce
vaplandırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
©uyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜfK BAKANI ABMET 

KURTCBBE AUPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
1 inci maddede, hangi anlaşmaların bu kanun kap
samı dışında olduğu ifade edilmektedir. Gerekçede 
ise, «Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki an
laşmalar, bu kanun kapsamı dışındadır» denmekte
dir; gayet açı'ktır. 

Arz ederim efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Geçici Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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3 üncü maiddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarilhinden bir 

ay sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste: 

yen?.. Yok. 
IMa'dideyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

'Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 4. — Bu Kanun hükümleririi Bakanlar 

(Kurulu yürütür. 
İBAŞKA'N — Madde üzeriride söz isteyen?.. Yok. 
IMâ ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Emmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açılk oylamaya tabidir. Açık oy

lamanın, oy kupasının sıralar arasında dolaştırılmak 
'suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kupası sıralar arasında dolaştırıl'sın. 
itfOiylar 'toplan'dı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Kayseri Milletvekili Mehmet [Üner'in, Kay

seri ;- Boğazköprüsü mevkiindeki bir kooperatif iara: 

zisinin \Hazineye ait ftaşka \bir arazi ile takas edil
mesi talebine ilişkin sorusu ye Maliye ve Gümrük 
Bakanı [Ahmet \Kurtcebe \Alptemoçin'in \yazih cevabı 
(7/1052) 

Türkiye Büylük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın Ahmet Kur'tbdbe Alptemoçin tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
25.3.11986 

'Metaıet Üner 
Kayseri 

Kayseri - Boğazköprülsü mevkiindeki Hava Kuv
vetlerine ait cephaneliğin güvenlik sahası içindie kal
dığı tespit edilen S.S. Anadolu Ağaç İşleri Küçük Sa
nayi Sitesi Yapı Kooperatifinin inşatı, ilgili makam
lar tarafından durdurulmuştur, 

1. Kooperatif iügilileri sorunun çözümü için Mil
lî Savunma Bakanlığına başvurduklarında, Hazineye 

Oylama işlemi bitmiştir. 
^Oyların ayrımı yapıldı) 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylama 

sonucunda 283 oy kullanılmış; 200 kabul, 73 ret, 6 
çekinser oy verilmiş, 4 .geçersiz oy çıkmıştır. 

İBu suretle tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğur
lu olsun. (Alkışlar) 

IMAÜÎYE VE GÜİMiRÜK BAKANI AHMET 
'KURTCEÖE ALFTEİMOÇİN #ursa) — Yüce Mec
lise saygılarımızı arz ederiz efendim. 

'BAŞKAN — Gündemde bugün için görüşülecek 
Maska bir konu bulunmamak'tadır. 

Gündemde bulunan konuları ve basılıp 5.5.1986 
Pazartesi günü dağıtılan ve aynı gün Gelen Kâğıt
larda yayımlanan 43>6, 439, 438 ve 4'37 sıra sayılı ka
nun tasari ve tekliflerini sırasıyla görüşmek ve 7 
'Mayı's 19816 Çarşamba günü sat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.37 

aüt bir arazi ile Kooperatif arazilerinin takasını ya
pabileceklerini bildirmişler'dir. Böyle bir takas müm
kün müdür? 

•2. 'Bu takas mümkün ise Hazineye ait Kayseri 
Ambar Köyü 12 pafta, 252 parseldeki 258 278 m2' 
lik (İmar planı kararında küçük sanayi sitesi alam 
olarak gösterilen) alanla yine aynı yerdeki aynı met
rekareye yakın SJS. Anadolu Ağaç işleri Küçük Sa
nayi Sitesi Kooperatifine ait taşınmazla takasını tüm 
çalışmalara rağmen bulgüne kadar neden gerçekleş-
tirillmediğini açıklar mısınız? 

3. Hazineye ait olan Ambar .Köyündeki 12 paf
ta, 252 parsel nolu taşınmaz üzerinden 90 kişi civa
rında biriket imali ile uğraşan kişilere kiralamak su-
rdti ile işigal dtmek mi sizce doğrudur? Yoksa hiç bir 
'günahı yokken ve tamamen yasalara uyarak inşaa
tına başlamışken Hava Kuvvetlerinin talebi ile in
şaatları durdurulan ve çok büyük bir şekilde mağ
dur edilen 624 üyeli Kooperatifin takas talelb'ini ye
rine getirmek mi doğrudur? 

4. S. S. Anadolu Ağaç İşleri Yapı Kooperatifi
nin takas talebi yerine getirilmeyecek olur ise söz 

VI. — ISORULAR İVE |CEVAPLAR i(Devanı) 
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'konusu Kooperatifin çok açık ve seçik olan mağdu
riyetini nasıl giderebiliriz? 

5. (Kayseri Merkez Ambar Köyü 12 pafta, 252 
parseldeki 258 278 m2lik Hazineye ait taşınmazın 
S.S. Anadolu Ağaç İşleri Küçülk Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifine haklı olarak takas yolu ile neden ve
rilmiyor? Burası anılan Kooperatif kadar haklı bir 
sebebi olmayan bir başka kurum, kuruluş veya kişi
lere verilmek için mi rezerv tutuluyor? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük (Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 1.5.1986 
'Sayı <: (Mile 3/2 Şb. !Md. 3307-6976-T6554 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÜLGt : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar MüdürlÜğü'nün 28.3.1986 ta
rih ve 7/1052-5755/22040 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner tarafından soru
lan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

1. 288-6 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci 
maddesinin flg) bendi uyarınca Hazinenin özel mül
kiyetindeki bir taşınmaz malm, (kooperatife ait bir 
taşınmaz mal ile değiştirilmesi mümkün bulunmak-
'tadır. 

2. Kayserimde, seferin çeşitli bölgelerine ve çevre 
yol kenarlarına yerleşmek suretiyle faaliyet gösteren 
Ve şehrin görünümünü bozan biriket imalatçılarını 
bir araya toplamak amacıyla, 2 nci Ordu Sıkıyöne
tim Komutanlığının 19.3:19811 tarih ve 1488 sayılı 
emirleri ve Kayseri Belediye Başkanlığının 24.2.1982 
tarih ve 628 sayılı Encümen Kararı gereğince Anbar 
Klöyü'nün Kamışlık yöresinde bulunan alana yerleş-
'türilmesine lüzum görüldüğünden, bu amaçla biriket 
imalat yeri olarak tespit edilen Hazineye ait 252 par
sel no.lu taşınmaz malın üzerinde özel parselasyonla 
95 adet biriket imalat yeri belirlenerek, biriketçilere 
kiraya verilmiştir. 

Kayseri Valiliğince yapılan tespitte, bu yörede bi-
riketçilerm nakledileceği başka Hazine yeri ile Kay
seri Belediyesine alt bu genişlikte bir alanın bulun
madığı anlaşıldığından, Hazineye ait 252 parsel no.lu 
ve 258 278 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz malın, 
S. S. Anadolu Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Koo
peratifine ait 4 parçada topdiam 257 906 metrekare 

yüzölçümlü taşınmaz mal ile değiştirilmesi yapılama-. 
mi'ştır. 

3. Yukarıda belirtilen gerekçelerle, biriket ima
latçılarının Hazineye ait 252 parsel noiu taşınmaz 
malın üzerinde faaliyet 'göstermeleri uygun görülmüş 
olup, Bakanlığımızca da kira işlemleri yapılmıştır. Bu 
yerin biriket imalatçıları tarafından işgali ısözkonusu 
değildir. 

4. 'S. S. Anadolu Ağaç İşleri Yapı Kooperatifi
nin mağduriyetinin Valilikçe o yörede yeniden ya
pılacak (bir tetkik sionucunida yerleştirilebilecekleri uy
gun Hazine arsa ve arazileri veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerler bulunduğu takdirde, bu yer
lerle kooperatifin mülkiyetindeki 'taşınmaz malların 
değiştirilmesi yoluyla giderilebileceği düşünülmektedir. 

'5. Hazineye ait 252 parsel no.lu taşınmaz malın, 
onanlı imar planında küçük sanayi sitesi yeri olarak 
ayrılması nedeniyle, daha önce bu yeri satın alma ta-

- lebinde bulunan S. S. Kayseri Oto Tamircileri Ata 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine halen Hazi
ne arsası üzerinde biriket imalatçılarının faaliyet gös
termeleri ve kendilerine kiraya verilmiş olması Ve 
ayrıca, lllde biriketçilerin durumu başlı başına bir 
sorun teşkil ettiğinden, bu Kooperatife satışı yapıla-
rrtamıştır. Dana sonra ortaya çıkan S. S. Anadolu 
Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine 
ait taşınmazmallar ile değiştirme işlemi de bu ne
denle sonuçlandırılamamıştır. Biriket imalatçıları ta
rafından kullanılan Hazineye ait taşınmaz mallar, 
oranlı imar planında küçük sanayi sitesine ayrılması 
nedeniyle, başka bir amaç için rezerv tutulmamak
tadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Ahlmet Kurtcebe Alptemoçin 

2. '— Erzurum Milletvekili )Hilmi tNalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Tekman \- ffacıömer Köyündeki ha
lıcılık okuluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1060) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlü 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum ... Tekman - Hacıömer köyünde 

yapılmış olan halıcılık okulu bir süre halıcılık okulu 
olarak çalıştırılmış isede şimdi neden kapanmıştır? 
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Soru 2. (Bu okulun da Sumerlbarik Genel Mü
dürlüğü eliyle açılıp çalıştırılması olanaklı değil mi
dir? 

Soru 3. IBu okulun ekonomik bir ünite olarak 
Ihizmdt görmesi terdh edilmekte ise de buna olanak 
e!verm!iyiorsa ortaokul olarak hizmete sokullm'ası dü
şünülemez mi? 

T. C. 
Devlet (Bakanlığı 2.5,1986 
Sayı <: 07-62/1703 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) IBaşibakanlığın 3.4.11986 tarilh ve 18/106-

1Ö21/Ö3357 sayılı yazısı. 
<b) Başbakanlığın 3.4.1986 tarih ve 18/106-1621/ 

033'51 sayılı yazısı. 
Başlbalkanluğın ilgi (a) da kayıtlı yazısıyla Bakan

lığıma intikal ettirilen, Erzurum Milletvekili Sayın 
Hilmi Nalbantöğlu'nun yazılı .soru önergesi ilgjli ku
ruluşumuza incelötibirilmılşitir. 

İlgili Kuruluşumuz olan Sümerlb'ank Genel Mü
dürlüğünce hazırlanan cevabî bilgiler ekte takdim 
©dilmektedir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
'M. Tınaz Titiz 
(Devlet Bakanı 

Sümerkank 
Genel (Müdürlük 

Telgraf : Sümeıteânk' 
No. : '270-116852 

Servis ': E. H. Ü. Md. 
T. C. Devldt Bakanlığı tfSn. M. Tınaz Titiz) 

Mgi : 10.4.1986 t'arih 07-38-1343 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalfoantoğlu' 

nun Sayın Başbakanımıza teVcifh eütiği yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevalbımızın ekte sunulduğunu, 

IBilğilerinize arz ederiz. 
Sülmıertaank Genel Müdürleri 

Dr. Erkan Topan Ali Rıza Arcan 
Gn. IMd. V. Gn. Md. Yrd. 

Oevap İL Erzurum İli Tekman İlçesinin Hacı
ömer Köyünde kurulmuş bulunan halıcılık tesiisleri-
ımizde ydtefli sayıda halı dokuyucusu bulunamadığın
dan faaliyeti mecburî olarak durdurulmuştur. 

ıTdkman Kaymakamlığının Erzurum Valilik Ma
kamına muhatap 10.12.11985 t'arih ve 715/51 sayılı 
yazılarında aynen: 

«İlçemize bağlı bulunan Hacıömer Köyünde yapı
lan halıcılık tesi'sleri birkaç yıl hizımdte açılmış olup 
Hacıömer yöresinde ancak bir dönem halıcılık kurs

ları açılmış olup müteaddit defalar köylere yapılan 
gezide halı dokumaya talipli kimsenin bulunmadığı, 
ıbir yıl tesi'slerde görevli personelin boş oturduğu ve 
Hacrömer\Ie halıcılığın yür'ümeyeceği kanaatinde
yim.» denilerdk durumun devam ettiği vurgulanmak
tadır. 

