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TUTANAK DERGİSİ 

9 uncu Birleşim 

2 .10 .1986 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Türkiye üyük Millet Meclisinde açık 

bulunan 12 üyelikten ll ' i için 28 Eylül 1986 
tarihinde yapılan araseçimde seçilen milletve
killerinin andiçmesi. 

IV. — SEÇİMLER 
1. — Adalet Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe seçim. 

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

Sayfa 
367:368 

369 

369 

369 

369 

369 

369 

370 

370 A) Öngörülmeler 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar 

ve 23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının 
gerçek boyutları ile açıklığa kavuşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
tııınası açılmasına liişküm önergesi (10/26) 370:390 

Sayfa 
390,404 

390 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/674) 390 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöre
ler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başibakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 390 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme 
Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/677) 390 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan 
yabancı danışmanlara ve Bankanın dış borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/680) 391 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle 
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Sayfa 
dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/681) 391 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere Dev
let Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden ya
pılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/682) 391 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 391 

8. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 391 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 391 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, 
hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem ya
pılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 391 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 391 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 391 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/691) ' 391 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ih
racat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/692) 392 

15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 392 

i Sayfa 
I 16. — Adana Milletvekili Metin Üstü-

nel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabri-
I kasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
I biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-

işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 392 
I 17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kü-
I tuk ve demir - çelik mamullerinin Destekleme 

ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin Dev-
I let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz

lü soru önergesi (6/698) 392 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 

I ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 392 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret 

I Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/699) 3921 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin 
yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/700) 392 

I 21. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 392 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 392 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
I Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
I yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/621) 392 

24. — Adana Milletvekili Nuri Kork
maz'm, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/624) 393 

l 

j 25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara-

I sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 

] Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 393 
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Sayfa 
26. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 

Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 393 

27. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 393 

28. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tu-
tum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üret
me çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 393 

29. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Be
lediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 393 

30. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 393 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kredi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş/bakandan 
sözlü soru önergesi (6/758) 393 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 393 

33. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı 
fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 393 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 394 

35. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca iskon-
toya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan söz
lü som Önergesi (6/711) 394 

36. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgü'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane ağaç
larının kesim nedenine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/715) 394 

37. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerinde
ki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına iliş-

Sayfa 
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 394 

38. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona et
kisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/771) 394 

39. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde • uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 394 

40. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia 
edilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/773) • 394 

41. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/795) 394 

42. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 394 

43. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin' 
in, 1 Mayıs'ın resmî bayram günü olarak ilan 
edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/748) 394 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, milletvekili lojmanlarının ihale 
işleriyle görevlendirilmiş olan T. Emlak Kre
di Bankası Genel Müdür Yardımcısına iliş
kin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm cevabı (6/818) 395:397 

45. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüke
timi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/749) 397 

46. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/750) 397 

47. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

48. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulun-

397 

363 
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madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/819) 

49. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
hakkındaki hapis cezası kesinleşen bir mah
kûmun yakalanması için yapılan çalışmalara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

50. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/753) 

51. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Uşak - Merkez - Bozkuş Köyü okul mü
dürünün Uşak Valisince açığa alındığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/754) 

52. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, mecburî ikamete tabi tutulan iki va
tandaşımıza ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/820) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakırspor aleyhine Ada-
na'da yapılan gösteri ve yürüyüşe ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çü
rümeye terk edildiği iddia edilen tarihî ça
dırlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/765) 

55. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
davasr devam eden bir gazete hakkındaki 
beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 

56. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Çukurova Bölgesindeki yağışlardan dola
yı ürünleri zarar gören üreticiler lehine alı
nacak önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

57. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay' 
in, Yüzme - Sutopu - Atlama Federasyonu 
Başkanına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

58. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/775) 

59. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Romanya gezisi nedeniyle verdiği 

Sayfa 

397 

398 

398 

398 

398 

398 

398 

398 

398 

398 

398 

Sayfa 
demeçlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/776) 398 

60. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, Başbakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danış
manına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/777) 399 

61. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 399 

62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, yolsuzluk iddialarıyla suçlanan bele
diye başkanları hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/779) 399 

63. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüsleri
nin satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/780) 399 

64. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdür-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EMAK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 399 

65. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/782) 399 

66. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Okumuş Holding'e bağlı Se - Sa Fabri-
kasındaki işçilerin ücret ve kıdem tazminatı 
ödenmeden işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin 
sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/783) 399 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğret
menin görevinden alınma nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 400 

68. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Ulaştırma Bakanının Amerika seyahati sı
rasında parasının çalındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/785) 400 

69. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Çanakkale Intepe Tatil Kampında para öde-

— 364 — 
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Sayfa 
meden kaldığı iddia edilen bir valiye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 400 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
bazı görevliler ile yakınlarının Çanakkale In-
tepe Tatil Kampından ücretsiz yararlandık
ları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından- sözlü soru önergesi (6/787) 400 

71. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ana-
doluda cereyan eden yıkıcı ve bölücü olayla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/788) 400 

72. — Tekirdağ Milletvekili SaHh Alcan' 
in, Tekirdağ Hinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/789) 4011 

73. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Zonguldak - Bartın özel Tip Kapalı Ce
zaevindeki uygualmalara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/790) 401 

74. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
sefalete karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 401 

75. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, hububat alım fiyatlanna ilişkin 
Başbakan ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/793) 401 

76. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köy
lerde doludan zarar gören üreticilere ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/794) 401 

77. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvalık - Sarmısakh Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 401 

78. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner* 
in, Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/797) 401 

79. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/798) 401 

80. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799) 

81. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahih'in, yurdumuzdaki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

82. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İli çevre yolu yapımının dur
durulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) 

83. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir* 
in, A.B.D. gezisi sırasında bir konser için Ta
nıtma Fonundan harcama yaptığı iddiası
na ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/802) 

84. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'nun naaşlarının ailelerine ne 
zaman teslim edileceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) 

85. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Doğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur 
Komutanlığı için hudut köylerinden zoraki 
ot toplatıldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

86. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifinin Komisyonda bekletilme 
nedenine ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/774) 

87. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Doğu illerimizdeki üniversitele
rin bazı sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/805) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Suudi Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/806) 

89. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal* 
in, Amik Ovasının sulama sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/807) 

90. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'ın, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 

Sayfa 

401! 

401 

402 

402 

402 

402 

402 

402 

402 

402 
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alınacak Önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) 

91. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, radyasyonun fındık ürünü üzerinde
ki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/809) 

92. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum* 
un, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 
tesislere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1257) 

Sayfa 

402 

402 

403 

404 

404:410 

2. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, 
belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
csbe Aflptemoçin'in yazılı cevabı (7/1261) '410:413 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Çelik - İş Sendikası İs
kenderun Şube Başkanının bloke kadrosunun 
iptal edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı 
(7/1271) 413 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl-
dırım'ın, Karabük Demir - Çelik Fabrikası
na işçi alımına ve işçi ücretlerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1319) 413:414 

5. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İlinde master planlan dahilinde ve 
haricinde kiraya verilen yerlerle ön izin ve
rilen yerlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu-

Sayfa 
rizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/1340) 414:425 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 403 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sa
yılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 
2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayı
sı : 459) 403 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban 
Erden'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 
2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Madde
sinin (a) Bendinin '4 üncü Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayı
sı : 460) 403 

3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten 
Muaf Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komis
yonlara raporlara. (1/756) (S. Sayısı : 441) 403 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman 
ve 7 Arkadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Koımisyonıü Raporu (2/275) (S. Sayısı : 466) 403 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 465) 403 
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
(Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık bulunan 12 

üyelikten 11'i için 28 Eylül 1986 tarihinde yapılan ara 
seçimde milletvekili seçilen; 

Burdur Milletvekili Sait Ekinci, 
İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 
Niğde Milletvekili Akın Gönen; 
Ant içtiler. 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 52 ar

kadaşının, fındık ürünü ve üreticileriyle ilgili gerekli 
tedbirleri almayarak görevini ihmal ettiği ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Cahit Aral hakkında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/332) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; Meclis Soruşturması önergesinin gün-" 
demde yerini alacağı, en geç bir ay içinde olmak üzere 
görüşme gününün Danışma Kurulunca tespit edilerek, 
Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, (6/792) numa
ralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; soru önergesinin Başkan
lıkça geri verildiği bildirildi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 ar
kadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek boyutları 
ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/26) öngörüşmesi, ilgili bakan Genel Kurulda hazır 
bulunmadığı için bir defaya mahsus olmak üzere er
telendi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 arkadaşı
nın, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları ile 
AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin (10/27) öngörüşmeleri tamamlandı; 
Meclis Araştırması açılması reddedildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, İhra
catı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin (6/673) sözlü sorusuna Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay, 

İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Aliağa Pet-
ro Kimya Kompleksine ilişkin (6/746) sözlü sorusuna 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler, 

Cevap verdiler. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, ka
mu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara hazırlattı
rılan projelere ilişkin (6/679) sözlü sorusuna Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay, 

'Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kayseri İli 
Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları inşaatı
na ilişkin (6/705) ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Baye-
zit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolunun etüt, 
proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin (6/720); 

Sözlü sorularına, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
(6/775), (6/776), (6/778), 

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

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 

(6/779), 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/770), 
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/716), 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/771), (6/772), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/742), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/819), (6/752), 

(6/753), (6/798), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/754), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/764), (6/793), 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/783), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/785), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/789), 

(6/794), 
Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in (6/799), 
Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in (6/802), 
Sözlü soruları ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 

bulunmadıklarından, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/674), (6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), 
(6/692), (6/698), (6/703), (6/704), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/680), (6/681), (6/682), (6/699), (6/700), (6/758), 
(6/818), 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner*in (6/797); 
Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 

görüşülmüş başka soruları bulunduğundan, 
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Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
(6/610), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/624), 
(6/688), (6/773), (6/777), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
(6/768), (6/782), 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in (6/621), 

(6/749), (6/784), (6/800), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), (6/767), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), (6/786), 

(6/787), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/709), 

(6/711), (6/715), (6/751), 

içel Milletvekili Edip özgenç'in (6/795), (6/803), 
içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in 6/748), 
Ağrı Milletvekili ibrahim ıTaşdemir'in (6/820), 

(6/804), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/765), (6/788), 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/769), 
istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

(6/780), 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/796), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın 
(6/781), 

izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/791), 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından 

ve 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/750), 

(6/801), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/790), 
Sözlü soruları, soru sahipleri Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak 
üzere; 

Ertelendiler. 
Kars Milletvekili Halis Soylu'nun (6/757) sorusu 

da, soru sahibi iki cevap gününde de hazır bulunma
dığından düştü. 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 sayılı Kanunla De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

İsparta Milletvekili Fatma Mihribah Erden'in; 
4.11.1981 Tarih ve 2880 sayılı Kanunla Değişik 58 
inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 

Bazı işlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutul
masına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 441) 

istanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Arkadaşı
nın; 17.7.1964 Tarih ve 506 saydı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 466 ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuri
yeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 465); 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendiler. 

2 Ekim 1986 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.20*de son verildi. 

Başkan 
Bâşkanvekili 
özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Kırklareli 

Yavuz Köymen Cemal özbilen 
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II. - GELEN KAĞITLAR 
2 . 10 , 1986 Perfembe 

Tezkere 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ile İçel 

Milletvekili Ali İhsan Elgin'in Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/1144) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 1.10.1986) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Tevfik BilaTin, Hatay -

Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.10.1986) 

Yazılı Soru önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Tevfik BilaTin, İskende
run Demir - Çelik Fabrikalarında çalışan işçilerden 
fon adı altında kesilen paralara ilişkin Devlet Baka
nından soru önergesi (7/1363) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.10.1986) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 
uncu Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık bu

lunan 12 üyelikten W i için 28 Eylül 1986 tarihinde 
yapılan araseçimde seçilen milletvekillerinin andiç-
mesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimize göre, araseçimde seçilen sayın mil

letvekillerinden andiçmemiş olan sayın milletvekille
rini, seçim çevresi ve soyadı alfabe sırasına göre, an-
diçmek üzere kürsüye davet edeceğim. 

Andiçmemiş sayın milletvekillerinin isimlerini tek
rar okuyorum : 

Sayın Vahit Melih Halefoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Mahmut Sönmez?.. Yoklar. 
Sayın Hasan Celal Güzel?,. Yoklar. 
Sayın Hüsnü Doğan?.. Yoklar. 
Sayın Ümit Canuyar?.. Yoklar. 
Sayın Sümer Oral?.. Yoklar. 
Sayın Hüsamettin Cindoruk?.. Yoklar. 
Sayın Koksal Toptan?.. Yoklar. 

IV. — SEÇİMLER 

1. - - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
seçim. 