Cevap 2. (Bugünde halı dokuyucu bulmadaki zor
luk devam ediğinden tekrar açılması mümkün gö-
r̂ ülmemidktddir. 

Cövap 3. Genel Müdürlüğümüzce Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına devri mümkün görülmek
tedir. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi JNalbantoğlu' 
nun, \Erzurum İlindeki elektriksiz köylere ilişkin so
rusu ve Enerji'.ye Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
relin yazılı cevabı j(7/W65) 

Türkiye Büyük Milldt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NaKbantbğlu 

Erzurum 
1. Erzurum İli ve ilçelerinde elektriği olmayan 

köyler hangileridir? 
2. Elektriği olmayan 'bu köylerin elektriği hangi 

yıllarda yapılacaktır. 
3. Elektrik yapım ve bağlantılarında geri kal

mış yörelere öncelik vermeyi düşünmez mfein'iz? 
4. Erzurum Î1:İ ve ilçelerindeki köylerin bazıla

rında bir iki yıldan beri elektrik direkleri götürülüp 
köye bırakıldığı halde, hâlâ elektrik inşasına başlan
mamış köylerin elektrik inşaları neden yapılmamak
tadır? (örnek : Tekman Güneşli Köylü). , 

T. e 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 1.5.198(6 
(Balsın ve Halkla İlişkiler 

(Müşavirliği 
Sayı : 71-053-,241!ll9-i6949 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İİgi • 31.3.1986 gün ve 7/10Ö5-5786/22135 sayılı 
yazınız. 

Mgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantöğlu'nun, 
'Erzurum İlindeki elektriksiz köylere ilişkin yazılı so
ru Önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 
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1. Erzurum tli Merkez flçe ve diğer ilçelerine 
ıbağli 1044 (köyün 706'st 3,1,12.1985 . tarihli itibariyle 
elektrikli olup, elektriksiz o'îan 338 köyün isimleri ekli 
listede belirtilmiştir. 

'•2. Elektriği olmayan 338 köyden, ekli listede 
isimleri (belirtilen 299 adedi 1986 yılında, geri 'kalan 
39 adet köy ise 1987 yılında elektrik tesisleri biti
rilecek şekilde planlanmıştır. 

3. 'Kalkınmada öncelikli illerin, elektrifikasyon 
hizmetlerinde titizlik gösterilmektedir. 

4. 1985 yılı içerisinde elektrik tesislerinin yapı
mı,' TÖK S. S. Doğu Anadolu Elektrik Dağıtım Mü
essesesi Müdürlüğünce İhale edilen bir kısım köyler
deki tesis çalışmaları, yüklenici tarafından kış mev-

1986'da Bitecek İşler 

ERZURUM İLİ 

Sıra 
No. Proje Kot No. Köyün adı İlçesi 

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 

85.D.03.1470 
86.D.03.151O 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

82.D.03.2340 
* 
» 
» 

85.D.03.1470 
> 
» 
» 
> 

82.D.03.2340 
» 
» 
» 
» 
» 

Aziziye 
Ahırcık 
Altıntaş 
Ardıçyayla 
Bozburun 
Dallı 
Karasu 
Kurtmahrriut 
özler 
Pınarkaban 
Sazlı 
Tecer 
Kapıkale 
Musadanışman 
Saptıran 
Taşağıl 
Karaca 
Karabey 
Söbeçayır 
Mollaömer 
Sarıkaşık 
Şalgamköy 
Taplıköy 
Demirci 
Kızılahmet 
Kongur 
Uluçayır 

Merkez 
» 

Aşkale 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çat • 
» 
» 
» 
» 

Hınıs 
» 
» 
» 
» 
» 

1985 
1986 
1979 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1980 
» 
» 
> 

1985 
» 
» 
» 
» 

1979 
1980 

» 
» 
» 
» 
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simi nedeniyle tamamlanamamıştır. Soru önergesinde 
örnek olarak verilen Tekman ilçesine bağlı Güneşli 
Köyü de 1985 yılında İhale edilen 85.25 E.T/6 Grup 

içerisinde yer almaktadır. 

Adı geçen köye, Grup Enerji Nakil Hattı tamam-
lan'arak çevredeki köylere elektrik verilmeye başlan
dığında, Güneşli Köyünün enerji alacağı kısımda ik
mal eidilerek bu köye de 1986 yılı içinde elektrik ve
rilecektir. 

Bingilerinize arz ederim. 
Sud'i Türel 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanı 
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Sıra Pro«-
No. Proje Kot No. Köyün adı İlçesi yılı 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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 

84.D.03.125O 
85.D.03.1470 

» 
» 
» 
» 
» 

86.D.03.151O 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

86.P.03.1510 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 
» 

80.D.03.0070 
» 
» 

84.D.03.125O 
» 
» 
» 
» 
> 

Altınpınar 
Almteri 
Alikırı 
Karaağaç 
Derince 
Pınarköy 
Yamanlar 
Alagöz 
Avcılar 
Dikili 
Güzeldere 
Ilıca 
Hayran 
Kalecik 
Karamolla 
Meydan 
Mezra 
Mutluca 
Saltepe 
Sultanlı 
Suvaran 
Uyanık 
Yaylakonak 
Akgelin 
Arpadere 
Çilligöl 
Dağçayırı 
Divanhüseyin 
Esenli 
Mollaçelic 
Şahverdi 
Tipideresi 
Ünlüce 
Akkavak 
Bozyar 
Çatalgüb 
Kuşluca 
Çiftlik 
Çamlıkale 
Hızırilyas 
Sekman 
Yazılıtaş 
Kç. Konak 
Daruşment 
Karacaören 
Kemerli 

Hınıs 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Horasan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1984 
1985 

» 
» 
> 
» 
> 

1986 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1986 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

1977 
1978 

» 
1984 

» 
» 
» 
» 
» 

- 3 7 2 -
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Sıra pr0g. 
No. Proje Kot No. Köyün adı İlçesi yılı 

117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
— 

148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 

86.D.03.1510 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

80.D.03.0O7O 
» 
» 
» 

84.D.03.1250 
» 
» 
» 

85.D.03.1470 
> 
» 
» 
» 

86.D.03.1510 

lyidore 
Kavaklı 
Kaynakbaşı 
Moryayla 
özlüce 
Pınarlı 
Saodııküı 
Soğuksu 
Uflultaş 
Yedigöze 
Ardıçlı 
Üzümbağ 
Karaıseydi 
Kızılhaşan 
MescMi 
Yeşiltepe 
Yunus 
Ayçukuru 
Baıyındltr 
Cennetpınarı 
Cevizlidere 
Gölyanı 
Güneysu 
Kaırataş 
Konakyeri 
Korkut 
Laleli 
Meşebaşı 
Sadaka 
Sergenkaya 
Yaylalı 
Yaylaözü 
Muratlı 
Payveren 
Çullu 
Sarataş 
Akpınar 
Karakaya 
Mescitli (Söylemez) BM 
Duatepe 
Ağaçito 
Aş. İncesu 
Çavuşfcöy 
Kazbel 
Salyamaç 
Abdurrahman 

İspir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Karayazı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

1986 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 

1978 
1980 

> 
> 

1983 
1984 

» 
» 

1985 
» 
» 
» 
» 

1986 
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Sıra P r o * 
No. Proje Kot No. Köyün adı İlçesi yılı 

162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

86.D.03.1510 
» 
» 
» 
!» 
» 
» 
» 
» 
» 

82.D.03.2340 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

86.D.03.1510 
» 
» 
» 
» 
» 

86.D.03.1510 

Aydınsu 
Çalışkan 
Çelikü 
Dörtpınar 
Güllü 
Karabey 
Kırkpınar 
Molabekir 
Sançiçek 
Setten! 
Sukonak 
Uğurdaiı 
Yahndal 
Yfigiıtyolu 
Alikülek 
Çaltıh 
Doruca 
Dündar 
Güventepe 
Hacıbayram 
Kapanlı 
Kösehasan 
Cancaktar 
Sdkıtaş 
Tosunlu 
Ulüçayır 
Yahya 
Yodgören 
Akarsu 
Karakale 
Yk. Çığılgan 
Alaçayır 
Çimento 
Dazlak 
Gölü 
Mercimekli 
Teü 
Toygarlı 
Yoldere 
Arıtaş 
Ayvalı 
Çanaikpınar 
Çatak 
Çayüstü 
Derebaşı 
Dokuzdeğirmen 

Karayazı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Karayazı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Narman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Oltu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

1986 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 

1980 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

1986 
» 
» 
3> 
» 
» 
» 
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Sıra Prog. 
No. Proje Kot No. Köyün adı İlçesi yılı 

208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

80.D.03 0070 
86.D.03.1510 

,» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

» 
86.D.03.1510 
80.D.O3.0O7O 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

85.D.03.147O 
86.D.03.151O 

» 
» 

80.D.03 0070 
» 
» 
» 
» 
» 

84.D.03.1250 
» 
» 
» 

Blmadüzü 
Güryaprak 
îpekçayır 
Kayaaltı 
Konukseven 
Nügürcük 
Obayayla 
Süleymanlı 
Sülünlkaiyaı 
Yaylaçayır 
Yk. Çamlı 
Çataksu 
Akbayır 
Asbh 
Beşkaya 
Güngördü 
Karakoçlar 
Keçüi 
Keklikli 
Oğuzkenıt 
Salpazarı 
Yııldızkaya 
Kotandüzü 
Petlitli 
Karakale 
Çalıyazı 
Başören 
Hanahmet 
Yeşilöz 
Kızılören 
Ilıcasu 
Ortaktor 
Yayla 
Çamlıca 
Taşağıl 
Yavuzlu 
Çatalelma 
Doğanköy 
Kürkçü 
Aktaş 
Kaymak 
Bereketi 
Esenyurt 
Gözebaşı 
Oyuktaş 
Tazeköy ' 

Oltu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Olur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Olur 
Pasinler 

» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Şenkaya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

1980 
1986 

> 
» 
> 
> 
» 
» 
»_ 
> 

1986 
1980 

> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 

, > 
.» 

1985 
1986 

» 
> 

1977 
1979 

:» 
» 

1980 
> 

1984 
» 
» 
> 
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Sıra 
No. 

254 
255 
256 
257 
258 
259 ' 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 

T. B. 

Proje Kot No. 

» 
» 

86.D.03.1510 
» 
:» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

84.D.03.1250 
» 
» 
» 

85.D.03.1470 
» 
» 
;» 
» 

86.D.03.1510 
86.D.03.1510 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1» 
» 

M. M. B : 101 

Köyün adı 

Dörtyol 
Kireçli 
Atyolu 
Başpınarlar 
Çaımalaıı 
Dokuzelma 
Esence 
Gülveren 
Kayaiısu 
Köroğlu 
Yürekli 
Karapınar 
Yalınca 
Karataş 
Güneşli 
Beyköyü 
incesu 
Karatepe 
Gökoglan 
Koçyayla 
Akçakoca 
Aş. Hambeyli 
Aş. Tepecik 
Çatak 
Gürgür 
Mollaahmet 
Susuz 
Terköy 
Yeşiüören 
Yoncalı 
Yk. Hanfoeyi 
Yk. Tepecik 
Aikdaımtar 
Alabayır 
Bayındır 
Beşdere 
Çiımenıözü 
Çukuryayla 
DaJısöğüt 
Hamzalar 
Hatun 
Karlıca 
Kayalboğaz 
Turnagöl 
Yiğitler 
Yuvaklı 

6 . 5 . 1 9 8 6 O : 1 

İlçesi 

Şenkaya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tekman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tekman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Prog. 
yılı 

» 
» 

1986 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1983 
» 

1984 
» 

1985 
» 
» 
» 
» 

1986 
1986 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
**> 
» 
s> 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
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1986'dan Sonraya Kalan İşler 
ERZURUM İLİ 

Sıra Prog, 
No. Köyün adı İlçesi yılı 

1 Karagöz 
2 Doğanbey 
3 Aş. Fındıklı 
4 Yk. Fındıklı 
5 Başköy 
6 Başpınar 
7 Demirkaya 
8 Duruköy 
9 Gündoğdu 

10 Irmakköy 
11 Kümetaş 
12 Ortaköy 
13 Taşbaşı 
14 Çatakkaya 
15 Devedağ 
16 Ahlatlı 
17 Göç 
18 Demirbilek 
19 Şenköy 
20 Araköy 
21 Sırıkonak 
22 Taşlıca 
23 Vedigöl 
24 Yıldıztepe 
25 Geçitağzı 
26 Karakale 
27 Karakamış 
28 Yılanlı 
29 Eyüpler 
30 Yk. Kızılkale 
31 Aş. Kızılkale 
32 Akdağ 
33 Yemlik 
34 Kuruca 
35 Çayırdağ 
36 Çağlar 
37 Kazancık 
38 Gümüşlük 
39 Çatkale 

Hınıs 
» 

İspir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Karayazı 
» 
» 
» 
» 
» 

Tekman 
» 
» 
» 
» 
» 

1986 
> 
X 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
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4, — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm , 
memleketleri dışında zorunlu ikamete tabi tutulan va
tandaşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1068) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Barbakan Sayım Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ©derim. 

27 . 3 . 1986 
D. Fikri Sağlar 

İçel 
1. Yaşadıkları yer dışında zorunlu ikamete gön

derilen kaç kişi vardır ve gerekçesi nedir? Ülke için
de zorunlu sürgün, Anayasanın hangi maddesine uy
gundur? 

2. Ülkenin birçok yerinde sıkıyönetim kalktığına 
göre sürgüne gönderilenler, memleketlerine dönebile
cekler mi? Bu amaçla herhangi bir talimat verilmiş 
imidir? Bu kişiler memleketlerine dönebilmeleri için 
hangi merciye başvuracaklardır? Yoksa bu kişiler, 
ömür boyu sürgünde mi kalacaklardır? 

3. Yargı kararı olmadan insanlarımızın, zorunlu 
olarak memleketlerinin dışında başka bir ilde ömür 
boyu zorunlu ikamete tutulmalarını, hukuk devleti ve 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile bağdaştırmak 
mümkün müdür? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
'Daire : Güvenlik 2 . 5 . 1986 

Şube : Sen. Faal. Top. 01. B-2 
Konu : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.4.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 18/106-

1642/03398 sayılı yazısı. 

tfçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar tarafından 
Başbakanımızca cevaplanidırıltmalk üzere TBİMM Baş
kanlığına sunulan ve Başbakanımızın talimatları gere
ği Bakanlığımca cevaplandırılması emredilen soru 
önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili bilgiler aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

1. 1402 Sayılı Sıkıyönetim kanununun 2836 sayı
lı kanunla değişik 3 üncü maddesinde belirtilen «Genel 
Güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyet
te bulunanlardan gerekli görülenler Sıkıyönetim Ko
mutanının takdirine göre beş (5) yılı geçmemek üzere 

Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılarak İçişleri Bakan
lığınca belirlenecek yerlerde ikamete mecbur tutulur
lar» hükmüne istinaden halen; 

7 nci Kdîordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca 2 
kişi, 

8 inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca 20 
kişi, 

9 uncu Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca 10 
kişi olmak üzere toplam 3i2 kişi Sıkıyönetim Komu
tanlarının takdirine göre bir ilâ beş yıl arasında de
ğişen sürelerle Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılmış 
ve çeşitli illerde mecburî ikâmete talbi tutulmuşlardır. 

2. Sıkıyönetimin 'kalktığı 8 inci ve 9 uncu Ko
lordu Komutanlıkları bölgelerinden mecburî ikâmete 
tabi tutulan şahısların mecburî ikâmetlerinin kaldı
rılması konusunda Bakanlığımca çalışmalar sürdürül
mektedir. 

3. Yargı kararı olmadan insanlarımızın zorunlu 
olarak memleketlerinin dışında bir ilde ikâmete tabi 
tutmak gibi bir durum söz konusu değildir. Uygula
ma yukarıda belirtildiği gibi Anayasanın 122 nci mad
desine istinaden çıkarılan 1402 Sayılı kanun hüküm
lerine uygun olarak yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mardin, İli Nusaybin İlçesi Kutlubey Köyündeki ça
tışmada öldüğü iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbu
lut'un yazılı cevabı (7/1069) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

27 . 3 . 1986 
D. Fikri Sağlar 

îçel 

1. 7 nci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 
1 Ekim 1985 günlü açıklamasında Mardin İli Nusay
bin İlçesi Kutlubey Köyünde 28 Eylül 1985te çatış
mada ölen kişi kimdir? 

2. Çatışmada öldüğü kamuoyuna açıklanan İbra
him Polat'ın ölüm şekli nüfus memurluğuna, Askerî 
Savcılığın 1985/1575 esas No.'lu yazısı ile neden in
tihar olarak bildirilmiştir? 

3. İntihar ettiği ya da çatışmada öldüğü söylenen 
İbrahim Polat'ın ailesine askerce para yardımı yapıl
mış mıdır? Bu yardım hangi gerekçeyle yapılmıştır? 
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"4. İbrahim Polat'm cesedi güvenlik kuvvetlerince 
ailesine neden gösterilmemiştir? Nüfus kâğıdı bugüne 
fcadar ailesine neden verilmemiştir? ölüm nedeni ve 
şekli bugüne kadar ailesine neden bildirilmemiştir? 

5. Bu konuda herhangi bir işlem yapılmış mı
dır? Yapılmamışsa gerekçeleri nelerdir? 

TC 
İçişleri 'Bakanlığı 2 . 4 . 1986 

Jandarma Genel Komutanlığı 
M ı : 7504.3-62-86/Em. ve Asyş. Ş. (Şikâyet) 

Konu : İçel Mv. Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı 
soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) TBMM Bşk.'lığmın 1 Nisan 1986 gün 

ve 7/1069-5793/22160 sayılı yazısı. 
db) Başbakanlığın 4 Nisan 1986 gün ve K. K. Gn. 

Md. 18/106-11643/03399 sayılı yazısı. 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Mardin -

Nusaybin İlçesi Kuıtlulbey Köyünden îbfalhim Polat 
isimli şahsın ölümü ile ilgili olarak Sayın Başbakanı
mıza yönelttiği sorular aşağıda maddeler halinde açık
lanmıştır. 

i. 7 nci Kof. ve Synt. K.'lığıraın 1 Ekim 1985 ta
rihinde TRTlde yayınlanan basın açıklamasında ope
rasyon sırasında öldüğü belirtilen ve soru önergesinde 
aldı İbrahim Polat olarak geçen şahıs, Halil oğlu 1963 
doğumlu Nusaybin - Kutlubey Köyü nüfusuna kayıtlı 
İbrahim Pulad'dır. 

2. Basın açıklamalarında olayların detayından zi
yade kamuoyunun her kesimine hitap edecek yeterli 
bilgilerin verilmesi prensip olarak kabul edildiğinden, 
olaylar ayrıntılı olarak açıklanmamıştır. 

PKK mensubu olup, güvenlik kuvvetlerinden ka
çarken kendini yardan aşağı atan ve yapılan tıbbî mü
dahaleye rağmen ölen ibrahim Pulad'm ölüm olayı 
da Sıkıyönetim Adlî Makamlarınca soruşturulmuş, 
neticede kendisini yardan aşağı atarak öldüğü kayıt
lara geçmiş ve savcılıkça tanzim edilen ölüm tutana
ğında ölümün intihar olduğu belirtilerek nüfustan 
düşümü için Nusaybin Nüfus Memurluğuna bildiril
miştir. 

3. Maddî durumu iyi olmayıp, sefil halde bulu
nan ve hareketleri tasvip edilmeyerek ailesi tarafın
dan dışlanan ibrahim Pulad'ın yakınlarına cenaze ve 
yol masraflarının karşılanmasına yönelik tamamen in

sanî duygularla personelden toplanan cüzi bir miktar 
para yardımı yapılmıştır. 

4. 1 Ekim 1985 tarihinde teşhis için kardeşi İs
mail Pulad ile kayınlb'iraderi Ahmet Yağız'a Askerî 
[Hastanede Askerî Savcı huzurunda gösterilen cesedin 
İbrahim Pulad'a ait olduğunun beyan edilmesi üzeri
ne ceset yakınları olan bu kişilere tutanakla teslim 
edilmiş, maktulün nüfus cüzdanı soruşturma henüz 
tamamlanmadığı için savcılıkta mevcut evrak arasında 
olduğundan iade edilmemiştir. 

5. ölüm olayına Sıkıyönetim Askerî Savcılığınca 
el konulmuş ve otopsi işlemi yapılmıştır. Askerî Sav
cılığın 22 Nisan 1986 gün ve 1986/619-44 Esas ve Ka
rar sayısı ile verilen kovuşturmaya yer olmadığı ka
rarında Ölümün düşme sırasında meydana gelen kafa 
travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana gel
diği, ölümde başkasının kusur ve ihmalinin olmadığı 
(belirtilmiştir. 

Arz ederim. 
Yıldırım AkbUlut 
içişleri 'Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndtbantoğlu'nun, 
İstanbul • Beykoz Deri Fabrikasının Kartal'a nakledi
leceği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz T itiz'in yazılı cevabı (7/1076) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

' (Erzurum 

Soru 1. Erzurum'un Ilıca Kasabasında evvelce 
yaptırılan Sümerbank tesisleri neden bir müessese ha
line getirilmiyor ve halıcılık geliştirilmesi yönünde 
ciddî gayretler gösterilmiyor? 

Soru 2. Sümerbanfc'ın Ilıcaldaki Halıcılık Böfge 
Müdürünün konudaki gayreti daha da genişletilip artı
rılamaz mı? 

'Soru 3. töstanbul Beykoz Deri Fabrikasının sö
külüp Kartal'a nakledilip kurulacağı doğru mudur? 

Soru 4. Doğu AnadoluMa deri çok olduğuna ve 
Erzurum'da da Sümerbank'ın kurulmuş tesisleri oldu
ğuna göre bu fabrika Erzurum'a kurulamaz mı? 
(Van, Sarıkamış, Tercan ve İspir ayakkabı fabrika
larının deri ihtiyacı da yakınen sağlanmış olur.) 
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TC 
Devlet Bakanlığı 2 . 5 . 1986 
Sayı : 07*62/1704 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-
biantloğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 2.4.1986 tarih ve 7/1076-5807/22212 sa

yılı yazılan, 
b) 28.4.1986 tarih ve 7/1076-5807/22212 sayılı ya

zıları. 
ilgi (a) yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettiri

len, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu' 
ıran yazılı soru önergesi ilgili Kuruluşumuza imcelet-
tirikniştiir. 

İlgili Kuruluşumuz olan Sümeıibamk Genel Müdür-
lüğü'nün konuyla alakalı olarak hazırladığı cevabî bil
giler ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz TMz 
Devlet Bakanı 

Sümerbank 
Genel Müdürlük 30 . 4 . 1986 

Telgraf : Sümerbank 
No. : 269 - 16851' 
Servis : E.H.Ü. 

T.C. Devlet Bakanlığı 
(Sn. M. Tınaz Titiz) 

Ankara 
ilgi : 14.4.1986 tarih ve 07-38/1336 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbamıtoğlu'nun 

ilgili soru önergesine cevapları ekte gönderilmiştir. 
©ilgilerinize arz ederiz. 