Gündemimizin «Seçim» kısmına ge-BAŞKAN 
çiyoruz. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Hür 
Demokrat Parti Grubunca, Triaibzon Milletvekili Sa
yın Osman Bahadır aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kiaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kutluyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 

arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek boyut
ları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

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

1 inci sıradaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar ve 23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının ger
çek boyutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Kaçıyorlar. 
M. TURAN BAYEZİjT (Kahramanmaraş) — Söz

lü soru mu bu? 
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Bu da 

ayrıca bir usulsüzlüktür. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sü

kût ikrardan gelir. 
BAŞKAN — Bir defa ertelenmiş olduğundan, 

Meclis Araştırması öngörüşmelerine başlıyoruz. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekonomimize büyük zarar verdiğini gördüğümüz 

hayalî ihracat konusu, ısrarlı isteklerimize rağmen bir 
türlü açıklığa kavuşturulamadığından, olayın gerçek 
boyutları ile ortaya çıkarılması için, Anayasanın 98 
inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madelerine göre bir 
Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar 

ve arkadaşları 
Bulgun ylünütflülkltle olan ökjonfomilk middeln en büı-

yiülk çarpıMıığı, denettilmlslz ve kleıyfî blir uıyigıul'aımalar 
'dizisine yol açlmış dllmalsı ve ektaınıoımök dengeleri 
ai/üisit etömliş oSlmiaısıdur. Biu uıyguliairnailıarıın eni be'lirglin 
örneğli hayalî ihraöalt adı alltıınida oiynaınian sıoyguını-
cufalkltuır. Hayalî ihracat oyunlarının üllkle elkönıomi-
sikıe verdimi zararları oritiaıya kloyimıafc ve öntomıesii 
iç'kı g!etrdkil!i çözülmı ytoiao araımalk ahıacıiyfo daha 
önce ilsltielmfîş oflduğuırnuz MeicEls araşltırtnaisı, ikltlidar 
çoğunluğunun! oylan ile reıdjdeKilJrttişıtii. Rıelt gterekçeısii 
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SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ölaralk «4 - 5 rnıjllyaılliılk öÜleınen haJklsız verg/i iaidbsıinı'n 
çlok öınietm taişıimiald'ığr Ve hayalli iıhraıcaltın öyle bıüıyii-
fiüllletfelk Hfa olay dlimlaldlığn» iifcrÜ süriüllrmi'şitiüi. Aradıan 
geçiein 1 yılı aışlkıın süredir, öKefilkle 'basınlda ve 
TBMM idle, hayalî iıhraıcaıt yapanlar ve yaMan/anlar 
tay, boy, be%e!lbr(i Ve flesümlSeni iffie istergMenımıi'Ş'tir. O 
zaman 100 miyar ülzeıiinıdle oılldiuğu, hesiaplaırı ile or-
tlaiya Iklonam haklsıız verigi ialdieferii, bugıün kalba he-
saıpla 5W mlilyfarı geçtaıdklfieldlJr. 

'HJülklü!m/eit)]rji gaırfâp bir inaltDa hayalî ihracat olguisu-
:nıu ciddî bir olay glilhi gölsltierlmdk ilslteımeımeısliinlin al» 
ıtıında, yandaşları hloilldiiınıgler içlim gerelkiKi fiülkletfcilm amac
ın kullDanılkıcalk döMMlerim buluınımlalsı gayesi yaıtmalk-
Itaidır̂  Döviz bullumsumi da hanıgi yoljdan olursa ol
sun... Tefle isitielk bu! 

^KÖşe-yii dön» fe&elfesıiniin yeriJeçltiitrâlerelk aımaçiîla-
ınan. dlülzedin tata oilaralk kurullmato ilsitiemii, bu düzen
le dbvffleltü sioyaralk:, AİNIAP ik'tidao zaımla'nı zengim-
flerti otomla yolunda otenlara büyülk f ıırısat ve/nmlişıtlir. Bu 
düşıüınce, yandaş işaidlaımı ille ilkUJildar olüafelillme süre
çlimi uzaltaralk haflkı sömürme işteMini! yerine geitünmelk-
löeldlir. 

IDevleilün üsıt kaıdlemesinde bulunan dürüst görev
liler ve najmulslu işadamları hayalli ihracattan ş'ilkâ-
yeitçli ofaıialkltan ölte, aritıtk zararını da görmdctedlir-
Uer. Bu ol'ayiıarın gelinip serplillmeaime k'alükıda bulto-
ınıan bazı ülslt kademle sorumluları ve işadamlarının 
aldiarı saik sik baisıınfda yer alllmıalkltaldiır. 

Maıyallî itıraüalt söyleritD'Jeri, sadece o k&misel'ere ya 
dla aıifelferiiın© değil, bulundukları makaimla'ra ve tö-
ze'llkıiışiilkıteriine de zarar vermielk'ted'ir. 

Bu olgunun araşltıırıllaralk fcölklü çöızülmiter ve et
raf Iıca öfe al'iınimaisı, önce'MkiDe topliuim barışına ve 
sonıra da gerileyen iihracaltımıza büyülk faıyda sağl'a-
yaca'klttr. Halkteca verliilta vergi iıaldblterî, ile Halkkâ-
rij'lülerlin, S'iliMfrCedn, Maırdlinlıilleriin ku'rtu:llac'ağıırıı dlü-
şlüinımıeikteyliz.ı 

iHer ıgüln yeofeinıi diuiyduğumuz yolisuKİiulklar, hafc-
ısuzBilkl'ar Ve ulstutoülzıllüktedn bu dönemde aır'tıik ol'ağan 
İhale g!elMği gö!z)!enmıefldtetfif.: Bu gliidJişe blir «dur» 
demek gerlekmelkjtiedür. M(ilCyonl:arı çalan kıiiş'ilbre hiç-
ibir mlüiesyiyliide uyigullanımıaıma'sı, ya da hukuka karşı 
hile yoluna başvurUlaırak hayalî ihracatçılların takip-
ısUz bıralkılllmaisı kamu vücldanını derihlden k'anatmalk-
Italdıır. Bu kapkıaçcı tajvır huJkuk devletti görüntüsünü 
de klararteaıkltadır. 

Kjonuinuıı bültKin aiynınltıllarınııı orfüa/ya çılkarıtoaBi, 
dleırruolkjlaitlilk süslteımSn gelleciegi açıisi'nıdan sağlıklı blir 
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ontaım yaraitacaikıtır. Bu fırsatın kaçıolmayacağıını uım-
ımlalk: İşitiyoruz., 

Bir Kez dalha ülke k-aymalkilarının kamu zararına 
hesapsızca tjülkötitaestai önlemek., ekonomik yılkın-
ıtııyı durdurmak Ve en önamliısli tioarî a'Malkı yerleş-
Itlirmlek açısından Meültiıs araştırması açılmasunı tek
lif etmekteyiz.; 

iBAŞKAN — Hükümet adına Maliye ve Gümrük 
Bakamı Sayıin Ahmldt Kurtaelbe Alpbemoç5n; buyu
rum. (WNA!P sıralarımdan alkışlar) 

İMALIÜYE VE GÜMRÜK BAKıANI AHMET 
RURTOEBE AUFTİEMOÇİIN ( t o s a ) — Sayım 
Balkan, Yüce M'edliisüm değeri üyelerfr; İçel Mil'let-
vdkjlli Sayın Klkri Sağlar ve 23 arkadaşı tarafından 
Verilen Mıeollils araşiturmaısı önergesi, bu 'konuda 1985 
Şulbait ayımlda veri'llmliış olan araşltırima önerıgeslüylie aynı 
mıalhiyıeltltleldiiır. Komıu, ihracattı artınlmıalk için kullanı
lan, ihraıclKÖa Verlgfi iadeli teldlbırlMın uyguilamımasınıdam 
dloğduğu ilerli sürülen ve faistviibi mıülmlklün olmayan 
(bazı saikuncaık sonuçlardır.; 

Yüce Meclislin değerli ülydlbrıi, bilindiği üzere, 
türdtliımlin devamlılığı, doHayi'sııyla iısitiıhldaım, mlillî geillir 
g)M dkıonomllk ve sıoteıyal göstergeler, ihracalt ile öl-
dlulkça yakından ilgjilidir. Özellikle kalkınmakta olan 
(üUUddler, kafanımlanıın finanisımanı içlim, düımya tica-
nöüiınddkü paylarımı' arlturalbiillmıenliln ve çeşftli pazarla -
ra ,g|ireibilmenlim rniücaddlldsllmli vermektedirler. Bu ül
keler, hlk yandan yeni pazarlar yaraltalbilmek, diğer 
lyandam, özellikle gdllişmliış ülkelerin öl!in|delk«i pazar 
paylliarımdan bir rnlllkltaranı ele gedirdb'ilmdk için, ken-
dlllerli açıısıınıdan, genelllilkle az gellişımliş olan ihracat 
ısıdktörünü teşvik ihltilıyacımı hissıdbrrtekfce; buma karşılık, 
pazarını korulma durumundaki sanay/leşırniiış ülkeler 
Idıe, en azından, piyasalardaki ağırlıklarının devamı 
liçin benzer polUHtilikaları izılemektedi'rler. 

Ülkemizılm de dahil olduğu gölişimekHe olan iMlke-
lleılin üygui'Jaımakitia olduklara pek çdk teşıvllk tedbHırli, 
aslımda iç piıyasalanınıin sağlıklsrz yapılarınım sonuç
larımı gellşmfiş ülkelere karşı düzeltebilmek ve ben
ler düzeylerde rdkalbdt eddblmfâk amacına yönelik-
Ifir. Düğer b(ir ifadeyle, geîlişm'iş ülke i'hraieatÇısımım 
ıdağal oıllarafk slalhlip olduğu bir imkâna, gelüşımeklte 
loilan ülke ihracaıtçıisı, genellikle bir töş'vfilk aracı sa-
yjeslnde salhtip olabilmektedir. 

llhraoalflta vergi ialdes'i, bu tür teş'viik araçların-
dlan sadece birisidir. ihraoaiUfca vergli iadesi, ihraç 
ediilen mamulüm ürdtiiimli sırasında alınmış dolaylı ve 
tdolaysız vergilenin iadesü marttığıma dayanmakta; 
•yanli dış aliciyi vergilendirmeme dülşümcıeslinden kay-

mıalklanimlakitıaıdır. Böyliece, maimulüm fiiyaitı düış'ebMği 
içim, dış pliyasada füıyalt açısından rdkalbeıt mümlklüm 
lolalbiilmdkltediir. Bu uygulamada kesin vergli yükü 
İtam hidsaplanaimadıığımdan, benzer vergi yüküne sa-
'hlip mlailar içim oı-ftSalk bir oran uygulammalktadir. Bu 
luygulalma, gellişmıdklüe olan ülllkaler yanında., pdk çok 
'gelişmiş ülkdde de yapılllmıaiktaidır. 

M'allulmıunuz olduğu üzere, çê 3t!lli üllkeîandie, ihra-
caltçuya, ithalat için döMiz tahstilsii, fadch kur sıiislte-
ımli, ühracaltlta vergi muafıi'yetli ve indirimli-, ihracatlla 
ilg'illi yaltırım, işllıeitlmle siermiayesi, kredfoterdle seldkıtıif 
uyguıl'aima, ilhradalta krddi slilgoılfcası gibi düğer teş-
vük tedbirleri da mdvoulübur. Bu tdşvliıklbrlim hepsiin-
de ve iısltljsnaisıız büitiüın üükeDerde de suüilsltllmaıl ve 
halksın kazanç sağlamla ilhlllimali sıöz konusıu olaıbil-
mdkltddjr. 

Sayım Balşikan, Yîütoe Meolliıslin değerli üyeleri-, 1985 
yıılımun Şulbait ayımıdalkli Mıeollils görıüşmieıîeriınde hü(k'ü-
mdtliimlizce yapulan açılktama'larda, iihraüalüta vergi 
ıSadid&mde görlülllen suliliisltlimaıl olaiyılarını örtibaıs etmek 
nlydt ve gayırdtli içünıde olumımaıdığı açMılklia ifade 
ddilmliıçltir. Ylinıe bu açılktalmada, tdsıpliit edilen suijls-
Itiimaffleriden dîoğam Hafinle zararının da tazmlin ebtJi-
ılıledeği beyan edilerek, son derece tdknÜk olan, bu 
Ikonudalki indeldmelerliın, devldtim incelömle dl'emanl'a-
rımda slonıuçilianldiırıillmiasımım gerdkltiıği ve aynıca Mec
lis arattırması açıillmlaisına maihall olmadığı belliırtöil-
ımiişlti. Nütlelklllm, 11984 yılı başımdan bulgüme kadar Ma-
İlliye ve Gümrülk Balkaniliğı ile Hazinıe ve Dıış Ticaret 
Musitöşarlığı inceltetae elemanları, könldilierline intlilklal 
'ddlem ihbarlar ve idarece -tespit edilen olaylar üzerime, 
ibkçıolk iibraioaıtçı nezidimlde imcdlemieiller yapmıişlardır. 
Bu incelidmıellar ndtlilcesimde, Maliliye ve Gülmrülk Ba
lkaniliğı inceleme dlömanları tarafından 20 firma içlim 
ıdüzenıltaniem 43 rapor sıanuçlarıına göre talklllblata ge-
çli'llmlişlllir. Halem, Maliyle ve Gürni'nülk Balkartlığı ince-
îeme sionuÇlarıma göre, mıülkellleflerdlen taltap edilen 
halksıız yere öldenimliş ihracatlba vengi ialdeilerii ve Ver
gi Usul Kanununun 344 ünaü maidldesıi uyarınca ke-
ıslillien fcaÇalkçılılk ctezaUarıyîa ilgili olarak vergli mah-
'kfemderi ndzidinldielbirçolkdalva açılmışltır. Bu davaya 
karşılılk da mlükleİafler, MalÜye ve Gümrüik Bakan
lığı aleyhime dava açmışitır, bu davalarım adedi 36' 
dır. Malilye ve Gümrük Balkartlığı aleylhime açıl
mış davalarım tutarı 21 867 906 1,26 liradır. 