Süımerlbank 
Genel Müdürlük 

Dr. Erkan Tapan Ali Rıza Ercan 
Genel Müdür V. Genel Müdür Yardımcısı 

Cevap 1. Erzurum ve çevresindeki halıcılık po
tansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Kars 
Halıcılık Bölge Müdürlüğünün kapatılmasıyla Erzu
rum - Ihça Halıcılık Bölge Müdürlüğü 11.1.1977 ta
rihimde faaliyete geçirilmişitir. Bölgemiz şu amda 609 
adet tezgâh kapasitesi ile faaliyetini sürdürmekte olup 
tezgâh kapasite miktarı yörede Halıcılık Müessesesi 
kurulmasına elverecek düzeye geldiğinde teşkilatın ye
niden düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Cevap 2. Erzurum - Ihça Halıcılık Bölge Mü
dürlüğümüzün faaliyetleri mevcut imkânlar ölçüsün

de yürütülmekte olup D.P.T. ve diğer kredi kuruluş
larına sunulan projeler karşılığı gerekli finansman 
sağlandığımda yörede açılması planlanan 3 adet Halı
cılık Atölyesi 1986'da faaliyete geçirilebilecektür. 

Cevap 3. 29.1.1983 tarih ve 17943 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanan 18.1.1983 tarih ve 83/5760 sayılı 
Balkanlar Kurulu imar Kararının 8 inci maddesinde 
yer alan «Boğaziçindeki Sanayii, Kömür ve Akar
yakıt Tesisleri ile depolar uygum yere nakledilecektir.» 
hükmü üzerine, T.C. imar ve iskân Bakanlığı Büyük 
istanbul Nazım Bürosu Başkanlığı 16.12.1993 tarih 
ve 155/3412 sayılı yazıları ile Kazlıçeşme - Zeytinıbur-
nu yöresinde bulunan Deri Sanayiini Kartal ilçesinin 
Orhanlı - Aydınlı Köyleri çevresine nakletme kararı
nı aldığı ve uygulamasına geçildiğini Kuruluşumuza 
bildirmiştir. 

Bu karar üzerine Kuruluışumuzca konu ile ilgili 
Etüd - Proje çalışmalarına başlanmış bilâhare de De
ri işletmesinin kurulmakta olan Deri Sanayii Bölgesine 
nakli için Müessesemizce Organize Deri Sanayii Böl
gesi Müteşebbis Heyeti nezd'inde girişimde bulunul
muştur. Ancak Organize Deri Sanayii Bölgesinde Mü
essesemize yer tahsisi yapılamayacağının, anılan Mü
teşebbis Heyet (Başkanlığınca bildirilmesi üzerine, Bü
yük Şehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler
de nakil konusunun kısa vadede gündeme gelemeye
ceği öğrenilmiştir. 

, Cevap 4. Doğu Anadolu önemli bir hayvamcılık 
gölgesi olmasına rağmen kesilen hayvan miktarı bu 
yöredeki nüfusa bağlı olarak düşük olduğundan böl
geden yeterli deri temini mümkün bulunmamaktadır, 
Nitekim E.B.K.'nun yurt salthına yayılmış tüm kom
binalarında kesilen hayvanların derileri bile Beykoz 
Deri işletmemizin yıllık deri ihtiyacının tamamını 
karşılayamamakta bakiye ihtiyaç piyasadan alınmak
tadır. 

Ayrıca, borsa metaı gibi işlem gören deri piyasa
sının istanbul'da yoğunlaşmış olması, deri işlenmesin
de büyük bir miktar tutan yardımcı hammadde ve 
malzemelerin büyük bölümünün bu civardan sağlan
ması ve yetişmiş elemanların burada daha kolay is
tihdam edilebilmesi yanında, bu Sanayi dalının büyük 
ölçüde çevre kirliliği yaratacağı gözönüne alındığında, 
Doğu Anadolu Bölgemizde bir deri tesisinin kurulma
sı imkân dahilinde görülmemektedir. 

7. — İstanbul Milletvekili Bilâl Sişman'ın, Libya' 
da Türk işçileri çalıştıran ve iflas ettiği iddia edilen bir 
firmaya ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/1087) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki soruılaırılmtın Sanayii ve Ticaret Balkanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında, ilgili
lere emirlerinizi saygı ile arz ederim. 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Bir Türk inşaiat firmasının Libya'da yaptığı, işler
de çalışan Türk işçilerinin, gazetelere yansımış olan 
ibret verici durumları üzerinle, Hükümetiniz tarafın
dan alınan tedbirlerle işçilerin bulundukları güç du
rumdan kurtarılması ve yurda getirilmeleri ile ola
rak aşağıdaki soruları sorma gereğini duydum. 

1. Mas ettiğini beyanla yanında çalıştırdığı işçi
lerini Libya'da sefaletle başbaşa bırakan firmanın adı 
nedir? 

2. Bu firma sahibi kimdir? Ve Sayın Başbakanla 
yurtdışı iş gezilerine iştiralk ettirilmiş olduğu doğru 
mudur? 

3. Devletimiz tarafından işçilere ödenen para 
miktarı ne kadardır? Bu para işçi alacaklarının yüzde 
kaçıma karşılıktır? Ve işçilerin bakiye alacaklarının 
garantisi alınmış mıidır? 

4. Devlet tarafından işçilere ödenen milyonlar, 
borçlu şirket olduğuna göre, Devlet parasını tahsil ted
birini almış mıdır? 

5. Bu olay nedeni ile bundan sonra meydana ge-
kibilecek hadiseler için alınmış tedbirleriniz var mıdır? 

TC 
Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığı 6 . 5 . 1986 

'Basın ve Halkla İlişkiler 
'Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-189 
Konu : Soru «önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
%i : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 9.4.1986 ta-

riıh ve 7/1087/5860/22415 sayılı yazınız, 
İstanbul Milletvekili 'Bilal Sişman'ın, Libya'da 

Türk işçileri çalıştıran ve iflas ettiği iddia edilen bir 
firmaya ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmiştir. 

'Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
İstanbul Milletvekili Bilal Sişman'ın 

Yazılı Sorularına Cevabımız 
Libya'da 1972 yılında ilk defa Türk müteahhitle

rinden Fevzi Alkkaya ve Sezai Türkeş firması ile dış 
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müteahhitlik alametleri 'başlamış, bilahara bunu Ce-
vaihiirier, peşinden LİBAS olmak üzere birbiri andına 
Libya müteahhit hizmetleri pazarına Türk müteah
hitleri girmiştir. Biz hu meseleye el fcoyuncaya ka
dar, Ibu ırakam 96 müteahhite ve aynı zamanda al
dıkları muhtelif 548 işe yüksdmiştir. Aynı zaman
da Libya'daki müteahhitlerimiz, 'hizmetlerinde önem
li aşamalar yaparak, yurt dışındaki #k tecrübeyi ve 
başarıyı burada kazanmışlardır; yani, 96 tane mü
teahhit isaJbetilıi veya isabetsiz bir şekilde Libya'ya hiz
met vermek için girmiştir. 

1981 yılında, Amerika 'Birleşik Devletlerinin Sirte 
'Körfezindeki durum dolayısıyla Libya'ya koyduğu 
aımibargo neticesinde, Libya'nın geliri, senede 22 ve
ya 23 milyar dolardan, aşağı yukarı 10 milyar dolar 
civarına düşmüştür. 'Bu düşüşün neticesi olarak, 
Libya Hükümetinin yapmış olduğu anlaşmalarda 
1981 yılı sonundan haşlayarak, 1982 yılında hisse
dilir şekilde ve 1983 yılında da tam manasıyla bü
yük 'bir ödeme dengesizliği içine girmiştir. Bunun 
üzerine, müteahhitlerıiımizin bir kısmı işlerini tasfi
ye etmiş, 'bir kısmı işlerini tamamlamış, bir kısmı 
yine işlerine devam etmiş, bir kısmı bildiğiniz gibi 
maalesef iflasın eşiğine gelmiş ve 'bir kısmı da iflas 
etmiştir. 

'Bu iş, geçen senenin yazında Sayın Başbakan ta
rafından bana tevdi edildiğinde, ilk iş olarak Libya' 
ya ıgittim. O zamanki müşahadem şu oldu : Yaz 
ortasında Libya'ya gittiğimizde, karşımıza evvela if
lasın eşiğine gelmiş veya iflas etmiş durumda olan 
firmaların oradaki işçileri karşıladılar. 

'Bu işçiler çök 'feci durumda idiler, bu perişan
lıkları son haddine varmış ve beni gördüklerinde 
«Sayın 'Bakanım, para pul istemiyoruz. Lütfen bizi 
'buradan kurtarın, Türkiye'ye götürün» dediler. Ta
biatıyla, niçin Türkiye'ye gelemediklerini araştırdı
ğımda, müteahhit firmanın, ne işçilere ait sigorta 
primlerini ne de devlete olan vergisini, maalesef ve 
maalesef ödemediğini gördüm. Bu paranın yekûnu 
ise, Kozano'ğlu-Çavuşoğlu Firması için takriben dört 
milyon dolar civarındadır.; ©unu bugünkü kurdan 
hesap edersek, iki milyar küsur lira yapıyor. 

İşte arz ettiğim hu durumdan dolayı işçilerimi
zin pasaportları Libya Devleti tarafından toplanmış 
ve neticede «Sen bu parayı ödemezsen, yani sigor
ta primini ve aynı zamanda da vergimi ödemezsen 
dışarıya çıkamazsın» denilerek, işçilerimizin dışarı
ya çıkma hürriyeti ellerinden alınmış. Bu ıbir cebir 
unsurudur. Libya Hükümeti, müteahhit bütün im-
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kânlıardan istifade ederek ibu parayı ödesin diye ta
biî olarak 'bu cebri kullanıyor; çünkü orada (müte
ahhidin 20 milyon ddlar oivarında makine parkı mev
cut, istihkakı mevcut veya alacakları verecekleri mev
cut, 

Bu durum (karşısında işçilerimiz orada perişan ol
muşlar. Yalnız onlar da değil, diğer 'başka işçi grup
ları da mevcut. ıBana müracaat edildiğinde, işçilerle 
birlikte aynı zamanda, müteahhitlerin durumlarını 
da tetkik ettim. Müteahhitler o döneme kadar, bir 
seneye yakın zamandır para alamadıklarını, istihkak
larını alamadıklarını, bu sebepten dolayı çok peri
şan durumda kaldıklarını, 'hatta Türkiye'deki diğer 
bazı bankalardan para almak suretiyle borçlarını 
ödediklerini bildirdiler. 

Müteahhitlerle yaptığım bu görüşmelerden sonra 
Libya Hükümeti ile temasım oldu. Libya Hükümeti 
ile yaptığımız bu temasın neticesinde gördüm ki, me
sele tamamen ortada. Türkiye'ye döner dönmez bir 
değerlendirme yapmak mecburiyetinde kaldım. Yani 
Libya Hükümetiyle ilişkilerimizi tamamen mi kese
lim, yoksa iyi münasebetler için mi girelim şeklinde 
bir değerlendirme yaptık. Bunun üzerine ben, bura
daki Müteahhitler Birliğini, 16 banka genel müdürü
nü ve işçilerin buradaki temsilcilerini davet ederek, 
onlarla muhtelif görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerin 
neticesinde yaptığım hesaplara göre, çok calibi dikkat 
bir durum ortaya çıktı. Hükümet üyesi olarak, bu 
işin mesuliyetim deruhte etmiş bir bakan olarak na
sıl hareket edecektim. Bunun için evvela bu işteki 
risklerimizi tespit etmek istedim. Bu riskler neydi? 
Şimdi onları arz edeyim. 

Mevcut risklerimiz içinde, bankaların toplam 754 
milyon doları bulan teminat mektupları vardı. Bir 
kısmı iş yapılmış ama, teminat mektuplarının tama
mı orada bulunduğu için, 754 milyon dolarlık bir 
teminat mektubu riskimiz vardı. 350 milyon dolarlık 
istihkak, üç safhada olmak üzere Libya'da bekliyor
du. Yine orada mevcut 400 milyon dolarlık makine 
parkı vardı. Ayrıca Merkez Bankasına gelmiş, trans
fer bekleyen hazır istihkakların toplamı da 100 mil
yon dolardı, öte yandan içeride «Retention Money» 
dediğimiz, yüzde 5'lik teminat vardı; onların da top
lamı 76 milyon dolardı, bunun neticesinde gördük ki, 
mevcut risklerin toplamı 1 milyar 680 milyon dolar 
civarındaydı. Teminat mektupları hariç, ötekilerde 
ufak tefek rakam değişikliği olabilir, ama risklerin 
ulaştığı mertebe 1 milyar 600 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 ettik
leri zaman Türk bankalarına düşecek olan yükü he
sap ettim, 220 milyon dolar çıkıyor. Aynı zamanda, 
müteahhitler oradaki işlerini yürütsünler diye banka
lar, ayrıca dolar ve diğer yabancı paralar bazında 
kredi vermişler; bunların tutarı da 200 milyon dolar
dır; yani her ikisinin toplamı 420 milyon dolar olu
yor. Ve bu yük Libya'dan dolayı değil, dolaylı olarak 
Libya'daki müteahhitlerin iflası halinde bankalarımı
za gelecek, takriben devam eden işlerde 3 milyar do
ları geçtiği için Türkiye'ye transfer edilecek olan mik
tar takriben bu tutarın % 60'ı olursa, 1,8 milyar dolar 
da Türkiye'ye transfer edilecektir; demekki, bir ihti
laf halinde kaybımız bu kadardır. 

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 işçilerimize ödenme
miş ücretler toplamı 120 milyon dolar tutmakta ve 
aynı zamanda bu işçileri oradan koparabilmek için 
de Libya hükümetine 80 milyon dolar vergi ile sigor
ta pirimi ödememiz lazımdır. Bütün bunların toplamı 
2 milyar 300 milyon dolar oluyor. Ve görülüyor ki, 
bir trilyon 500 milyar civarında bir paradır. Şu hal
de genel riskimiz fevkalade vahim bir rakama ulaş
mıştır. 

Bu durum karşısında ne yapılabilir; demekki, bu 
işi bıraktığımız zaman veya bu iş bir ihtilafa gittiği 
takdirde şu aşağıda söyleyeceğim kayıtlarla beraber 
dış müteahhitlerimizin büyük bir kısmı kesinlikle tas-
yiye olacaktır, Libya'dan yeni işler kesin olarak alın
mayacaktı, bir kısım müteahhit ve idarecileri Libya 
mutlaka hapse atacaktı. Nitekim genel müdürlerden 
3 tanesini atmıştı, Libya'ya ihracatımız o olacaktı. 
Ve aynı zamanda da, bu işçiler, vergi ve sigorta öde
meleri yapılmadan Libya'dan çıkamayacakları için 
bu ödemeler de yapılacaktı. Ve netice itibariyle, te
minat mektuplarım ödemezsek dünya çapında büyük 
bir problemle karşı karşıya kalacaktık. Düşünülme
yen diğer mahsurlarıyla beraber büyük bir malî port
re ile karşı karşıya idik. Biraz önce de arz ettiğim 
gibi, bu durumu görünce Bankalarla Libya Büyükel
çisi ve Türkiye'nin Trablus'daki büyükelçisi ile fevka
lade iyi görüşmeler yaparak, meselenin nasıl halledil-
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mesi gerektiğinin formülünü aradım. Neticede şunu 
buldum : Nedir Libya'nın para ödeyememesinin se
bebi? Buna öyle bir formül getirelim ki, Libya'nın mü
teahhitlerimize para ödeme imkânını doğuralım ve sa
at gibi bu mekanizma çalışsın. Libya niçin dış parayı 
ödeyemiyor, niçin Dinarı ödeyemiyor diye sordum : 
Cevap : «Efendim tahsisat yok, ödenek bütçeye kon
mamış, tahsisat, ödenek yok.» Bu bir, demekki orada, 
Libya Dinarı olarak ödemede hükümetin hazinesinin 
bir sıkıntısı var. 

İkincisi : Dış para... Biz transfer ediyoruz petrol 
parasını oraya, acil ihtiyacı var; «evvela can sonra 
canan» diyerek önce kendi ihtiyacına sarfediyor. Ar
tarsa lütfedecek Türkiye'ye buna da imkânı yok za
ten : Bir taraftan silah alıyor, bir taraftan yiyecek alı
yor. Demekki o para gittimi bir daha Türkiye'ye gel
mez. Şu halde mekanizmanın hastalığı burada. Ben 
orada benim müteahhidime Libya Dinarı olarak kay
nak yaratırsam, yani hazinesine bir kaynak yaratır
sam onu emniyete alırım. İkincisi Transfer edece
ğim para oraya değil de Türkiye Merkez Bankasında 
kalır. Orada özel bir hesap açarsak o takdirde bizde 
buradan ödemeyi rahat rahat yaparız. 

Ben bunu söylediğim zaman bütün bankıa genel 
müdürleri, bu işle meşgul olan herkes bunu hayal 
olarak gördü. Bu işin realize edilebileceğine sureti 
katiyetle kimse inanmadı. Ama biz ne yaptık; yılma
dan çalıştık. Buradaki Libya Büyükelçisi ve öte ta
rafta da bizim büyükelçimiz hükümetle temas ettiler, 
bir zemin yoklaması yaptık, neticede ben Sayın Başba
kana meseleyi intikal ettirdim. Dedimki, «Sayın Baş
bakanım, bu meselenin formülü bu; bunun halledile
bilmesi mutlaka başbakanlar seviyesinde görüşmeye 
yan yana gelmeye bağlı; biz alttan da bir zemin ha
zırlamış durumdayız. Onun için rica ediyoruz, acaba 
Libya Başbakanı Türkiye'yi ziyaret ettiği takdirde bu 
meselelerin görüşülmesi mümkün müdür?» Sayın Baş
bakanımız, gayet tabiî dediler, derhal bu emri verdi
ler. Onların yokladığı zemine de biz, «Evet» dedik. 
Bunun üzerine oradan onların Tarım Bakam, yani 
KEK Kurulu Başkanı ve aynı zamanda da planlama 
ve petrol bakan vekili, onlar buna «Sekreterya» diyor
lar, «Bakan» demiyorlar, Şakşuki geldiler ve biz bu
rada görüşme yaptık. 

Simidi, o görüşmeye geçmeden evvel bu 
'arada Kozanoğiü ve Çavuşoğlu firmalarının 
durumu hakkımda Yüce Meclisi aydınlatayım; 
çünkü, konu budur. Kozanoğlu - Çavuşoğlu 
firması evvela 1978 Ekiminde orada işe başla-
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mış başlangıçta işler çok iyi gitmiş, 19 tane iş al
mış 6'sını tamamlamış, 1'2'sini yarım bırakmış, bir 
tanesini de devretmiştir; toplam 480 milyon do
lar olan bu işlerin sonunda, maalesef bugünkü vahim 
durumla karşı karşıya bırakılmışız. Teminat mek
tupları da biraz önce Meclis araştırma raporunda 
belirtildiği gibi takriben «40 milyon dolar» olduğu 
belirtiliyor; 39 milyon dolarlık da teminat mektubu 
riskimiz var. Evvela 2 700 işçi çalışmış, sonra 1 400 
işçiye inmiş, daha sonra da 630 işçiye inmiştir. 

Biz duruma vaziyet ettiğimiz zaman, "diğer şir
ketler de aynı durumda ve aynı vahametle durumları 
kötüye gidiyordu. 

Şimdi burada ıtalhi Kozanoğlu - Çavuşoğlu'nun 
bu iifla'sının sebebi ayrı bir konu maalesef oradan 
verilen avanslar amaçlanan hizmete değil, başka hiz
metlere tahsis edilmiş. 

Verilen avanslar maalesef başka yerlere sarf edil
miş; tabiatıyla bir işten parayı çektinizmi o işi ba
şaramazsınız, dolayısıyla da bu felâket doğar. 

Şimdi ben Ihıükümet üyesi olarak bu meseleye 
baktığım zaman; demin söylediğim birbuçuk tril
yonluk riskle beraber oradaki işçilerimizin sorunla
rının halledilmesi, oradaki işçilerin ve iflas eden
lerin Türkiye'ye gelmeleri konuları ile karşılaştım; 
çünkü ondan sonra da işçi gitti, onların gelmesini 
sağlamak gerekiyordu. Sayın (Başbakanımızın dira
yetleri ile buraya gelen Libya Başbakanı ile yapılan 
görüşmelerde, benim Ibiraz önce Yüce Meclise arz 
ettiğim formülü hükümet olarak kabul ettiler. Ve 
neticöde Libya planlama Bakanı ve aynı zamanda da 
Petrol Bakanı vekili Sayın Şakşuki ile bir mutaba
kat zaptı imzaladık. İmzaladığımız bu mutabakat 
zaptında iki önemli husus ön plana alındı. 

1H Bu meselenin çalışması için bir bankacılık 
anlaşması yapılması karartoştırılldı 

2. İkinci bir petrol anlaşması yapılması karar
laştırıldı. Ticarî gelişme için yeni adımlar atma yö
nünde bazı prensip kararları alındı. Ve yeni işler 
yeni kaynaklan nasıl hazırlayacağımız; bu mutaba
kat zaptında yer aldı. Ve aynı zamanda da mutaba
kat zaptında ziraî, ekonomik teknik işbirliğini nasıl 
realize edeceğimiz hususu yer aldı. 

Görüyorsunuz M, bu mutabakat zaptında temi
nat mektuplarının halline ait bir husus yok. Yüce 
Meclise şunu arz edeyim': Bütün mesele elbette bü
tün işlerimizi bertaraf eden bu anlaşmanın muhte-
vasıdır; onun neticesi olarak teminat mektubu riski
miz ortadan kalkıyor. Yoksa, burada teminat mek-
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tubu riski Meclis Araştırması önergesinde belirtildiği 
ıgibü 'Hükümetin tamamen bütün teminat mektupla
rını kurtarma yönü tercih edilmiş değil, bu topyekûn 
•bir çalışmanın neticesidir. Ve eğer o neticeyi de is
tihsal ediyorsak, ondan da biz bahtiyar olacağız. 
Çünkü, teminat mektupları yekûnu 750 milyon do
lar bugünkü Türk parası karşılığı 500 milyar lira
dır, yarım trilyon liradır. ıBu transfer edilecek olan 
754 milyon dolar ikimin parasıdır? Bu para, bu mil
letin mailidir. Sayın milletvekilimize rey veren insan
ların parası sizlin ve önergeye imza atan mi İlet ve
killerimizin parası ve nihayet yüce milletimizin ve 
Yüce Meclisimizin parası. Şu halde 500 milyar li
rayı hiçbir suretle ve şekilde sokağa atmaya hiçbir 
iktidarın ıgücü yetmez. Elbette bunun hesabını bir 
gün soran olur. Binaenaleyh, biz hiçbir surette genel 
hareket ve tavrımızda asla anahedeften uzalklaşma-
ımşızdır. Çünkü vahim tehlike küçük bir rakam de
ğil, biraz önce de arz ettiğim gibi birbuçuk trilyon 
civarında idi. 

Bankacılık ödeme anlaşması ile Merkez Banka
sında özel bir hesap açıldı. Aldığımız petrolün para
sı o özel hesaba geçiyor. Ve hesaptaki dolar, şu ga
yeler için kullanılıyor. Libya'dan gelecek, Libya 
Merkez Bankasının verdiği talimata uygun olarak, 
ranbursman yetkisi olduğu için Libya Merkez Ban
kası derhal |% 40'ını karşılığı Libya dinarını ha
zineye intikal ettiriyor. Bu suretle Libya'nın kendi 
öz kaynak ihtiyacını, Libya dinarı kaynak ihtiyacını 
karşılamış oluyoruz. Binaenaleyh, bu mekanizmanın 
en hassas tarafı bu. 

•Demek oluyor ki, bizden vazgeçmesi kolay de
ğil, çünkü bize verilecek her işte iç para karşılığını 
da, tamamıyla petrol almak suretiyle, kaynağı hazır
lamış durumdayız. 