Maliye ve Gülmr'ülk Balkanliığı inüdldme eleman
larınca, hailen ihracaltlba vergi ialdesli ödıemıelbrliıyle i -
ıgili olaralk düzenlenım'iş raporlar ndticesümde, halksuz 
iyere ödendliği sıonucuına varılan ihracatta vergli iade-
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(faifyfe İMİ olarak dla 54 439 522 401 lirailılk dava 
vaıidır; talbliî kli, bunlara, davalar sonuçtaınca ce-
asaıliar da ıltavie ddlifadk gerekir. 

IBağıımısız yargı organlarının vereceği kararlar çer-
ceveıslinıde devlet, ailacaklarının ta'hisfl'Ji hususunda ge-
ırdfcenii yapacaktır. Mesele, incelemıe demanliarınca 
Itiöspilt ddllmliş, raporlar dlüizenllenımli'ş, raporlar yargı
yla inltlilkaıl ölliiMtllmıiış ve yargı, çalışmalarına devamı 
ötlmidkfCefdir,, . 

Ylilne bu oüımitelden ollmak üzere, Hazüne ve Dış 
Ticaret Miislteşardığıı incdleme etemianîaanea, 28 fir
ma için düzenlenen 41 rapordan 8 adedi 61-83 sayılı 
Aimirnle Alacaklarının Talhısl Uısıulüü Hakkında Kanun 
çierçieVeisliınıde, gerdkîi talhlsilaltın sağlanması ve Tüırlk 
Oeza Kanuınunia göre suıç unsura ihltfilva eden husuis-
larıin da ilgili Guımlhtarlilyeit siavcıhMarına duiyurutaia-
sı içtin gerekli işilem -başllaltjlrnıışltır. Bu raporlar çer-
çeveslinlde geıti 'Memen vergi ialde tıitarı 9 610 323 050 
liradır. Pdk talbifldir Jdi bu miktar, deza&ııyla -birilikte 
talep ekHiIJecdkjlliır. 

Bu arada, incdlemie eiîeman'laınnca 116 f kima nez-
ıdinlde yapılan araşjtınmıa sonucunda, ihracallita vergi 
lialdelıerüyfe ilgİİ olarak tenlklildi gerelklirecdk bir hu-
ısuisia rasitilanimadaığı tespit ddiıllnalişiljir. Öte yandan, nez-
ıdinldb Vargi iaidıesli incelllelmıelsli yapılan 45 flirniia ile 
lilgiılli Verigi ialdb" ödemeleri, inodîelmle sonuçlanıncaya 
{kadar dutriduruılımuş buillunimıalkltaidır. 

ıSayın mliİdtlvdklilîerı, yulkarıda firma isimli bollir-
ItiilmdklsiMn genel1 çierçıeıvesinli açılklladıiğıim uygulama 
Igösitiermldkltiddliır ki, hıülkiülmıdbiımiiiz, y&ÛkCM inceleme 
etemanifan ille ihracallJta Vergi iadesi uygullama'larını 
denötJİidmldfcte ve blu denldbllamlel'eıran sonuçlarına gö
re, haksiz oîaralk öldenidliğÜ itilâm ddlitan vergi iade-
İerinli, cezalları ile 'blirlIJklte geri almak üzere takibatta 
geonıdkltledir. Ancak, valtanldaş olarak ihracaitçıılarımı-
zın yasal halkları olan idarî maihlkemelıer nezdindeki 
'iıiiiraz halklarını orjfcaldan kaldırmamız mülmlkiün değl-
dljr. Bağımsız yargı organliannın bu ihlilaflar konu-
isunıda verecekîdrfi kararlanın gereği idarece yıerkıe 
'gdtirillbadkltiiir./ 

İSayın Başkan, değerili mMvdklilleri, bu arada 
şu. nokltiayı da önemle vurgulamak islteTilm1: Hüküme-
ItJilmîiz, ihracallita vergi ialdeisli uylguflamasındakli suıiıiis-
ıtiılmıal'leıü, saldece pöJliisliye teldbliırleınlie ortadan kaldır
mak yledne, dkonomiik tîeîdlbirHlerllıe de önUlâmeyli he
def aJlimıış ve bu çerçevede, iıhradaltlta vergi iadesi 
oranlarını kaidemle!! olarak düşfürmüişıtiür. İktidara gel-
dtgiımüz tarülhfte 1 nulmarallı îisltledle Vergi iade oranı 
yüzde 20, munzam vergi iade oranı ise yüzdie 12rye 

ulaşıyordu. Bu vergi oranları zaman içinde kaldie-
mdü olaralk dlülşülrlülMilş, bulgun MbaHiyfle 1' sayılı lis-
«dddkli vergi ilaidellerii yüzde 9, azamî munzam ver
gi iaide oranı -iste yülzldte 5,)64Te i-nıd̂ 'ıriiılmlişltfir. Bu yıl 
slonunıda 1 nuımaralı İislüedle vergi' oranı yüzde 8,e', 
azamli munzam vergli oram ise yüzdle 4,&'e inld'idüe-
cıe(k!t!ir. 

Halturlanaıcağı üzere, Şufba't 1985 taTMınd'e açıl
ması ta'tep ödjlen Mleoli^ araşltıırmlası ön/glörüKm^ıe-
rljnde, o zamanlkli önerge sıalhlipibri, «tadıe oramlarım 
ıdülşüretmıoyecielkslinliz; alklsine, zaman içinde daiha faz
la teşMilke g^deödk'sftnliız» şdkllinlde bir beyanda bu-
lurimu'şlardı. Görfülildügü gilbii, zamian içlinldle ibu beya-
nın teirls'i oömıuış Ve ihracaitltıa veırgi' iade oranları önem-
i ölçülde dlülşlürüülmü̂ llJür. 

YukarMa eltrfalfüı otoralk arz eieü.'.giim nedenl'edıe, 
tçdl Mlfflelllvelklil Sayın FÜİkrli Sağlar ve arkaıdaşıları 
üaraifın'dan gündemle gdtiirilen Meölis araişjtırmaBi açıl
ması teklifline hfülcfümelt olaralk kaltılllmialdığımızı blilgi-
DerM'ze arz eder, sayigıfflarımı sunarım. (ANAP sı-
ralarınldan aıllkışllar) 

BAŞKAN — Teşekkülr elderîm Sayın Bakan.. 

Başkanlığımıza ı'nltilkal efden slöz suiasını okuyo-
rulm:: 

Aniavadıan Parltiiöi Grulbu adına Sayın Aliaatftn Fı-
rait, Doğru Yol Par'tlM Grulbu adına Sayın Memdiuh 
Yaşla, Hür Demidkrat Pariü Grulbu adına Sayın Faik 
Tarımcııoığfu, Soisiyaılldfelmlolkrat HaKkÇı Parltü Grulbu 
adına Sayın F İ M Sağlar. 

ıŞilmldli söz, Anavaltan Par*öilsli Grulbu adına Sayın 
Aîaialötiin Fıralt'ın. Buıyuırun Sayın Fıralt. 

ANİAP GRUBU ADINA ALAATTllN FIRAT 
'(JMuiş) — Sayın Balkan, dbğerlıi mlilötlveilûMbri; İçel 
Mı^JâtiVdkiİ Sayın Fikdi Saglıar ve 23 arkadaşı, Ana
yasanın 98 ineli ve İçtiüaügün 1Ö2 nci nılaldldderine 
göre, elkonomlilmliızie büiylük zarar verdiğü Idıdliaisıyila, 
haylalî ihracat olayuylUa JBgü blir Mleol'is araşitırma&ı 
açılmasını önermekltedürlbr. 

ISöz k'onulsu önergenün gerekçieisiinde iıse, bulgun 
uygull'anan dkloniomiJk mloldeıllin büyük çarpılklıikllıar 
Sinide ölduığu, denletlilmısyik Ve !klâyfilliğ)in hâktim ol
duğu,, dkonomiik "dengsleırlin aflitüilslt olduğu, hayalî 
ihracalt dd/e soygun^ lolkluğlu, ortaya konulan haksız 
vergli ialddltednlin 500 nüllyiarı büMuğu iddia edjilmek-
toddlir. 

YIUMAZ DEMİR ((Biledik) — Yalan mı? 
ALıAATTiN FIRAT (İDavamHa) — Sayın millet-

vdkill'teri, Yüce Meclislin gündemline, geçen sefer eft-
ıduığu glibi, yüne mulhalteıfeit miî BdüvekıiIerinıce öikfdî 'bir 
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artaşfarima yapâmaidan bu önierge getifliiilmliş/iik. Çünkü 
gerekçe, genel iddiatar ile verlilen rakamılar, yime, 
araşti'nlltmaısı iıslBenlen tonunun başlığı 'gibi hayalî kal-
mafldüaıdr, 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manlil&a) — Kendim
ize gelin, siklimikı bliraz. 

iALAATTİN FIRAT (Detvairmk) — Bugün Tur-
Ikföye'de dkoniolmlilk mddelliın çanpikliığını iteli sürmek 
limsarsMıtkltar; geçirilişi bJiç hatırlalmalmaktır; kuyrukları, 
yokllluiklîaırı, karaborsayı, çifte füyaferı, koftlaları, lli-
beraisyonlaırı, KltT taMlslIertinii, karşılığı olmayan 
Merkez Bankası çeMerlM unulilmalkltır. (ANAP sı
ralarımdan aflkıişHar) 

YILMAZ DBMltıR (İBİil'ediik) — Bu kaidar soygun 
yoikltu o zaman. 

AiLAATTtN FİRAT (Oevalmla) — Sayın miMöt-
ve-kiıllleılinıkı önergeislkıldie vurgulaman «Hayalî ihra-
cajt» ifadesi aibaritıillmıiş 'blir ifade alüıp, ihracatın bJiç 
yapılımaidıgı aniliaımına geök ki, bu da mümkün de
ğil; çünkü, hayalî aslı ve gerçeği olmayan zihinde-
danılanıdımlan şey veyia görünür glilbli olan mıefhuım-
dur. Bu esastan taardkteıöe, yıCIda 3 - 3 , 5 trilıyon li
ra ihıraoaltı hayailî 'saiylmatk btülyıülk haksizlik olur. 
Çünkü, ihracatın yapıldığı mlerhafe itBilbariyfe fek suiiıils-
/öSmal Varsa, bunlda birkaç kişimin birden suça işti
raki söz konuisuldıuır. Nliltieklllm, bulgun bir malın ih
raç edlîdttlmıeisli içlin asgarî 71 işlteme ihltiiyaç duyul
duğu hapiınlizün malumudur. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESBN (Ordu) — Bürok
rasiyi azallttaıişltınıız hami! 

ALAATTıIN F I R J A T (Ddvaimlla) — O halde, ha
yalî yedine, atea o t o ihraoaıtita bir kaçakçıhlk, sahte-
Iklârlıik, hiMcâdılk varıdır ve bunun karşılığımda vergi 
laddsi alınmış ise de, bu haksız ilkltilsaptır; haksız 
lilfctiiisafea ise kamunll'anımız gayeit şlddeitlii müeyyideler 
gdtiirmiışltık. 

Sayın rMılıldtivdMitöeri, bulgun 'bütün dünya ülkele
ri, ibtıiyaçliannı karşılayalbilllmek için mukayeseli üls-
<iüml!ülklerCnli kutanmalkfcaldlriar. Bkd, ihtiyaç duydu
ğu; ama kenldldlnde oÖmiayam malı temön etarfök için 
elindekli Miyaç fazllalsı malını saitaak sureitılyle dliğe-
r'inli alllmıaıya gider. Ülkeler, daha çolk ihraç etmek, 
dünya pazarlarında daha bülyülk pay kapmak, daha 
fazla dövliz gikldiM sağlamak için bazı teşvik tedbk-
ileılifle başivumrllar.; Biraz önce sayın balkan bu teş-
vttk tddblMbrûmden bahsdümljşleıldk; mesela bunlardan 
birkaçım ben de saynialk iıslüiyorıuim: İhroeaftçıya, it
halat için döviz talhlsliısii., farlklı kur sistemli, ihracat
ta verg|i muaifliıyet ve indirimli, ihraca'ria illglili yaü-

| rım, işleiilmıe sermlaiylasi ve kredilerde selbkltiif uygula
ma, ihracaitita kredi siıgorteı gfibi teşvilklıer, örnek ola
rak verMebiillir. 