Zaten gelen emirde diyorki; «Geri kalan :% 60'ı 
da müteahhide öde» biz bunu müteahhidin burada
ki hesalbına transifer ediyoruz. Bu suretle mekanizma 
işliyor. Bu anlaşma 24 Eylül 1985 tarihinde imzala
dı. ıBu mekanizımanın çalışması için aşağı yukarı 
1,'5 - 2 ay prosedür muameleleri devam etti. Yani 
bize satılan petrolden hazineye kaynak yaratılması 
bir kanun mevzusuydu. Bu muameleler sürdü ve yıl
başından evvel bu mekanizma çalışmaya başladı. 

Demek ki alınan paranın l% 40'ını geri iade edi
yoruz, % 60'ını müteahhide ödüyoruz, işçilerimizin 
grup halindeki paraları buradan ödeniyor, Türk ha
va yolları ile yapılan hizmetlerden dahil, hizmetlere 
ait paralar buradan ödeniyor, akreditifler bu para

dan ödeniyor. Yani bizim Merkez Bankasındaki, ce
bimizdeki paradan ödeniyor. Verilen emirle bir kıs
mını Libya'ya bırakıyoruz. Bir kısmını da vatandaşı
mıza bu hizmetler karşılığı ödüyoruz. Bu duruma 
göre müteahhitler için yılbaşından itibaren Libya'dan 
Türkiye'ye gelmiş olan para 127 413 829 dolardır. 
42 milyon dolar da diğer hizmetler için gelmiştir, iş
çilerimizin oradan getirilmelerini sağlamak maksa
dıyla kurduğumuz fondan iki milyar 51 milyon lira 
para toplamıştır. Bunun 828 milyon lirası bugünlerde 
gelen işçilerimize ödenmek üzere Ziraat Bankasına 
intikal etmiştir< 

İşçilerimiz ise, geçen haftadan itibaren oradan 
peyderpey çekilmeye başlamıştır. 4 uçakla 378 kişi 
Türkiye'ye gelmiştir. Ve bunlar için şu dakikaya ka
dar 626 186 000 lira ödemişizdir. Uçak paralarım 
da bu miktara ilave etmek gerekir. Konuşma yaptı
ğım şu anda havaalanına altmış işçi bana gelmiştir. 
Belki bir sat sonra da deniz yolu ile izmir'e 16 iş
çimiz daha gelmiş olacaktır. Bu suretle, yüce huzu
runuzda konuştuğum şu ana kadar Türkiye'ye av
det etmiş olan 454 kişidir. 

Şimdi efendim, işçilerimizi kurtarmak için bu 
anlaşmalar yapıldıktan sonra, biz bir fon yaratmak 
ve bu anlaşma tarihinden itibaren gelmiş olan müte
ahhit paralarının bir fonda toplanmasını ve orada 
kaynak olarak kullanılmasını tasarladık. Bu müddet 
zarfında da Libya'da kanunî muamelelerin uzayaca
ğını bildiğimizden, bu yönden sayın büyükelçimizin 
de talebine uyarak, oradaki işçilerimiz için Kızılay' 
dan iki defa yiyecek yardımı yaptık. Aynı zamanda 
müteahhitlerimiz orada para topladılar, onlar da 
yardım yaptılar. Bunun dışında kızılaydan daha fazla 
yardım gönderemedliik. Çünkü Libya hükümeti hassa
siyet gösterdi, bunun üzerine bizzat Libya hüküme
tinin kendisi ve müteahhit arkadaşlardan alınan pa
ralarla onların iaşe ve ibadeleri sağlandı. Neticede, 
4 Ocak 1986 da Bakanlar Kurulu Kararıyla biz, 
Libya'da müteahhit hizmeti yapan ve Türkiye'ye 
transfer edilen paraların '% 2'sinin bu fonda top
lamaya karar verdik, fakat bilahara bunu '% 3'e 
çıkarttık. Çünkü % 40'ını iade ediyorduk, % 60'ını 
ödüyorduk. % 60'a % 2 değil, % 3 uyguladığımız 
zaman, genelinde % 1,8 oluyor. Ve % 1,2 ile de 
biraz önce arz ettiğim miktar para toplandı. Bu top
lanan para, tamamen diğer müteahhitlerin istihkak
larından kesilmiş paralarla bir fon oluşturmaktadır. 

O kararnameye istinaden, 13 Şubat 1986 tarihin
de Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, 
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86/3 sayılı Jcararı ile, Kbzanoğlu - Çavuşoğlu ve 
Karniş firmalarının Libya'da çalıştırdığı inşaat işçi
lerinin alacaklarının 5 000 Libya dinarına kadar olan 
kısmının % 25'inin karşılığını Türk parası olarak 
ödemeye karar verdi, neden? Bu bir kurtarma ope
rasyonudur, bu bir müteahhitten işçinin alacağının 
karşılığı veya müteahhitin istihkakının karşılığı ola
rak verilmemiştir. Bu kesinlikle ve tamamıyla bir 
•kurtarma operasyonudur, işçiler müteahhi'tten alaca
ğını isterse Libya'da talep etsin, çünkü mahkemeye 
vermiş, orada biziim büyükelçiliğimiz takip ediyor. 
Buraya (geldiklerinde ise biziim avukatlarımız, Bakan
lığımızın avukatlara bunu kendilerine de bildirdik. 
Onların 'bütün bu davalarını takip edeceklerdi. Gelen 
işçilere hiçbir zaman (başka avukatlara gitmernele-
rinli de tavsiye ettik.: Binaenaleyh dişçilerin müteahhit
ten alacaklarının tahsiline hükümet olarak bütün gü
cümüzle yardımcı olacağız. Bunda en ufak şüphe
niz olmasın. Şimdi biz İşçiyi getiriyoruz, müteah
hitin kurtarılmasıyla alakası yok. Bu paranın bir ku
ruşu müteahhit© gitmemiştir. Sayın milletvekillerini; 
herhangi bir operasyonla da herhangi bir müteahhit 
(kesinlikle kurtarılmış değildir, ve biz bir kurtar
ma operasyonunu ancak ve ancak işçimize yapıyo
ruz, ancak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlı
yoruz; çünkü bu para takriben biraz önce arz etti
ğim gibi azamî 2 milyon 46 bin, durumuna göre 
asgarî 1 milyon liradır ve vasati olarak görüyoruz 
ki, işçilerimiz buraya ıgeldiklerinde ceplerine 2 mil
yon lıira civarında hür para giriyor ve Ziraat Banka
sı müdürleri kendilerini havaalanında karşılıyorlar, 
pasaportlarına bakarak imzalatıp banka cüzdanları
nı teslim ediyorlar, bu mekanizmayı da kurduk. 

Şimdi, bu para müteahhitin adına ödenmiyor. Biz 
bu mekanizmayla bir kurtarma operasyonu yapmı
şız, işçinin ımüteahlhitten alacağının takibini beraber 
yapacağız; ama bunun nasıl yapılacağı konusunu 
ayrıca belirleyeceğiz. Hatta bu arada şunu söyleye
yim, müteahhidin bugün 39 milyon dolarlık teminat 
mektubunun akibeti dahi meçhuldür... 

Neticede, Şubat 1986'da, Ekonomik İşler Yük
sek Koordinasyon Kurulu karar alarak büyükelçi-
mizle temas ettik; ama tabiatıyla karşımıza çıkan 
en büyük sorun sigorta ve vergi borçlarının öden
meden arkadaşlarımızın oradan, işçilerimizin oradan 
çıkmasının mümkün olamayışıdır. Bunun üzerine 
sayın büyükelçimizle ilişkiye geçtik rica ettik, «hü
kümetle temas etsin, büz tekeffül ediyoruz» dedik. 
'Bunun üzerine «Cevazat» dedikleri oranın Muhaceret 

Dairesinde mesele müzakere edildi ve peyderpey pa
saportlarının verilmesine karar verildi, yani biz 
450 - 480 işçinin hepsinin birden pasaportunu ala
mıyoruz, 50, 55, 100 kişilik gruplar halinde veriyor
lar; bu da havaalanlarında izdiham olmasın diye 
Libya hükümetinin bir düşüncesi oluyor. Sonuçta 
Öevazattan müsaade çıktıktan sonra derhal ilkba
har gelir gelmez iki gün sonraki Türk Hava Yolları 
uçaklarında yer ayırttık; fakat o sırada Sirte Kör
fezi harekâtı olduğu için bir gün daha gecikmeyle üç 
gün sonra ilik grup Türkiye'ye geldi. Her verilen 
müsaadeden bir veya azamî iıki gün sonra bütün iş
çiler Türkiye'ye (gelmektedirler. 

Büyük Meclisimizin iki sene üç aylık çalışma 
•dönemi içinde maalesef dokuz arkadaşımız ebediyete 
intikal ettiler; ama öte taraftan orada 630 tane iş
çimiz var ve elbette burada yaşam' devam ediyor, bun
lar doğal ama... Zor şaftlar içinde yaşadılar, sizin 
söylediğinize iştirak ediyorum. Elbette o neticeyi do
ğuran onun yaşamımın" da payı olduğu muhakkak
tır., Sizin söylediğinize iştirak ediyorum. Elbette o 
neticeyi doğuran, onun yaşamının da payı olduğu 
muhakkaktır. 

'Petrol anlaşması hakkında bir bilgi vereyim. Pet
rol anlaşmamız şöyledir. Her üç ayda bir fiyat ta
yin edilir. Sön üç aylık süre yılbaşında bitti. Yıl
başından bugüne kadar aldığımız petrolü fiyatında 
henüz nihaî b'iır anlaşma olmamıştır. Ayın 9'unda 
geliyorlar. Bizim teklifimiz Irak'la ve aynı zamanda 
Suudi Arabistan'la da yaptığımız şekilde, metback 
üzerindendir. öyle zannediyorum ki, ayın 9'unda 
gelip görüşmeler başlayınca, anlaşmanın o şekilde 
biteceğine ümidim var, çünkü bu iş gidecektir ve >bi/ 
de bu deveyi güdeceğiz; bu diyardan gitme söz ko
nusu değildir.. 

Şunu da arz edeyim: Hükümetimiz hiç zannet
meyin, aziz Türk Milletinin menfaati aleyhine her
hangi bir petrol anlaşması asla yapmaz. Buna kesin
likle kanaat getiriniz ve şu ana kadar yapılan bütün 
anlaşmaların da, diğer devletlerin yaptıkları anlaşma
lardan daha iyi olduğuna kaamiiyiz, istihbaratımız bu 
yoldadır ve inşallah... Yüce Meclise arz ediyorum; 
toplanan para meydanda, burada duruyor; müteah
hitin herhangi bir durumuna, benim veya hüküme
timizin diğer üyelerinin hiçbir katkısı olmamıştır. 
Yalnız şu yaptığımız, demin söylediğim mesele, top-
j'ekün Türk Milletini kurtarıyor. Eğer bu, o müte
ahhitleri de kurtarıyorsa, o bir şerefse şereftir, eğer 
bir hata ise, hatayı da biz kabulleniyoruz. 
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8. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, kamu kuruluşlarının 1984 ve 1985 yılların
daki akaryakıt alımlarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1089) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin ilgili Devlet Bakanı ta

rafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğini arz 
ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1< 1984 - 1985 yıllarında kamu kuruluşlarının 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden mubayaa ettik
leri akaryakıt miktarını akaryakıt türleri itibarı ile 
açıklar mısınız? 

2. Kamu kuurluşları akaryakıt alımlarını Petrol 
Ofisi dışındaki diğer kuruluşlardan da yapmakta mı
dırlar? i 

Diğer kuruluşlardan da. alım yapılıyor ise tüm 
alımların Petrol Ofisten yapılması için yeni yasal bir 
düzenleme düşünür müsünüz? 

T,C. 
Devlet Bakanlığı 5 . 5 . 1986 
Sayı : 2-02-6319 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

9 Nisan 1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Daîkesi 
Başkanlığı 7/1089-5877/22468 sayılı yazısı. 

İstanbul Mille'tivekıilıi Sayın İhsan Hastürk'ün ya
zılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtil
miştir. 

1984 ve 1985 yıllarında kamu kuruluşlarının Pet
rol Ofisinden mubayaa ettikleri akaryakıt miktarı; 
benzinde 404 603 ton, süper benzinde 6 422 ton, mo-
gazda 10 242 ton, gazyağında 68 298 ton, motorinde 
1 931 260 ton, özel kalorifer yakıtında 53 337 ton, 
fuel - oil'de de 3 520 998 tondur. 

Kamu 'kuruluşları akaryakıt alımlarını Petrol 
Ofisi dışındaki diğer kuruluşlardan da yapmakta 
olup, .açılan ihalelere akaryakıt dağıtım şirketleri 
davet edilmektedir. 

Kamu kuruluşlarının bütün alımlarının Petrol 
Ofisinden yapılmasını sağlamak üzere, 1050 sayılı 
Mubase'beî Umumiye Kanununa tabi kuruluşlar için 
'her yıl genel uygunluk verilen kuruluşlara ait lis
teye de Petrol Ofisi A.Ş. dahil edilmiştir. 

Ayrıca 23.6.1982 tarM ve 08JM.G. Kon. 02126 
sayılı Başbakanlık genelgesi ile de Petrol Ofisi Ano-

| riim Şirketine öncelik tanınması •talimatı da veril-
I mistir. 
I Kamu kurum ve kuruluşlarının bu uyarılara uyma

ları yakından izlenmekte olup, gerektiği takdirde, di-
I ğer teşvik edici önlemler da alınacaktır. 

Kâzım Oksay 
I »Devlet Bakanı 

I 9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
I 1980 yılından bugüne kadar Bakardık lehine ve aley-
I hine açûan davalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı Sudi Türerin yazılı cevabı (7/1090) 

Türlk'iye Büyük Milat Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

I Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara-
I cılığınızı arz ve rica ederim. 
I Saygılarımla. 
I Hilmi Nalbantoğlu 
I Erzurum 

I Soru 1. 1980 yılı ve şimdiye kadar yıllar itiba-
I riyle Bakanlığınız aleyhine açılan veya Bakanlığınız 
I Hukuk Müşavirliiğince açılan davalar kaç adettir?. 

Soru 2. Bu davalardan yıllar dtfibariyle kazanı
lanlar ile kaybedilenler kaçar adettir?. 

I Soru 3. Dava konularına göre kaybedilen veya 
I kazanılan davalardan kazancınız veyahut kaybınız yıl

lar itibariyle kaç TL.'dır?. 
i / 
I Soru 4. Bu davalardan ötürü karşı taraf avukat-
I larına ödenen paralar ile Hukuk Müşavirliğiniz avu-
I katlarının daVa kazanmadan dolayı gelirleri yıllar liti-
I bariyle ne kadar TL. olmuştur?. 

I \Soru 5. (Bakanlığınız aleyhine açılan davaları ge-
I nellikle Hukuk Müşaviriniz Bn. Selen Güneş'in eşinin 
I aldığı ve kazandığı doğru mudur?. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 2.5^1986 

I Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

I Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2 1126 - 6984 

I Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türklîye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : 11.4.1986 gün ve 7/1090-5899/22569 sayılı 

I yazınız. 
I İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er-
I zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 1980 
I yılından bugüne kadar yıllar itibariyle Bakanlığımız 
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aleyhine ve lehine açılan davalara ilişklin yazılı so
ru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. 1.1.1980 tarihlinden 23.4.1986 tarihine kadar 
Bakanlığımız aleyhine toplam 534 adet dava açılmıştır. 

Bu tarihler arasında Bakanlığımızca herhangi 'bur 
dava ikame edilmemiştir. 

2. Som önergesindeki 1 inci 2 nal ve 3 üncü soru
ların ceva'bı, yılar 'M'bariyle ve 'konularına göre ili
şik lisitölierde açıManmıştır. 

3. .Bakanlığımız Hukuk Müşavirleri, dava kazan
madan dolayı, 4353 sayılı yasa gereğince ücreti vekâ-
Idt almadıklarından, herhangi blir gelirleri olması söz 
'konusu değildir. Sadece aldıkları maaş karşılığı çalış-
ımaktadırlar. Karşı taraf avukatlarının dava kazanma-

6 . 5 . 1986 O : 1 

dan dolayı almış oldukları avukatlık ücretleri ise yıl
lar itibariyle ve dava konularına göre ekli listelerde 
açıklanmıştır. 

4. Yapılan araştırma sonucunda, Bak anlığımız 
Birindi Hukuk Müşavirii Bn. Selen Güneş'in eşi Avu
kat Halil Güneş'in Bakanlığımıza karşı iki adet da
va açitığı, sonra 'bu (davalardan feragat ettiği, bir adet 
davaya da Bakanlığımız yanında ımüdahil olarak ka
tıldığı ve davanın Bakanlığımız lehine sonuçlandığı 
saptanmıştır. 

BiîgülerinÜze arz ederim. 
tSudi Türel 

Enerji ve Taîbiî Kaynaklar Bakanı 
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Konusu 

Maıden 
Personel 
Petrol 
Elektrik 
İstimlâk 
Grev 

Lemdhize 
sonuçlanan 

. 49 
18 
2 
2 
1 

10 

Aleyhimiize 
sonuçlanan 

18 
d6 
— 
2 

— 
— 

1980 YILI 
AÇILAN TOPLAM DAVA ADEDİ : 130 

Kısmen 
kalbul-kısmen 
ret ©dilenler 

Sonuçlanan 
dava 

toplamı 

67 
34 
2 
4 
2 

10 

De 

t 

82 36 119 

Konusu 

Maden 
Personel 
Elektrik 
fstimllâk 

MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜÖRETLERİ 
Alman Alınan 

oüalhkeme a/vukaüık ödenen mahkeme ödene 
ımaisıafları üorertteri Toplam masrafları üc 

200,- 2 000 — 
3 400,— 

— 
— 

2 200,— 
3 400— 
— 
— 

2 975,— 
6 580 — 

650 — 
250 — 

5 600,-



1981 YILI 
AÇILAN TOPLAM DAVA ADEDÎ : 34 

Konusu 

Maden 
Personel 
Petrol 
istimlâk 
Tazminat 

lehimize 
sonuçlanan 

16 
5 
3 
1 

— 

Aleyhimize 
sonuçlanan 

2 
1 

— 
1 
1 

Kısmen 
kaıbul-kısmen 
ret edilenler 

— 
—.-
— ' 

1 
• — 

Sonuçlanan 
dava 

toplamı 

ıİ8 
ü 
3 
3 
1 

De 

t 

25 31 

MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK Üt^RETLERl 

Konuisu 

Maden 
Personel 
Petrol 
istimlâk 
Tazminat 

Alınan 
mahkeme 
masrafları 

1 000— 
300 — 
— 
— 

Alınan 
avukattık 
ücreltıljeri 

— 
— 

6 040,— 
2 000,— 

— 

Toplam 

— 
1 000— 
6 340 — 
2 000 — 

— 

ödenen mahkeme 
masrafları 

7 147 — 
2 040,— 

— 
5 502 — 
2 370 — 

Ödene 
üc 

9 340,— 



1982 YELİ 
AÇILAN TOPLAM DAVA ADEDt : 41 

Konusu 

Maden 
Personel 
Petrol 
Elektrik 
Tazminat 

Lehimize 
sonuçlanan 

10 
10 

1 
1 

— 

Aleyhimize 
sonuçlanan 

8 
2 
1 
1 
1 

Kısmen 
kabul-kısmen 
ret edilenler 

—. 
— 
— 
— 

1 

Sonuçlanan 
ıdava 

toplamı 

18 
12 
2 
2 
2 

t 

22 13 36 

MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ 

-
Konusu 

Madem 
Personel 
Petrol 
Elektrik 
Tazminat 

Alınan 
mahkeme 
masrafları 

— 
— 
— 
— 

Alman 
avukalthk 
ücretleri 

5 000— 
20 200,— 

5 000 — 
— 
— 

Toplam 

5 000— 
20 200 — 
5,000 — 
— 
— 

Ödenen mahkeme 
masrafları 

21 250 — 
3 350 — 
1 700— 
3 350 — 
2 310 — 

Ödene 
ü 

30 200,— 



1983 YILI 
ACILAN TOPLAM DAVA ADEDÎ : 50 

Konusu 

Maden 
Personel 
Petrol 
Elektrik 
îstimlâk 

Lehimize 
sonuçlanan 

16 
2 
2 
1 

* 2 

Aleyhimize 
sonuçlanan 

1 
— 

3 
— 
— 

Kısmen 
kabul-kısmen 
ret edilenler 

2 
— 
— 
— 
— 

Sonuçlanan 
dava 

toplamı 

19 
2 
5 
1 
2 

De 

top 

23 29 

MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ 

Konusu 

Maden 
Petrol 

Alınan 
mahkeme 
masrafları 

Alınan 
avukatlık 
ücretleri 

5 000,— 

Toplam 

5 000,-

ödenen mahkeme Ödene 
masrafları ü 

5 180 — 
8 250— 

5 000,— 
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1985 YILI 
AÇİLAN TOPLAM (DAVA ADEDt : 118 

Konusu 

Maden 
Personel 
Petrol 
Elektrik 

Lehimize 
sonuçlanan 

12 
— 
— 
4 

Aleyhimize 
sonuçlanan 

2 
1 

— 
1 

Kısmen 
kabul-kısmen 
ret edilenler 

— 
—. 
— 
— 

Sonuçlanan 
dava 

toplamı 

14 
:i 

— 
5 

De 

ü 

16 20 

MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ 

Konusu 

Maiden 
Personel 

Alınan 
mahkeme 
masrafları 

Alman 
avuk&itlük 
ücretleri Toplam 

Ödenen mahkeme ödene 
masrafları ü 

6 000,-
4 350,-



1986 YILI 
AÇILAN TOPLAM DAVA ADEDİ : 53 

1 
o» 

\ 

Konusu 

Maden 
Personel 
Petrol 
Elektrik 

Lehimize 
sonuçlanan 

2 
— 
— 
1' 

3 

Aleyhimize 
sonuçlanan 

— 
— 
— 
— 

'Kısmen 
kalbul-kı'smen 
ret edilenler 

—, 
—. 
— 
— 

Sonuçlanan 
dava 

toplamı 

—. 
— 
— 

1 

3 

De 

top 
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Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetle ı inli Kaldırılması Hakkında Kanun Tasansuıa Verilen 
Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barfıaı 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M, §ükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı : < 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekins'erîer : 
Geçersiz Oy : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler : 

100 
283 
2toö 
73 
6 
4 

106, 
11 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaioğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Sen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuslu 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekSn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

I BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Öemiirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Metek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fajtaıa Mihıibam Erden 
Mustafa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Bicen/türk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behlç Sadi Abbasoğîu 
Bülent Akarcalı 

— 396 
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B, Doğancan Akyünsk 
M. Vehbi Dinçerler 
îsmail Safa Giray 
Yılmaz ihsan Hastürk 
Doğan KasaroğUu 
Altan Kavak 
Turgut özal 
ibrahim Özdemir 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
tsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulah Olca 
Özdemir Pelhiıvarıjoğlıu 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıofilu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

ICACAELI 
Osman Nuri Akyoft 
Mustafa Baıtgün 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akuı 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emliroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

I Beşir Çelebioğlu 
I Mehmet Necat Eldem 
I Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

I Ahmet Altıntaş 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
| Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
i Ali Babaoğlu 
I Faruk Dirik 
I Hacı Turan öztürk 
S NİĞDE 
1 Mustafa Sabri Güvenç 
| Haydar Özalp 
| Birsel Sönmez 
| ORDU 
i Nabi Poyraz 

thsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Haîit Turgut Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

i Mümtaz özkök 
SAMSUN 

Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 

SttRT 
I Aydın Baran 

Nejdet Naci Mimaroğtu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Söğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıo|B.u 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demi* 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı ACaaever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçafcer 
Talat Sargm 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuıri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

(Reddedenler) 

AYDIN 
Halil Nii&het Goral 
Otman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetön 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S, Hüsamettin Konuksever | 
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HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Feridun Şakir öğıinç 
Tülay öney 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Ankaa 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Tofctaf 

ANTA 
Ümit Halûk 

BAL 
Fenni Islimy 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN , 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloglu 

1 KAHRAMANMARAŞ 
1 Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KONYA 
Salim Erel 
Emin Fahrettin özxül«k 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

1 MANİSA 
Abdullah Çakıref» 
İsmet Turhangil 

ORDU 
AH Mazhar Haznedar 

ı Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

*""-V' SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Hali t Barış Can 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKÎRDAÖ 
Salih Alcan 

(ÇekimserUr) 

.LYA 
Bayülken 
EKESİR 
eli 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

1 TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya KazancıogSu 

1 T Tfl A. Xf 
UŞAK 

Yusuf Demir 

YOZGAT 

Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Isa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

VAN 
"Ferit Melen 

(Geçersiz Oy) 

ERZURUM 1 
Sabahattin Eryurt | 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 1 
Ati Dizdaroglu 
Aydın Güven Gürkan 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BTTIİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşatf Gültez <]Iz.) 