Bu t e rk l e r in hepslimde ve isliliismasız bülllüm ülke
lerde de suliMimal, halksız kazanç sağlama imkânla
rı ortaya çıkalbillrnekltedk. Ucuız faıiızfli ihracat fcnedi-
si alıp, yurit içti saitışlaırın üiretiilmlinde 'kulianım'ak da 

I ısuüiıdliilmıallidir; ithal! 'm'üis'ajafdıetsll.nli güımrülksüz kullama-
I ra!lc, yine yuiit içimde saltıış yapmak da suiiislıJmaCId'Lr. 
I iBunl'aır, yurit içi saltıış için üıieiîlilm yapan, diğer sanayı-
I c'i ve tüccarlara karşı haıklsrz r'dlcaibıeJt iimlkânına sahip 
I olknıalköaldıırlar., 

En çok tartışılan ihraoalOta vergi radetslinin suiiıisti-
m a İ de bu'nlaıidlan farlklı değil-idlir. Çare nediir? Ça-

I re, aiı̂ ömft rdümlkün olduğu kadar açık ve baslit ya-
paralk, şu vteya bu daiirenin, şahsuı dlaiydalkli e'tlkiiainıi 

I 'aza'Jlimalk ı̂r. Çaıre, aym zaımamıda, pdlliısiye dieığ'I1, eko-
I rnomlik kapsamlı blmaWdır. 

I Oül§fü!k falizilli krödi suıiıiisl'ımıalli, faıizlin nıormal se-
I viyeiye yülkseilitiiıltmelsilyllie bililer. Verici iadeslinideki şilkâ-
I yeiüier ise, vorgi dadleöerinı'n aşırı ve çolk yülksek oldu-
I ğu dccı!.j:r!uer için geçenilikilir, fhracaltıın tamamını de

ğil, seçiiiimliış bazı stdkHJörîieriiddie uıygultadığınız vergli 
I liadeısî oranlarını ölylîe bir şekillide ayarliar&ınız ki, o 
J oranida bir ialde için sahıtdkâdık yapma risMine gi-
I ren olmaz; amĉ ak, diülrütslt ve o teşvike muhltaç ihra-
j catçı da fiyat rekabeti edebilme imkânını bulur. 

ABDULLAH ÇAİKIREıPE {Manita) — Yapın, 
I yapın yahu, ya,pmayın diyen var mı siizıe? Ne güzel, 
I balkın-

ALAATTİİN F I R J A T (IDelvaiml'a) — Sayın baka-
I nm da konıuişmaismdla ifalde eitltıiğlL giilbi, 

YIEM;AZ DElMte. ^Btileoilk) — DedSiği gübli... 

ALAATTİİN FIRAT (Devalmıîa) — Dödiği gibi, 
I (ifalde elUlüği gSlbi; 'bü konuda, başlta etkbrı/omtlk ollmalk 
I üzere, hükümet, gercMli te'dbirler'e başvurmuş, vergi 
I ılade oranîaırı fiednibi ol'aralk dülşiüriüllmüş, bu saiydde 
I H983 yılımda öidbnen verigli iadel!ferim!im topHaim ihraoalt 
I liçfıntidkii p'ayı yüfelde 111,5 ilken, bu oran 191851te yiiz-
I de 6,9'a geritemliiş, I9i86'nım ilik 6 ayı sonumda ise 
I yüzde 3,7 dlmıuişftur. 1984 yılında yengi iadfâsiiniin ih-
I racalt içimdelkıi oranı yüzde 20,18 ilkten, bu rakam 19185 
I yılında alınan tedbirler sonucunda, yüzde 1.2,7'ye çe-
I kiilbiiışltür.; 

I Sayın mllbtvtkilflerfi, bür diğer moödba da, önerge 
I siahlipleriMn hiçlbik ciîddî araş:tıınm!a gereği duymadan, 
I hayalî ihracaltlta sağlanan vergi iadefenimim 500 ralyarı 
I Ibullduğu şelktindediir. 
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YILMAZ DEMİR (BJeoik) — Yanıi 400 mü 
(dl.lylorlsııınutz? 

ALAATUN FIRAT (Devamla) — Bu dahi, sayın 
ımilletvekillerimiz'in hazırladığı önergenin ciddiyetten 
uzak ve afakî olduğunu ortaya koymaktadır. Şöyle ki: 
1983 yılında toplam ihracatımız 1 trilyon 299 milyar li
ra, ödenen vergi iadesi tutarı 149 milyar lira iken, 1984 
yılında ihracatımız 2 trilyon 608 milyara, ödenen 
vergi iadesi ise, toplam 329 milyara ulaşmıştır. O dö
nemde İhracat yüzde 100, ödenen vergi liadesi yüzde 
120 artmış bulunmaktadır. 1985 yılında ihracat 4 
trilyon 153 milyar liraya yükselmesine rağmen, vergi 
iadesi, ödemeleri ise 287 milyar liraya gerilemiştir. İh
racat - Türk Lirası olarak - yüzde 59 oranında art
masına rağmen, vergi iadeleri ödemesi yüzde 13 ora
nında gerilemiştir. Şimdi sorarım sizlere: Böyle bir 
ortamda mı hayalî ihracattan vergi iadesi alımı 500 
milyar liraya ulaşmıştır? Toplamı zaten 287 milyar 
liradır. 

(KENAN NURİ1 NEHROZOĞıLU (Mardin) — 3, 
senede, 3 senede... 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Bu, iddiaların 
doğru olmadığını göstermeye yeter. 

«Haksız kazançla köşeyi dön» felsefesi, heır dö
nemde bazı şahısların veya grupların düsturu olmuş 
olabilir. Bu iktidar döneminde bu felsefe en şanssız 
devrini yaşamaktadır. ı(SHP sıralarından gülüşmeler.) 

YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Sen de inanmıyor
sun. 

ALAİATTÎN (FIRAT (İDevamla) — Biz, kurnaz, 
madrabaz dolandırıcının yanında değil; çalışkan, dü
rüst, vatansever işadamı, sanayici ve tüm çalışanları-
ımızın yanındayız. (ANAP sıralarından alkışlar (SHP 
sıralarından gürültüler.) 

İnanıyoruz 'ki, Türk insanının başarısı İçin önü
ne engel 'konulmamalıdır. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

B'MAİL1 DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, ha
tibi dinleyemîyoruz. 

A J L A A T T İ N FIRAT '(Devamla) — Geçmişin hak
sız kazançları sayesinde, kapalı sistemde, döviz tah
sisleri, kotalar, ithalat müsaadeleri, mal tahsisleri dö
neminde, «köşeyi dön» felsefesi en canlı çağını yaşa
mıştır. 

'SALlrH ALOAN (Tekirdağ) — İhtiyaçları kalma
dı, 

ALAATTıfN FIRAT (Devamla) — Kota tahsisini 
al, bir gün içlinde bir başkasına yüzde 100, yüzde 200 
kârla devret, sen köşeyi dönersin; peki, o tahsisi ala
nın, pahalı olacak ithalatı kime satılacak; sanayiciye 

mi, tüccara mı?. Onlar da, tabiatıyla bunu halka pa
halı olarak yansıtacaklardır. 

Bir kamu iktisadî teşebbüsünden, tahsisle, 'bir gün 
içinde o malı al, başkasına fahiş kârla sat; işte bir 
köşe dönücü... Bu mudur ANAP İktidarında?.,. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Evet, evet, 
ALAATTİN FİRAT (Devamla) — ANAP iktidar 

rı bunların hepsini kesti beyler. Anavatan Partisi, tik-* 
fcidarı döneminde, tahsisleri, kotaları kaldırmış; bu 
işlemlerin neden olduğu sahtekârlıkları da yok etmiş
tir. Serbest piyasa sisteminin faziletlerlinden biri de 
budur. Kapalı, karmaşık sistemlerin faturaları, sonun
da halkımıza çıkarılır. Bizim sosyal adaletçiliğiimiz, 
harkımızın yanında olma felsefemiz buna izin ver
mez. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından 
gülüşmeler.) 

(M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
başka türlü köşe dönüyorsunuz. 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım diyorlar ki önergelerinde, «Siirt'imize, Mar-
din'im'ize, Hakkârilmize hizmet gitmed'i» diyorlar, iş
te, bu sayede ortaya çıkan refahın, gelir artışının 
meyvelerini, ilik defa bizim iktidarımızda, geri kalmış 
bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız, Muş'lularımız, 
Siirtlilerimiz, Mardinlilerimiz, Hakkâri'liilerîmiz, böl
gelerine ulaşan hizmetlerde görmektedirler. (SHP sı-
ralarıridan gürültüler) 

Yılların ihmalini, Anavatan iktidarı döneminde 
bir nebze hafifleten çalışmalar hızla devam etmekte
dir ve devam edecektir de inşallah. Bu çalışmalar ya
pılırken, dürüst ve çalışkan işadamını tedirgin etme
mek de önemlidir. Çünkü, dedikodular üzerine görüş 
inşa ederek, feveran halinde «Olayı soruşturalım, ih
racatçıları hapse atalım, asalım, kese'liim» sözlerinin 
dahi, genelde ihracatçılarımız üzerinde menfi etkileri 
olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Suç
lusu biz .miyiz? 

. BAŞKAN — Sayın milletvek'üHeri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyelim. 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Bu gereksiz 
telaş ortamı sonucunda : 

a) Bazı firmaların ihracattan vazgeçme durumu
na 'girdikieri, bazı ihracatçılarımızın, ihracatı yavaş
latma durumuna girdikleri; 

b) İmalatçıların, ihracatçılara mal satmak iste
memeleri durumuna girdikleri; 

c) Dış ticaret sermaye şirketlerinin, kendi grup
ları dışınidaki firmaların mallarını pazarlamama gibi 
bir duruma girdikleri; 
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'd) Hayalî ihracat iddialarının sürekli olarak ya
pılması rakip ü'llke firmalarınca Türk firmalarının ih
racatlarını gerçteMeştiremeyecdklıeririi; çünkü Türk 
Hükümeti haıyalî ihracatı soruştururken Türkiye'nin 
ihracatının 'duracağı şeklimde aleyhte propaganda yap
malarına fırsat vermektedir. 

Hlülkümdtin, bürokrasiyi azaltma çabalarının, bu 
iddiaların memurları tedirgin etmesi nedeniyle ama
cına ulaşamadığı -demin vurguladım; hailen, bir ma
lın ihraç edilebilmesi için en az 71 işleme ihtiyaç 
duyulduğunu özelikle vurguladım- sırf bu durumun 
önlüne geçebilmek için... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Biz mi 
yapacağız? İktidar olan sizsiniz. (SHP sıralarından 
gürüllüüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — ... denetimin 
sıklaştırılmamı nedeniyle gümrüklerde tedirginlik doğ
makta; spot denetim yerine genel denetim yapılmak
ta, ambalajlar bozulmakta, alıcıları menfî yönde et
kilemekte ve alıcı ülkeler Türkiye ille olan bağlantı
larını kesmektedirler. En ufak tereddütte dahi, çıkış 
gümrüğünde izin verilmediği için işlemler uzamakta, 
bağlantılar iptal edilebilmektedir. Hiç bir problem
den oümadığı halde, bankacılarım tedirginliği dolayı
sıyla ödemeler gecikmekte, nihayetinde, ihracatlar ip
tal edilmekte, bunun sonucunda ise Türk ekonomisi 
zarar görmektedir. 

Aslında önerge sahiplerinin, bu sıkı denetimden 
dolayı hükümetten hesap sormaları gerekirken, niçin, 
denetim olmadığından bahsetmektedirler? Bu da bir 
çelişki; özellikle ben onu da vurgulamak istedim. 