BURSA 
Mehmet Azizoglu 

DENtZLt 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 1 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt | 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
tamimi' 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZtANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali (I.A.) ı 
Ahm.pt Y i ÎTTI a T 
TklUHC/b J. lUJ.l<&Xı 

HATA^ 1 
Tevfik Bilal 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

Mustafa Çelebi 
M. Murat SÖkrmno|lu 

ÎÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batumlu 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Kafkaslııgil 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Röseoğlu 
Kemal özer 
Namık Kemal Şentürk 
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Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yafa 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
Ülkü Söytemezoglu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoglu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güne* 

KOCAELİ 
Abdiilhalim Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 

KONYA1 

Kadir Demir 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Muttafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet tlhami Köıem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDÎN 
Kenan Nuri Nehrozo|Iu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fuat 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Arif Toprak 

RİZE 
Airilf Şevket iBügin (Bşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Rıza Teklin 

StNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz <Bşk. V.) 

SİVAS 
Rugan Işın 
Şevki Tayftan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçdli 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metlin Gürdere 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduroan 
(Baıkan) 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Mu» Ateş 
Ali Rıdlvan Yıldırım (l.A.) 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyeitkler) 
ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
GAZİANTEP 
İSTANBUL 
İZMİR 
MAMfiSA 
NİĞDE 
SAMSUN 
ZONGULDAK 

m*m 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 5 . 1986 Salı 
Saat : 15.00 

i> 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
•1. — Genel Görüşme önergesi (8/1.1) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

'1. — Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Boz-
ıkurt ve 9 Arkadaşının, Kamu Kesimindeki Savur-
gamılıklann önlenmesi İçin Alınacak Tedbirleri Tes
pit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi {10/17) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptikları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine üişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

5. -^Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Dü-

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi 
soruya çevrilmiştir. 

uyarınca sözlü 

zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

6. — içel Mıilletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

8.; — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

9. — Edirne MMetvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

10,. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

12. — Edirne Mıilletvekili 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) (1) 

13. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

15. — Erzurum Milletvekili Hitoi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da-



nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

19. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

20. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

21. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toıkbaş'ın, 
Aliağa Pefcro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

23. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbaîcan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

2 — 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

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

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

36. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

37.. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canılı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakaiî Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

38. — 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) 



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

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van ili Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

42. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
Üi Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticâret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

44. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) <1) 

45. — İstanbul M'iUÖüvekli Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, EtÜbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/728) (1) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/729) (1) 

48. — İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Su İşlerii Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) (1) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
•türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara, ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/732) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis ediilen resmî taşıtlara 
ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733) (1) 
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| 51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
fcürk'üm, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne tah-

I sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

•53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
tüırk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Yüimaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatınm Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/738) (1) 

56. — Balıkesir Milleüveküli Cahit Tutum'un, ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüslerine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan per
sonele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
1(6/744) (1) 

57. — İçel Mületvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

58. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

59. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

60. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

61. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

62. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

63. — Istambul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 



64. — 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) 

65. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi ilçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

66. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Çev
re Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/708) 

67. _ Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir ilindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

68. — Bahkesür Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

69. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

70. — Balıkesir Mİletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut ilçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

74. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

75. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğ
la ili Kıyı bandı turistlik altyapı geliştirme projesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/717) 

76. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyun'deki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (16/719) 

78. — Kahramanmaraş M'i'lletveki'li Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720)f 

79. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Hatay ilinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

7 
KANUN .TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1, — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar

kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri : 1.9.1984; 14.4.1986) 

X 2. — Bazı Kanunllarla Tanınmış Olan Gümrük 
Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/751) (S. 
Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.4.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 435 

Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldı
rılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/751) 

T.C. 
Başbakanlık 26 . 3 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn. Md. 18/101-1971/Ol529 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSf BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.3.1986 tarihinde kararlaştırılan «Bazı Kanunlarla Tanınmış 
Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1985 ve 1986 yılı ithalat Rejimi Kararıyla resmî kuruluş ve özel firmalara kararnamelerle gümrük indiri
mi ve muafiyeti tanıyan hükümler iptal edilmiş bulunmakta, ancak kanunlar kapsamındaki muafiyetler de
vam etmektedir. 

Fiyat ve maliyet unsurlarında istikrarın sağlanabilmesini teminen kuruluş kanunlarıyla çeşitli resmî ku
rum, kuruluş, müessese ve teşekküller ile özel kuruluşlara Gümrük Vergisi indirimi veya muafiyetini tanıyan 
hükümlerin de iptali amacıyla tasarı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu, 2937 sa yılı Devlet istihbarat Hizmetleri ve Millî istihbarat 
Teşkilatı Kanunu, 6326 sayılı Petrol Kanunu, 2581 sayıh Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi inşa 
Tesislerinin Teşviki Hakkında kanunlarla tanınan gümrük muafiyetleri dışında kuruluş kanunları veya başka 
kanunlarla kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil), kamu iktisadî teşebbüsleri, bunların bağlı ortak
lıkları ve müesseselerine ve özel kuruluşlar ile gerçek vs tüzelkişilere tanınan ithalde alman her türlü vergi, re
sim ve harç muafiyeti hükümleri yürürlükten kaldırılmakta; 933, 261 ve 474 sayılı kanunlar ile muafiyet 
kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar Kuruluna yetki veren diğer kanun hükümleri saklı tutulmaktadır. 

Madde 2. — Bazı özel ve kaımu kuruluşlarına gelişen dkoniomilk şartların doğurab'ileceği zarurî haller 
karşısında tekrar muafiyet tanınması bakımından Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Geçici Madde 1. — Müktesep hakların ihlalini önlemek amacıyla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar gümrüklere gelmiş, dış krediye bağlanmış, müsaade belgesi veya ithal müsaadesi alınmış, mal bedeli 
transfer edilmiş bulunan ithal malları için bu Kanunun uygulanmayacağı tasrih edilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletlerarası anlaşmalar ve resmî dış 
kredi anlaşmalarına istinaden çıkarılan kanunlarla tanınan gümrük mufıiyetleri saklı tutulmakta, milletlerarası 
anlaşmalara dayanılarak çıkarılacak olan kanunlara bundan böyle muafiyet hükümlerinin konulması önlenmek
tedir. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24 . 4 . 1986 

Esas No. : 1/751 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 26.3.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 28.3.1986 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 24.4.1986 tarihli 51 inci birleşiminde Hükümet temsilcile
rinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, şimdiye kadar uygulanan ekonomik politikalar çerçevesinde günün şartlarına uygun olarak 
çıkarılan çeşitli kanunlarla, bazı kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil), kamu iktisadî teşebbüsleri, 
bunların bağlı ortaklıkları ve müesseseleri ile özel kuruluşlar ve gerçek veya tüzelkişilere ithalde alınan Güm
rük Vergilerinde muafiyetler sağlanmıştır. Ancak, günün değişen ekonomik şartları karşısında yerli sanayimi
zin bu durumdan zarar gördüğü, uygulamanın bu çerçeve içerisinde düzeltilmesinin memleketimiz için fay
dalı olacağı belirlenmiştir. 

Tasarı ile, uygulanan ekonomik politika çerçevesinde bazı kamu ve özel kuruluşlarına tanınan gümrük 
muafiyeti yürürlükten kaldırılarak; yerli ve yabancı kuruluşlar arasındaki haksız rekabetin ortadan kaldırıl
ması, millî sermayemizle kurulan sanayimizin korunması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 435) 
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Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; tasarının temel amacı yerinde bulunmuş, ancak şimdiye 
kadar hangi kurum ve kuruluşlara istisnalar getirildiği, tüketiciyi olumsuz olarak etkileyip - etkilemeyeceği, 
kalite yönünden olumsuz bir durumun ortaya çıkıp - çıkmayacağı gibi... konular üzerinde durularak, bu ko
nularla ilgili hükümet yetkililerinden bilgi istenmiştir. Hükümet adına tasarının genel amacıyla ilgili yapılan 
geniş açıklama ve değinilen konularla ilgili bilgiler dinlendikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile Geçici 1 ve 2 nci maddeleri ve yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 
ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni İslıirn yelli 
Balı'kesfir 

îmzada bulunamadı. 

Jlhan Aşkın 
Bursa 

İmzada bulunamadı. 

- İsmaiil Şengün 
Denizli 

İmzada bulunamadı. 

İlhan Ar us 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tümüne muhalifini. 

Saffet Sert, 
Konya 

BaşfcanvöMli 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı. 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Tümüne muhalifim. 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İmzada bulunamadı. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Tümüne karşıyım, 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Ak kay a 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Tümüne karşıyım. 

İsmet Er gül 
Kırşehir 

Rıza Tekin 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 435) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyet
lerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kuruluş kanunları veya başka ka
nunlar ile kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler 
dahil), kamu iktisadî teşebbüsleri, bunların bağlı or
taklıkları ve müesseseleri ile özel kuruluşlar ve ger
çek veya tükelkişilere tanınan ithalde alman her tür
lü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı, 19.7.1972-tarihli ve 
1615 sayılı, 14.1.1982 tarihli ve 2581 sayılı, 1.11.1983 
tarihli ve 2937 sayılı kanunlar hakkında birinci fıkira 
hükmü uygulanmaz. 

27.6.1963 tarihli ve 261 sayılı, 14.5.1964 tarihli ve 
474 sayılı, 28.7.1967 tarihli ve 933 sayılı kanunlarla, 
muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar 
Kuruluna yetki veren diğer kanun hükümleri saklı
dır. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen, kurum, 
kuruluş, teşebbüs, bağlı ortaklık ve müesseseler için 
gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi, resim 
ve harçlardan muafiyet tanımaya Bakanlar Kuranı 
yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüce 
girdiği tarihe kadar gümrüklere gelmiş, dış krediye 
bağlanmış, müsaade belgesi veya ithal müsaadesi alın
mış, mal bedeli transfer edilmiş bulunan ithal malla
rına bu Kanun uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar milletlerarası anlaşmalar ve res
mî dış kredi anlaşmalarına istinaden çıkarılan kanun
lar, 1 inci maddenin birinci fıkrası hükmünün dışın
dadır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Man Kanunlarla Tanınmış Odan Gümrük Mua-
fiyetterfijdin Kafctasıfhnası Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 435) 
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((Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir 
ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devle» Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

DeVlelt Bakara 
A. Karaevli 

îçi'şllari Bakanı 
Y. Akbulut 

Miilî Eğitim Gönçlük ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayii vta Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakan* 
M. N. Eldem 

Duşlişteri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Baıymdıırkk ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişktri! Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

18 . 3 . 1986 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

DeVlelt Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağılık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çailıışıma ve Sosyal Güven'lük Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

**mm 
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