Sayın milletvekilleri, hayalli ihracat önergesi ile 
ilgili olarak : 

1. Hükümetin gerekli tedbirleri almış olduğu ve 
almaya devam etltiği; 

2, Konunun yargı organlarına intikal etmiş ol
duğu ve halen yargı organlarına intikal etmeye de
vam eden kuruluşlar olduğunun -sayın bakan ifade 
ettiler- ifade edilmiş olması dolayısıyla, Anavatan 
Partisi Grubu olarak Meclis araştırması açılması tek
lifine katılmadığımızı bilgilerinize arz eder, beni sa-
bırllıa dinlediğiniz için, Anavatan Partisi Grubu adına 
hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

Sağolun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
PAŞA SARIOĞLU (İAğrı) — Kabul ettin yani, 

hayalî ihracat var; fakat adını koyamadın. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Konuştuğuna 

sen de inanmadın. 
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BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Memduh 

I Yaşa; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH YA

ŞA (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri; Sosyalidemokrat Halkçı Parti İçel Milletvekili 
Sayın Sağlar ve arkadaşlarının, hayalî ihracat konu
sunda Meclis Araştırması açılması hususundaki öner
gelerini destekleyeceğimizi, bir kere, başta ifade ede
rek sözlerime basılıyorum. (SHP, HDP, DYP sıra
larından alkışlar) 

Meclis araştırması yahut «anket parlamenter» 
I dediğimiz murakabe, denetim aracı, yasama organ-
j larının hükümet üzerindeki, icra üzerindeki yaptıkları 
J denetimlerin en hafifljerinden bir tanesidir, hatta bu, 
I denetim bile değildir; bizzat Anayasada da ifadesini 
J bulduğu gibi, bu, bir bilgi edinme yoludur. Buna kar-
I ışı çıkmak, aslında, Millet Meclisini bilgi edinmek-
I - ten mahrum bırakmak demektir. İşe, bilgi edinmeye 
I mahrumiyetle başlamak, daha başlangıçta demokra-
I siye karşı çıkmak demektir. Çünkü, Millet Meclisinin 

vazifesi budur, bilgi edinmek ve bilgi vermektir. Biz 
bilgi edineceğiz ki, halka, bizi seçenlere bilgi verebile-

I ceğiz ve bizim vereceğimiz bilgiyle, millet, seçim-
I lerde oyunu kullanacak, tercihini yapacaktır. Bu yol 
I kapaltılmaik isteniyor; işin sakim itarafı budur. Sadece 
I hayalî ihracat meselesinde değil, genellikle buraya 
I gelmiş bütün Meclis araştırması istekleri bugüne ka-
I dair reddedilmiştir. Neden reddedildiğini anlamak be-
I nim ve partim için mümkün değildir. Demokratik 
I ananesi olîan, demokratik geleneği olan ve demokra-
I tik inancı olan hiçbir parti için bunu anlamak müm-
I kün değildir. 
I 'Neden önlenmek isiteniyor; bilgi edinsek ne olur? 
I «(Efendilim, elinizde sağlam deliller yok» deniyor. 
I Önerge vermiş olan biz değiliz. Arkadaşlar, suiis-
I timal yapıldığı hakkında sağlam deliller olsa, araş-
I tırma istenmez, gensoru istenir, başka şey istenir. 
I Bu, sağlam delil arama yoludur. Sağlam delil bu-
I lunılrsa, başka bir murakalbe şekline dönüşür, sağlam 
I delili bulunmazsa, itham edilenler, milletin nazarında 
I ibra edilmiş olur. Yani, bizatihi bu araştırmanın ya-
I pılması, iktidarı ve iktidarı destekleyen ekseriyet gru-
I bunu tebriye 'bakımından, onların temize çıkarılması 
I bakımından da en mlüessir yoldur. Sayın hükümetin, 
I kendilerini tebriye edecek yolu kapama felsefelerini 
I anlamak, bizim için imkânsızdır. 
I Biz, demin de ifade ettiğim gibi, bu araştırmanın 
I yapılmasını istiyoruz; iki sebeple: Birincisi, demin arz 
l ettiğim sebeple; varsa bir şey, oritaya çıksın. İkincisi, 

375 — 
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demin ifade edilen kanaatin aksine olarak, çarpık bir I 
üctisat politikasının yaraltltığı bir hayal âleminin mev
cudiyetini ortaya koymak için istiyoruz ve biraz son
ra göstermeye çalışacağım bu hayal, sadece ihracatta 
değil, fakat ithalatta da vardır, büyümede de vardır, 
her (tarafta vardır. (DYP sıralarından «Bravo» sdsffle- I 
-ili', lallikuşllaır) | 

Nedir hayalî ihracat? Burada bir tarif verildi, 
ıdemıdi IkJiı, «Olmayan bir şeyi ihraç etirmek.» Ylok, de- I 
ğil efendim, o kadar değil. Basit olarak en az üç I 
türlü yapılabilir: { 

1. Hiç olmayan bir ihracatı, bir mail şevkini ya- I 
pılmış gibi gösltermek. Mümkündür, gümrükçüyle an- I 
kaşırsınız ve böyle gösterirsiniz. Yapılmışitır, dili sene- I 
den beri yapılmaktadır. ' I 

2. Miktarı fazla gösterirsiniz. Yani, yüz ihraç I 
edersiniz, bin gösterirsiniz, bin'i tescil ettirirsiniz. I 

3. Yüz fiyatla ihraç edensiniz, gerçekte fiyat I 
beştir. Olmayanı göstererek, olanı daha fazla göste- I 
rerek, fiyatı şişirerdk hayalî ihracat yapılır; yani bir I 
nevi dövize borçlanılır. Aslında olay, biraz mütezadd I 
gibi görülür; nasıl olur da bir insan dövize borçla- j 
nır? Bunun sebepleri var; eskiden beri olurdu, 1943* I 
İten beri ölüyor; çünkü, mukabilinde ithal hakkı alı- I 
nıyordu. I 

tktisaltı sonradan öğrenenler değil de (SHP ve DYP j 
sıralarından alkışlar) benim gibi ömrünü bu meslekte I 
geçirenler, bir dlü^ük tenörlü krom ihracatını hatır- I 
larlar; bu ihracat karşılığında Türkiye'ye, başka tıür- I 
lü gelmesi imkânı olmayan mal ithal edildiği için, j 
birçok kişi, mesela krom ihraç etmiştir, daha doğru
su toprak ihraç etmiş ve bunu krom diye göstermiş- I 
tir, bunun mukabilinde de tuvalet sabunu getirmiştir. 
îşte bu, bir hayalli ihracattır; ama bugünkü boyultfer- I 
da hiçibir zaman olmamuşltor. Bugünkü boyutlarıyla ha- I 
yalî ihracat, Türk ekonomisine kumanda eden bir va- I 
si'ta, bir ımeikaniizimadir. Şilmıdti sizlere onu da izah et- I 
meye çalışacağını. I 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Geç
mişteki ihracatımız acaba nasıldı? 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Anla
tırım onu da. j 

KEMAL ÎĞREK' (Bursa) — Ahlaksızlığın her 
türlüsü... 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Ah
laksızlık değil. Onun ahlaksızlıkla alakası yoktur, 
menfaa'tle alalkası vardır. Bektaşi «Ahlaksızlık de- I 
ğill yensMIk» ıdemiiş; bu da onun gilbi bir şey. I 

Simidi, nedir 'bunun ibtayuıfcu? (Bltaçak yalyın organı- I 
llarunlda bumu glörmi'jişslünlülzidür; (birçok ;i'kltiüsaüçı 'bu t 
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konuda talhrriiınıleir ylaptmuşitıır, birçok iş aidlaımnnıtı bu 
Ikoruuda ıgiörlüışIBeırıi lalırumııiş ve Ibunlar yıayınDaınmruiştur. 
Umıtaiydtle Jttülflalk edlem ve en çok yalkllaşi'l'an ra-
Ik'alm, mevcult İhracatın yüzde 25 Mir; yani, mevcut 
Jhralcaıtaı yülzde 251iriiln haıytaİ ilhratoalt oıüduğu mer
kezindedir, bu ise 2 milyar dolar eder arkadaşlar. 
'Bu 2 mıil'yar dolar karşılığında veriden mıenfaıalt ne
dir; işte orası mühimdir. Bu, sadece sayın bakanın 
ve ANAP sözcüsünün ifade ettiği gibi, vergi iadesi 
ıdeğiılidir. Vergi ladesıi, bu meaf&aıtikı en cüzi kısanını 
ıtieşjki &ter.. Bekli öibürfaıü nedir? Ben s i z t a 'bindikle
rimi sayayım; 'tabiî, belki bilmediklerim de vardır: 

1. Ucuz kredi. Kendileri de ifade ettiler, ucuz 
kredi alıp, başka işte kullanıyaıilar, 

2. Dövizin yüzde 20'sini istediği gibi kullanma 
hakkı, 

3. Prefinansman kredisi kullanma imkânı, yani 
ucuz dış kredi kullanma imkânı. 

4. En önemlisi, -buna bilhassa dikkat edilsin- ih
raç kaydıyla veyahut ihracatta kullanmak kaydıyla 
vergi ödememe; yani gümrfük resmi ödemeden mal 
ithal etmek. 

Şimdi, bütün mesele burada. Yapılan hesaplar 
şudur : Bütün bu menfaatlaırın toplamı, en asgarî 
hesapla, dolar başı 300 lira civarında düşmektedir. 
Sayın bakanım ve sayın arkadaşlarım; şimdi, 2 mil
yar dolarlık bir hayalî ihracat, 600 milyar Türk Li
ralık bir menfaat sağlamaktadır. (SHP ve DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Mesele, bu 600 
milyarın kimlere gittiği, nasıl gittiği; onu da izah et
meye çalışacağım. 

Şimdi, ihracatçı ihracat yapmadığına, dışarı da 
satılmış mal olmadığına göre, bu 2 milyar dolar na
sıl tedarik ediliyor, 2 milyar doları nasıl getiriyor?... 
Daha evvel de bu kürsüden izah etmeye çalışmıştım; 
kurulan mekanizma, ihracat yapana değil, döviz geti
rene prim verme şeklidir. Eğer bu bile, başka türlü 
Türkiye'ye getirilmesinin imkânı olmayan dövizlerin 
getirilmesine yol açabilseydi, mesela, gayrimeşru ola
rak dışarıda birikmiş servetlerin bu yoldan transferi
ne yol açsaydı veya beyan edilmeyen kazançların 
Türkiye'ye gelmesine yol açmış olsaydı, yine bir de
receye kadar belki, «IBir şer yaparken, bir de haym 
işlîddiBc» derdik. Hayır efendim; bu dövizler Merkez 
IBanlk)aısmıd!an altoııyor. Nasıl almıytoır? Hayalî ütlhalat-
la. Çünkü, demin 4 üncü avantaj olarak arz ettiğim 
vergisiz mal ithalinde, Mıalat, beyandan çok daha 
az yapılarak, yani «2 mlyon doladık makine ıgeti-
rıeceğiımi» diye beyan edilip, 20 bin dolarlık makine 
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getirilerek -vergi muafiyeti olduğu için- 1 milyon 800' 
küsur bin dalar tasarruf edilip, o para dışarıda bı
rakılarak, ihracatın finansmanında kullan ılıyor. Yani, 
hayalli ihracatı, hayalî ithalat besliyor ve hayalî itha
lat da büyjiiyerelk, hayalî ihracatı şlşiriyor. 

1984 yılı başında, köprü, baraj gelir senetiled ko-
mu'sıuradla sıöjtediiığiırn. Oon Ahmet'im devridaim ma
kinesini hatırlarsınız. O Con Ahmet'in devridaim ma
kinesi burada da var, aynen burada da işliyor. Yani, 
dıevaımiliı 'hirlbiırüıni ve kendimi 'besteyen bir mökamamıa. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Hocam, 
kimin devridaim makinesi? 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — - Con 
Ahmet'im devridaim makinesi; eskiler bilir. (ANAP 
sıralarından «Yeniler bilmez mi?» sesleri) Yenilere 
ide amliaftınz; iki defadır amilıaltuyoruız, pek dinfcıroyor-
lar galliba. Anlattım bir kere daha bunu, bir kere 
daha anlatırım; amâ başka zaman, bugün değil; çün
kü Sayın Başkan şimdi sözümü kesmek ister. 

IBöylece Ibirtbirini 'besliyor, sonra da rıakamikra 
bakıyoruz, «UlihlaBaıt arlbtı» diyoruz. Artan bir şey yok. 
t'Ühalat artmış görünüyor; çünkü Türkiye'de petrol 
fiyatları düşmüş, dışarıda hammadde fiyatları stabi-
llize olmuş, dolar fiyatları dışarıda biz sene zarfında 
yüzde 40 civarında düşmüş; bizim ithalatımız artı
yor... İnanmak mümkün değil; ama artmış görünü
yor. İnananlar şu neticeyi çıkarıyorlar : «Türıki'ye kal-
Ikınidı» dilyorliar. Bir foaiyaıl daiha; o da teyal talb'iî. 
(DYP, SHP, HDP suraüaınmıdan a,llkıcjk>r, gülüşmeler) 
Yani, hayallî ihracat ve hayalî ithalaita dayalı bir ha
yalî kalkınma ve demin arz ettim; tabiî, herkes ha
yalci değil, bazı kişiler de gerçekçi. Bir adam çık
mış, hayalî firmalar kurmuş, istihdam yaratmış, bu
gün 775 milyon lira, hayalî değiıl, gerçekçi vergi ia
desi almış. Bu da, hayailoillere gerçekçilerin dersidir. 
(DYP, SHP, HDP sıralarından alkışlar) 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Hocam, iyi vurdun, bravo, iyi vurdun, anlarlar. Böy-
(le ilmî vurursan anlarlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AHMET M F J M D U H YA^A (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, şimdi, bu 600 milyar lirallık men
faat, yani ithalat ve ihracaMan teşekkül eden menfa-
alt... Çünkü, adam getirdilği ırmadı yallmız bir yerde kul
lanmıyor, bazı malları da başka yerde satarak birta
kım menfaaıtlar sağlıyor; bunun geneıllikle 1 trilyon 
lira civarında bir menfaat olduğu söylenebilir. Bu 1 
trilyon liralık menfaati kim elde ediyor? Hayalî ih
racatçılar, hayalî ithalatçılar, naylon faturacılar... 

Çünkü, bu mekanizma, naylon fatura dışında işleye
mez. Yani, geniş, kapsamlı bir naylon fatura şebeke
sinin, bir bakıma, Türkiye'de endüstrisi kurulmuştur 
ve tabiî bundan zifjtlenenler vardır. Birçok kişi, bir
çok çevreler, birtakım bürokratlar ziftleniyor ve bu 
işe alet olanlar, bu işe destek olanlar da birtakım 
menfaatler sağlıyorlar. Böylece, Türkiye'de yeni bir 
gelir bölüşümü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Haliktan, 
ımifâatüen topöamaın, çeşiıtfli şekiffiterde eldle ©dilem 1 tril
yon liraya yakın bir meblağ, belli kesimlere fon ola
rak aktarılıyor ve böylece Türkiye'de gelir dağılımı 
-demin sosyal adaletçi olduğunu ifade eden arkada
şımızın iddiasına ve inancına rağmen- maalesef, sos
yali adalete çok aykırı bir biçimde yeniden oluşuyor 
ve dediğim şekilde oluşuyor. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manfisa) — Bu da 
hayalî adalet, hocam. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Bu, 
başka bir neticeyi doğuruyor; bu havadan para ka
zananlar -bunlar çok sınırlı bir kütledir- Türkiye'de 
lüks tüketimi ve lüks ithalatı körüklüyor. Neden Tür
kiye'de bu kadar lüks tüketim var? Yani bir taraftan 
birtakım insanlar, orta sınıf yahutda orta derece 
dediğimiz kişiler devamlı çöküyor, ücretler reel ola
rak diuışiüMor, maaşlar düşlüyor, şu oüluvor, bu ohryoır 
'ama birtakımı adamlar devalmlh olaınalk lüks tüketme 
yöneliyor, lıülks iıtihlaHıata yöneliyor. Nedfon? İşifce, bu kay
naklardan, 'bu'rafardıaın kaızanılam paraflardan diolia/vı. 
Yanıi, ihaıyalî ihracat öyle siamıîdığı 'giibi ve irca edil-. 
mek istendiği basit mekanizmadan anlaşılabileceği gi
bi sadece bir vergi iadesinin suiistimali meselesi de-
ğildir; Türk ekonomisinin yapısının değiştirilmesidir. 
Türk sosyal hayatının bünvesinin değiştirilmesidir. 
Onun için, gerçekten Türk Parlamentosu bu konuda 
mutlaka bilgi edinmelidir. Bilgi edinmeli ki, bazı 
ikiler haksız iıtfhlalm kansıisıındla liısdler, onflar tefortivıe 
edilmelidir; eğer bazı kimseler suç işlemişse, onflar 
da, suçlarının cezasını bulmalıdır. 

«Biz ekonomiyi biliyoruz, bizden başka da bi
len yok» diyorlar. İki sene evvel burada söylediğim 
lbi<r sföz üTierime, Fakir Fukaıra Fonu Kamunu müza
keresi vesilesiyle ANAP Grubu adına söz allan bir 
arkadaşıımız, 'bir şalblb-i emıred, beni, yianilıiş blgi sa
hibi olmakla itham etti ve konuşmasında, Türkiye'de 
bu suretle yeni barajların kurulma imkânının getiril
diğini belirtti. 

• IBen tealkıiyortıım ralkıaımltora, Türfcilye'de tıasarftıif arıt
mamış, azalmıştır ve Türkiye Cumhuriyeti yüzde 49 
50 ille borçlanma imkânına malik iken, bu köprü, ba-
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raj senedi yüzünden, yüzde 72 faiz ödeyerek borç
lanmaktadır. Bir iktisatçı profesörün söylediği gibi, 
Türkiye, istikbalini ucuza satarak kalkınma yoluna 
girmiş bulunmaktadır. (DYP, SHP, HDP sıraların
dan alkışlar) 

tktisatı bitenler var, bilmeyenler var; bu doğru
dur. ZaJten, 1936'da Profesör Röpke bu tabiri Türk 
l'iforaıtfüırlüın© soklmıuıştur; «Hklt'iısaltltıa slistemlüeir yolkitur; 
•ilkUülsalfcta; bfflenllterile biflmfeyanier vardiır.» 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP, SHP, HDP 
sıralarından alkışllar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Faik 

Tarımcıoğlu buyurun. 
HDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 

(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle
rime, saym bocamı kutlayarak başlıyorum. Konuşma
larından nefis ibir deriş aldık. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Aldın 
mı? 

QFAtK TARIMCIOĞLU l(T>evamla) — Hep bera
ber alacağız efendim. Birtakım kulaklara küpe olur
sa ne alâ. 

Daha önce reddedilen bir önergenin yeniden hu
zurlarınıza gelmesi (bana biir hayli enteresan geldi; 
demek ki, 'bu konuda ibir ihtiyaç var. Eğer ıbu 'ihtiyaç 
devam ediyorsa ve (bu ihtiyaç di'ddî ise, ortada ibir ya
na var delmektir. Ortada ibir yara varsa, buna bir ilaç, 
bir çare, İbir merhem bulmak lazım. Yartaiya merhem 
yoksa veya cerrahî Ib'ir müdahale yapılmıyörsa, ya
rın korkarım, Allah korusun, kangren olur. O zaman, 
daha büyük bir zarara uğrama ih/tilmalim'iz varıdır. 

önergeyi getiren arkadaşları kutluyorum. Bir iki 
cümlenin dışında, ben de önergeye 'imzamı atardım. 
Üslup güzel, kırıcı da değil; somut belgeler ısiöylentiısi 
var; bunlar gelirse iyi olur; fakat örnekler o kadar 
çok ki, bu iddiayı ortaya atmak bile yeterlidir, bunu 
gazete manşetlerinden çıkartmak bile yeterlidir. 

Sayın bakanın konuşmasını, biraz savunma ko
kusu aldığım için yadırgadım. Daha önce getirildiği 
zaimian titizlik gösterilseydi ve yaraya neşter vurulsay-
dı, belki bugün bu görüşmeyi yapmayacaktık. Bir ko
nunun, böyle temcit pilavı gibi sık sık gündeme geti
rilmesi, demek ki, bir zihniyetin ve bir anlayışın yan
lış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Niye buna bugün bu ihtiyacı duyduk? Bu, daha 
önce de 'gelmişti, o gün hallederdik ve bir araştırma 
komisyonu kurulurdu, bu meselenin üzerine giderdi; 
belki de son derece faydalı neticeler alırdık. 

— 378 

Niçin bu konunun halledilmesi yoluna gidilmiyor? 
Yanli, bir inat ve ısrar var; ıbu niçin? 

İls'nait ve söylenenler, sadece 'iddialardan mı ibaret? 
Hayır, İşte, en son Antalya Limanından çıkan gemi, 
sessiz sessiz yol alırken, Ibeycülmaldan çıkan milyarla
rı cebine koyarak gidiyordu. Eğer tesadüfen ortaya 
çıkmasaydı, bugün o zararı hepimiz ödeyecektik. Gü
nah değil mi arkadaşlar? 

HÜSEYİN AV!N1 SAĞEStEN (Ordu) — O adam
lara yazık' değil mi, niye yakalamışlar! 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Şimdi di
yorum -ki, 'bunun ibir genel muhasebesini yapalım. 

Tespitlerimiz şudur : Teşvik tedbirleriyle ihracatı 
artırmak mümkündür. Doğrudur; yapılacaktır da. Ya
ni, bir teşvik vermek, ihracatın artırılması için ufak 
ıb'ir çaredir; ama bazı arkadaşlarımızın, «haksız (ikti
sap» dediği, «suiistimal» dediği, hayalî ihracat deni
len korsan ihracatın artması, Ibu teşvik sayesindedir. 
Yani, bu teşvik sistemi, ihracatı değil de, hayalî, kor
san ihracatı artırmaktadır. Yine tekrar ediyorum; 
beyltjüllmal, bu tercih sayesinde zarardadır. Sistem, 
korsan üretmektedir; mesele budur. Bunun üzerine 
gitmek hepimizin görevidir; niye bundan kaçalım? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Niye 
kaçıyoruz, gidiyoruz işte... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Baştan 
ölçü kaçırılmıştır; yüzde 11 'den yüzde 6'ya düştü id
diası bu ölçünün kaçırıldığını göstermektedir. 

Sayın hocam da belirttiler; hiçbir döenemde bu 
Iderece ayyuka çıkan iddialar olmamıştır. Demek ki, 
bu teşvik sistemi İyi ibir sonuç Vermemiştir. 

Bu teşvik sistemi üzerinde, daha önce de belirt-
ımişitim, dillimde tüy bitti; kalkınmada öncelikli yöre
lerde de aynı terane vardı; fakat o teşvik tedbirleri 
çok az, {sayılamayacak kadar az bir sonuç vermiştir. 
öyleyse, bu sistemi gözden geçirmek zamanı gelmiş
tir. Bütün bunlar birikince, sorumsuzluk hanesi ga
yet tabiî olarak artmaktadır. 

Geçenlerde gazetede çok garip bir haber vardı, 
«Hayalî ihracatçılar KDV almaya gelmiyorlar» diye. 
Neden? Çünkü KDV almaya gelince menşe göstere
cek. KDV almaya gelenler de büyük ihracatçılardır. 
Bu çok önemli bir çelişkidir. KDV sayesinde, mali-
yec'M'erin bu kaçağı yakalaması çok olumlu bir şey
dir. Bu uyanık maliyecileri tebrik ediyorum. Demek 
ki KDV, bumda önemli ibir rol oynamıştır. 

AHMET İLHAİMİ KÖSEM (İMalatya) — İyi bir 
şey işte. 

IFAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu zararın 
kârıdır. 
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MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — KDV' I 
yfi tasvip eldiyor musunuz? I 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Elbette; 
bunu defalarca dile getirdim ama, ilaç gibi kalemler ı 
hariç. r 

Sayın Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşımın, bir I 
nevi İtiraf gibi gelen bir 'beyanı var; «71 kaleni ihra- I 
cat istemi varıdır» diyor. Eğer 71 kalem ihracat işlemi I 
varsa, bunu, «Bürokrasiyi kaldıracağız» sözleriyle çe- I 
lİşkih' bulurum. | 

HÜSEYİN AVNt SAÖBSEN (Ordu) — O da 
bir gelişme; demek 'ki itiraf edebiliyorlar. I 

FAİK TARMCIOĞLU (Devamla) — Evet. 
İşçi dövizlerinde bir durgunluk var; iişçi dövizle- I 

rinde artış yok. Şimdi güven faktörünü bir tarafa bı- I 
râkahm; «Çoluk çocuğumuzla yıllardır el kapıların- I 
da didindik, çalıştık, yurda döviz gönderdik. Korsan I 
firmalar var. Bu firmalar vergi iadesi alıyorlar, ha- I 
yalı ihracattan pay alıyorlar; bizim gönderdiğimiz I 
anaimızın ak ısütü îlbi paralarımıza hiçbir prim öden- I 
diği yak» diye haklı ve yerinde sızlanmalar başlamış- I 
tır. Bu tafepleri bununla nasıl bağdaştıracağız, bile- I 
mdyorum. I 
• Aslında meselenin özünde yatan ve bir türlü in- I 

diremediğimiz önemli bir konu var; enflasyon... Enf- I 
lasyon, maliyetli artırdıkça, ihracat, hayal haline gel- I 
mdkitedir. Elbette, bugün Hortg-Konıg'tan gönderilen I 
toir gömlek 20 marka satılıyorsa, Türkiye'den gönde- I 
rilen gömlek, ondan kaliteli olmakla beraber, girdiler I 
fazla olduğu için, daha az bir fiyata satılmaktadır. I 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 9 Mark. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — 9 Marka 

satılmaktadır. I 
Tabiî, enflasyon iböyle olunca, verim de artmı- I 

yor. Neredeyse, mal bedeli kadar vergi iadeli... El- I 
bette olmaz. Garip bir örnek vereceğim : 1985 yılı 
sonuna doğru hayalî İhracat konusunda 10 milyar İd- I 
ra avukatlık ücreti talep edildiği İddia edilmektedir. I 
Eğer avukatlık ücreti olarak bu kadar yüksek bir 
meblağ talep ediliyorsa, demek ki, ortada daha yük- I 
sek, belki iddia edilen miktar kadar yüksek bir ra
kam söz konusudur. Tabiî, bu miktar trilyonluk ra
kamlara (baliğ olmaktadır. 

Şimdi, hangi firmaların hayalî ihracat yaptığını I 
Ibir bir açıklamak, belki o nazenin ihracatçıları ür- I 
kütiebilir; ama şu da bir gerçek ki, canını dişine taka- I 
rak ihracat yapan ve bunun için çırpınan namuslu I 
kimseler de var. Niye onları bu şekilde ayırarak ce- I 
zalandıralım? I 

I «Hangi firmalar veya kaç firma aleyhinde soruş-
I turma açıldı?» sorusuna karşılık, yargı organlarına 
I intikal etmiş sayın bakanım ıbazı rakamlar verdiler. 
L Doğrudur, işte bunlar, bütün hu iddiaların doğru ol-
r duğunu gösterir. Öyleyse bir Meclis araştırması yapa-
I hm. Meclis denetiminden niye kaçahm? iBir komis-
I yon kuralım; bu iddiaların boyutları nedir, nerede du-
I racaktır; tartışalım, görelim ve hu konu da burada 
I ibitsin. Çünkü, eğer bu konu 'burada bugün reddedi-
| lirse, gelecek sene bir daha gelecektlir ve bu şekilde 
I sürüp gidecektir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Komis-
I yonda kendileri de bulunacak, değil1 mi? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Elbette 
I efendim, kendileri de bulunacaklar; hatta çoğunlukta 
I olsunlar, hiçbir problem yok; emrederlerse bendeniz 
I de bulunurum efendim. Gayet güzel olur; hakikaten 
I somut, objektif, güzel bir araştırma yapalım. Bundan 
I niye kaçıyoruz, bunu anlamak mümkün değil. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Meclü-
I sin birlik ve beraberliğini sağlar. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bir araş-
I tırma yapılsa, yani sayın hocamın da arz ettiği gibi, 
I Meclise bilgi verilse kıyamet mi kopar? Hayır, kati-
I yen. Bilakis, bu, kokusu her tarafa yayılma istidadı 
I gösteren kötü kokular ortadan kalkar ve bundan hem 
I demokrasi, hem rejim, hem de iktidar müstefit olur. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ya ko-
I kunun çıktığı yer doğruysa?.. 
I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — İhracatın 
I önemini kimse reddedemez; o mümkün değil. 

Bir ufak konuyu daha arz ederek sözlerimi bi-
I tiriyorum. Reeksport denilen bir muamele vardır ve 
I reeksport olayında bile vergi iadesi alınması çok ga-
I riptir. Tabiî bunu, «Bu sadece bir suiistimaldir» di-
I ye ifade edemezsiniz. Bu, sistemden kaynaklanrhak-
I tadır. Bu sistem, türedi zenginler doğurmaktadır. Bu 

türedi zenginler sosyal dengeleri bozmaktadırlar; bu
nu asla hakkımız yok. Tabiî sosyal adalet iddiaları, 

I bunlar olduğu müddetçe gülünç kaçmaktadır. Bu 
bakımdan, araştırma önergesinin kabulü yönünde oy 
kullanmanızı rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (HDP sıralarından al-
I kışlar) 
1 BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanmcıofc-

lu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

I Fikri Sağlar; buyurun. (SHP şıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA DURMUŞ FİKRİ SAĞ
LAR (İçel) — Sayın Başkan, sayın üyeler; öncelikle 
bir hususu açıklamak istiyorum: Muhalefet partisi 
grup sözcülerine çok teşekkür ederken, Anavatan 
Partisi Grup sözcüsünün sözlerinin yorumunu için
de bırakmak suretiyle cevap verme gereğini görme
den sözlerime başlamak istiyorum. 

Geçen yıl 12 Şubat 1985 günü, ekonomimiz için 
büyük yara olan ve 24 Ocak kararlarının çarpıklığını 
açıkça vurgulayan bir konuyu gündeme getirmiştik : 
Hayalî ihracat. Meclis araştırması açılması istemimiz 
ANAP'lı üyeler tarafından reddedilmişti. Devletin 
parasının, yetimlerin hakkının, haksız yere, göz gö
re göre birkaç yandaşa, yapmış oldukları sahtekârlık 
karşılığında bir ulufe gibi verilmesini önlemek, ti
carî ahlaksızlığa son vermek ve en önemlisi, ekono
mimizde gittikçe büyük bir kambur olan bu olguyu 
yok etmek için enine boyuna araştırılmasını istemiş
tik. Ancak, o gün, gerçeklerden uzak kalan bir görüş 
içinde, anlaşılmayan bir telaş ile, araştırma açılma
sını istemeyen - başta hükümet olmak üzere - yetki
lilerin, aradan geçen birbuçuk yılı aşkın bir sürede 
nasıl yanıldığını ve ekonomiyi, gereği ve görevi ol
duğu için değil, uzaktan kumandaya cevap vermek 
için takip edebildiğini; yönlendirme değil, yönlendiril
diğini ve en önemlisi, ekonomik ahlakın, bilgisizlik
ten mi, yoksa isteyerek mi kısır kaldığını - yorumu 
içinde bırakılarak - yolsuzluklara açık olduğunu ibret-
ye izledik. 

Ekonomiyi allak bullak eden hayalî ihracat ne
ticesinde haksız olarak alınan vergi iadelerinin 1984 
yılında 100 milyarı geçtiğini hesaplarla ortaya koy
duğumuzda, Sayın Mesut Yılmaz, «5 milyar civarın
dadır» diyerek, olayı küçültmeye çalışmıştı. Hırsız
lığın bir lirasının da bin lirasının da bir olduğunu, 
hırsızlığın hırsızlık olduğunu bir yana koyarsak, Sa
yın Yılmaz'ın incelemeye alındığını beyan ettiği 16 
firmanın sadece 7'sinin haksız olarak aldığı vergi iade
leri ve cezaları toplamının 63.2 milyar olduğunu gö
rebiliriz. Bu, 17.5.1985 tarih 23/2138 sayılı gizli ya
zıda açıklanmıştır. L}öküm şöyle : ANEKS 28 milyar, 
SÜZER 4 milyar, EKSEL 6,5 milyar, ÎMEKS 4 mil
yar, TEKFEN 3,5 milyar, GEPA 5,2 milyar, YAŞAR 
HOLDİNG 12 milyar: Sayın Yılmaz'a ithaf edilir. 
(SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Görülüyor ki, hükümet, kendi elindeki belgeleri 
bile dürüstçe açıklamaktan kaçınmıştır. Gerçeği açık
lamaktan çekinmesinde olayı saptırmak amacı gütmü
yorsa, açıkça, acizlik söz konusudur. Bizce, hükü

metin varlığının ve yaşamının dayanakları olan fir
maları, holdingleri rahatsız etmemek, onların vur
gunlarına, yaptıklarına göz yummak isteği ilk akla 
gelendir. 

Hayalî ihracatının, olmayan değerleri var göstere
rek ihracat teşvik unsurlarından faydalanmak, kazanç 
sağlamak, çarpık sistemin boşluklarından geçerek dev
letin sırtından zengin olmak ve yasal olmayan değer
leri yasallaştırmada kullanılan bir olgu olduğunu he
pimiz bilmekteyiz. Karşısında alıcısı ve malın hiçbir 
değeri olmayan çeşidine «hayalî»; miktar ve değe
rinin şişirilmiş şekline de «fiktif ihracat» diyoruz. 

Bu olgu, ahlak ve kural sınırlarını aşan herkese 
büyük kazançlar sağlamaktadır. Nasıl mı? Banka ku
ruyla «Tahtakale» dediğimiz karaborsadaki döviz ku
runun arasındaki fark, ihracatı teşvik tedbirleri adı al
tında oluşan kaynak kullanımı destekleme primi, ver
gi iadesi, munzam ödemeler ve KDV değerlerinin top
lamından düşük olursa, kazanç ortadadır. Ayrıca, çe
şitli kaynaklardan, yurt dışında olan dövizlerin yurda 
getirilmesi bu yolla gerçekleşmektedir. Çokça, «kara 
para» olarak tanımlanan ve kaynakları belli olan dö
viz, hayalî ihracat neticesinde yurda gelişinde, hem 
aklanmış, hem de kârlanmış olmaktadır. 

Hayalî ihracat nasıl yapılmaktadır? Yukarıdaki 
saydığım nedenler var ise, ihracatı yapacak firma, ön
celikli listelerden, vergi iadesi yüksek olan bir malı 
seçer. Daha sonra, paravan şirketlere belli yüzde kar
şılığında değersiz ya da hiç olmayan; ama listede seç
tiği, ihraç edeceği mal görünümü için bir naylon fatura 
bulur ve malı ihraç eder. Böyle faturaları kesen çok 
insan vardır; bunlar da bol bol gazetelerde çıkmakta
dır. örnek olarak Yusuf Ergin'e ait, Ergin Tekstil 
firması 5 milyon lira karşılığında, 2,5 milyar liralık 
faturayı; Hasan Büyük de, 2,5 milyon lira karşılığın
da 1,5 milyar liralık faturayı istanbul'da Abdullah Ti-
rali isimli işadamına kesmişlerdir. Hayalî olarak ih
raç edilen mal karşılığında gelecek dövizleri,' «indir-
meci» adlı şahıslar bulurlar. Bu şahıslarla ihracatçı 
firma, dolar başı bir kâr vererek anlaşır. İhracat ya* 
pan firma adına, ancak indirmecinin istediği bir ban
ka ya da şubesine bu para gelir. Çünkü indirmecinin 
işi doğrudan döviz ticareti yapmaktır. İç ve dış piya
sada da dövizleri o toplar. Hem ihracatçı firmadan, 
hem de bankalardan, pazarlıkla, dövize ek bir prim 
alır. Özel bankalar her ne kadar, Merkez Bankasının 
açıkladığı döviz kurunun yüzde 1 - 2 altına inemez 
ya da üstüne çıkamaz denilirse de, çokça bu rakam
ların çok üzerinde değerle döviz satın alır. İhracı ya-
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pan firma, dövizi hiç görmez; karşılığında Türk pa
rasını da hiç almaz. O sadece vergi iadeleri ve KDV 
ile ilgilidir. 

Yurt dışından gelen dövizlerin kaynaklarını da araş
tırmak gerekir. UBS'nin açıklamasına göre 12 Eylül 
1980'e kadar Türkiye'den yurt dışına toplam 75 mil
yar dolar servet kaçmıştır; bu rakamı Merkez Ban
kası da doğrulamaktadır. Giden servet ya da esrar, 
eroin gibi işlerin karşılıkları, döviz olarak gelir. An
cak, bunların yanı sıra da, en önemli döviz kaynağı, 
yurttan kaçırılan altın karşılığıdır. 28 Ocak 1986 gün
lü Cumhuriyet Gazetesinde Başbakanlık yetkililerinin 
söylediğine göre, 1984 yılında ülke dışına 300 milyon 
dolarlık kaçak altın çıkışı olduğu, Merkez Bankasına 
gelen istihbaratlarda 1985 yılı Ağustos ve Eylül ayla
rında uluslararası mafianın Türkiye'de 500 milyon do
larlık bir altın alışverişine girdiği açıklanmıştır. Bu 
olayların yanı sıra, Mersin'de Abdullah Ayan, Ah
met Tanrıverdi, bankacı Halil Soydan, Erol Aksoy ve 
hatta Başbakan Sayın Özal'ın da adının karıştırıldığı 
meşhur altın kaçakçılığı davası halen sürmektedir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bu davada, kaçan altın
ların döviz karşılıklarının, «İhracatlara prefinansman» 
diye yurda girdikleri açıkça bilinmektedir. İhracat, 
ülke ekonomisi için son derece önemlidir; ancak, ihra
catı artırmak amacıyla alınan tedbirler ciddî bir şe
kilde takip edilemezse, önemli ülke kaynaklarının yok 
edilmesi yanı sıra, ekonominin hırpalanması da söz 
konusudur. 

Sağlam bir ekonomi, siyasî tercihlere göre değil, 
ekonomik gerçeklere göre kurulmalıdır. Ancak, bu 
gerçekler bilerek göz ardı. edilmekte, suiistimale açık 
tedbirlerin neticesi sadece seyredilmektedir. 

12.2.1985 günü Sayın Yılmaz, hükümet adına ko
nuşmasında, «Firma itibarı ekonomik gerçeklerden 
önce geldiği için, yolsuzluk yapanların adlarını açıkla
mayacaklarını» söylemişti ve «Alınacak ekonomik ön
lemlerle bundan böyle bu olaylar ortadan kalkacaktır» 
diye her zamanki gibi iddialı konuşmasını yapmıştı. 
Ancak, o tarihten bu yana görmekteyiz ki, bu olaylar 
sanki hükümetle ve hükümet sözcüsüyle alay ederce
sine peşi sıra basına boy boy döküldü. Ülkeye tam 
olarak sahip çıkan değerli basınımıza da, bu konuda
ki görevlerinden dolayı teşekkür etmek isterim. 

13.2.1985 gününden bu güne kadar basında çıkan 
hayalî ihracat olaylarının toplayabildiğim kadarıyla 
sayısı 36'yı bulmakta. Tüm ülke bu olayları takip et
ti, ihbarlar ve dosyalar peşi sıra gönderiliyor. Devle
tin her kademesine hatta Cumhurbaşkanlığı makamı

na dahi müracaatların yapıldığı iddia edilmekte. Basın
da da yer alan birkaç örneği vermek istiyorum : 

12 Mart 1985 tarihli Güneş Gazetesi: «Federal 
Almanya'ya ihraç edilen 20 ton fasulye, iç fındık çık
tı. 22 yaşındaki Nurcan Turan yakalandı.» 

9 Mayıs 1985 tarihli Hürriyet Gazetesi: «Hurda ve 
kırpıntı demirleri eriterek parça dökümü yapan Krom 
Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, hiç 
imal etmediği mallan ihraç etmiş gibi göstererek 600 
milyon liralık vergi iadesi aldı.» 

Haziran 1985 — Rapor: «MH Ticaret Pazarlama 
A.Ş. Mersinden üç TIR dolusu kitabı Federal Alman
ya'ya ihraç ederken yakalandı, ihraç tutarı 2 milyar 
500 milyon lira, gösterilen kitapların değerinin 85 mil
yon lira olduğu söylendi.» 

23 Ekim 1985 Hürriyet: «Kapıkule'den çıkarken 
yakalanan Görüntü Yayıncılık Matbaacılık Ticaret 
A.Ş.'ye ait TIR'da 30 milyon değerindeki posterlerin 
satış miktarı 440 milyon lira olarak gösterilmiş.» 

En son olarak 3 Eylül 1986 tarihinde tüm basında 
yer alan bir haberde, ülkenin kırk yılda üretebileceği 
parke tahtasının Lübnan'a sadece üç ayda ihraç edil
diği ortaya çıktı. 

Daha önceleri tescilsiz ve vergi iadeleri en yüksek 
olan tekstil, halı ve deri konularında görülen hayalî 
ihracat, bu konular açığa çıkınca, orman ürünleri 
üzerine döndü. Ocak - Mayıs aylarında 103 milyon 
dolarlık 38 milyon metrekare parke tahtasının Lüb
nan'a ihraç edildiği görüldü. 

İhraç miktarlarının Türkiye'nin üretimi ile kıyas
lanmasında - yıllık üretimimizin 800 - 900 bin metre
kare olduğu düşünülürse - üç ayda Lübnan'a gönderi
len ağaç parkenin 42 yıllık üretimimize eşit olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 1984 - 1985'te Lübnan'a hiç par
ke ihraç edilmediği ve 1986 Türkiye üretiminin toplam 
1 milyon 776 metrekare olarak tahmin edildiği ger
çeği, büyük bir hayalî ihracatın varlığının söz konu
su olduğu, ANKA'nın haberinde yer alıyor. Tek bir 
firma tarafından 19 milyon 738 bin dolarlık ihraç 
edilen hayalî parke karşılığında alınacak vergi iadesi 
1.3 milyar liradır. 

Bu ana kadar hükümetin bir tek yetkilisi, benim 
ortaya koyduğum, Lübnan'a ihraç edilen hayalî süpür
ge sopası olayını kabul etti; yapan İLKPA Firması
nı açıkladı ve firma sahibi Abdullah Ayan hakkında 
işlem yapıldığını söyledi. Abdullah Ayan'm, İLKPA 
(İlk Tarım) firması, sadece süpürge sopası değil, ha
yalî kundura da ihraç etmiştir; raporlarla sabittir. 
Abdullah Ayan, biraz önce bahsettiğim meşhur altın 
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kaçakçılığı olayının baş sanığıdır ve Abdullah Ayan, I 
Anavatanın İçel kurultay delegesidir. (SHP sıraların- I 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Şu anda rahatça milyon- I 
larına milyon katmaktadır. Hakkında hiçbir işlem I 
uygulanmamıştır. , I 

Ekonomiyi ve sosyal yapıyı iyi bilmezseniz, aldı- I 
ğınız önlemler çözüm getirmez. Bakınız, Temmuz 
1985'te ihracat yüzde 43.4 oranında bir çoğalma gös
terdi. Nedeni, yurt içinde çeşitli gayri resmî yollarla 
edinilen kara paranın yasallaştırılması oluyor. Vergi 
denetimlerinin alabildiğince artması, gerçek gelirle
rin saptanarak vergilendirilmesine gidilmesi için bazı | 
önlemler alınacağı haberi, kara paranın dövize dönüş
mek üzere Tahtakale'ye yönlenmesine neden oldu. 

Hayalî ihracat yapanlar, günlük politikayı çok ya
kından takip etmekte, hatta politikanın içinde bile bu
lunmaktadırlar. Alınacak kararlar, takip edilecek yön
temler, yandaşlara önceden haber verilmekte; bundan 
dolayı, mallar ve ülkeler, duruma göre değişmekte
dir. Bakınız, 1984 yılının ilk üç ayında 105 milyon 
dolarlık halı ihraç edilmişken, 1985 yılının yine ilk 
üç ayında bu rakam 28 milyon dolardır. Çünkü, ha
yalî ihracatçı, halıda oynanan oyunların anlaşılmış 
olduğunu haber kaynaklarından öğrenmiş ve o malı 
kullanmaktan vazgeçmiştir. 

1984 yılında Federal Almanya ve İsviçre'ye hayalî 
ihracatın yapıldığı anlaşılınca, bu ülkelerle olan ih
racatımız çok gerilemiş; buna karşılık, 1986 yılında 
İngiltere, italya ve Benelüks ülkelerine önemli ölçü
de ihracat yapılmıştır. Yılın ilk yarısında İngiltere'ye 
ihracatımız, aylık ortalama 35 milyon dolar iken, ani
den Temmuz ayında 72 milyon dolarlık bir düzeye 
çıkmıştır. Aynı şekilde İtalya'ya aylık ortalama 40 mil
yon dolar olan ihracatımız 56 milyon dolara, Benelüks 
ülkelerine aylık ortalama 14 milyon dolar olan ihra
catımız 20 milyon-dolara çıkmıştır. İngiltere'ye yönelik 
artış yüzde 109 gibi inanılmaz bir büyümeye konu 
olmuştur. 

İhracat verileri biraz dikkatli incelenirse, ciddi de
ğişiklikler hemen ortaya çıkmaktadır. Gerek ülkele
re, gerekse mal guruplarına göre dağılımın, 1984 yı
lının 1985 yılına kıyaslamasında, bazı sanayi ürünle
rinde ve Dubai'ye yapılan ihracatta olağanüstü artış
lar ortaya çıkmıştır. Madenî eşyada 1985'te 1984'e 
göre yüzde 461, makine sanayiinde ise yüzde 334 ar
tış olduğu görülmüştür. Hayalî ihracatı örnekleriyle 
kanıtladığım orman ürünlerinde 1984'e göre 1985'te 
yüzde 592'lik artış görülmektedir. Dubai'ye dönük 
ihracatın yüzde 599 artışla, 14.7 milyon dolardan 102 
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milyon dolara yükseldiği gözlenmektedir. Bu artış
lar, hayalî ihracat niteliğini taşımaktadır. 

Hayalî ihracatçı, «Döviz gelsin de nasıl gelirse gel
sin» diyen hükümetin bu tavrından cesaret almakta
dır. (SHP sıralarından alkışlar) Çünkü Sayın Başba
kan, ekonomideki tüm başarısını, ihracattaki abartıl
mış rakamlara bağlamıştır. Sayın Başbakan, «Yapı
lan ihracatın bir tek doları dahi yurt dışında kalma
mıştır» demektedir. Bu beyanında aslı yoktur; çünkü 
yaklaşık 600 milyon dolar yurt dışından gelmemiş, 
ihracatçı özellikle getirmemiştir. Gerekçesi açık: Üç 
ay içinde gelmeyen dövizlerin cezası sadece 100 bin 
liradır. Bu para ödenir, döviz dışarıda kalır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ekonomik suça 
ekonomik ceza... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Ha
yalî ihracatçı 1984'ffce tekstilde yaptığını, ş/imdi güm
rük çıkışında başka ürün olarak nitelendirilmesi 
mümkün olan ve fiyatı, kalite ve kullanımı yerine 
göre çok değişebilen ürünleri kapsayan sektörleri se
çerek yapmaktadır. Olgu, gün gibi açıktır. Ancak, 
hükümet örtbas etmek tödir; çünkü hükümet serma
yeden yanadır. Göstermelik olarak bazı firmalar hak
kında işlem yapılmaktadır. Ancak, zorunlu olarak 
yapılan bu işlemlerin nedeni, hükümete göre işgüzar; 
fakat, gerçekten ulusunu seven kamu görevlilerince 
yakalanan firmalardır. 

I Basında bulduğu/m kadarıyla bazılarını saymak is-
I terim. Doğrudan mahkemeye verldıiği söylenenler: 

Tartete Tarım Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Erpeks, Do-
teks, Karaca, Oryantal, Yünsan, Sözaş, Gepa, İlkpa, 
Etaş, Eral Dış Ticaret, Tim, Volkanlar, Ram Dış Ti
caret, Anadolu Eksport, Yaşar Dış Ticaret Eksel, 
Tekfen, Altın Mensucat Sanayii, Altınsoy Gıda Tica
ret A.Ş., Aşka Balatacılık, Aslan Ticaret, Atilla Şah
baz, Battal Özdemir - Ekrem Arda, Bagi Giyim Sa
nayii, Atlas Dış Ticaret, Çelik Dış Ticaret, Doruk 
Dış Ticaret, Delta Dış Ticaret, Erta Dış Ticaret, Ege, 
Eksel, Gök-Al, Gerçek Mensucat, Has - Al Dış Tica-

j ret A.Ş., İlbaş Dış Ticaret, Karavan Halıcılık, Mut, 
Meaş, Pekcan, Reman Reşadiyeliler, (ki, 3,5 milyar 
vergi iadesi almıştır, bir tek ihracat yapmadan), Sam-
taş, Savaş Dış Ticareet Tarteks. 

iSayın Başkan, sayın üyeler; kamuoyunun dikkatle 
takip eitt'iği, bizlerliinde üzerinde önemle durduğumuz 
Ekonomimizde denıgeısizilik yaratan bu olayın, maale
sef, hükümet, son derece ciddiyetsiz ve yanlı davranı
şı ile, süreç içlinde kaybolmasını beklemektedir. Çün-

I kü görülmektedir ki, bu firmalar ve sahipleri, seçim-
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ierde »bu hükümeti paraca deş/tekleyenlerdir ve hü
kümet, aldıklarının karşılığını ödemek zorunda ve 
(belki de gelecekte alacaklarının karşılığını da şim
diden vermektedir. (SHP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Biz bütün bunların 
hesabını vermeye hazırız, endişen olmasın. 

HÜSEYİN AVNI SAÖESEN (Ordu) — O za-
ıman araştırma iste. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Ağız
larında temcit pilavı gibi «Yargıya verdik, savcılığa 
verdik» demelerinin arkasından ilki yıla yakın süredir 
Ihiçbir netice çıkmamıştır. 

OSMAN IŞIK (Anlkara) — Verilemeyecek hesa
bımız yıok, siz kendi durumunuza bakın. 

CÜNEYT CANVER (Aklana) — Me de gör ba
kalım. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 

Başkan, müsaade etsinler de konuşalım efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko

nuşmayın efendim. 
OSMAN IŞIK (Ankara) — Çamur atmayı bırakın 

efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Ağız

larında temcit pilavı gibi, «Yargıya verdik, savcılığa 
verdik» demelerinin arkasından iki yıla yakın süre
dir hiçbir netice çıkmamıştır. Şimdiye kadar hayalî 
ihracat... (SHP yralarıridan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, toparlayın efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) ^- To

parlayacağım efendim. 
HÜSEYİN AVNl SAĞESBN (Ordu) — Süresi 

dolmadı efendim. 
BAŞKAN — Süresini aşmadı efendim, sadece ha

tırlatıyorum. 
Sayın Sağlar toparlayın. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Efen

dim, çok önemli konu; nasıl olisa reddedecekler, hiç 
olmazsa doğruyu söyleyelim de dinlesinler efendim. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Sağlar. 
OSMAN IŞIK (Ankara) - - Hiç doğruyu söyle

din mi daha? 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — «Yar

gıya verdik, savcılığa verdik» demelerine rağmen iki 
yıla yakın süredir hiçbir netice çıkmamıştır. Şimdiye 
kadar hayalî ihracat yaptığı için cezalandırılan ya da 
devldöten aldığı haksız vergi iadeleri, .cezalarıyla bir
likte geri alınan hiçbir firma yoktur, olmaz da; 
çünkü hükümet bir kandırmaca yapmaktadır. Savcı-
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ılıklara verilenler, hayalî ihracattan değil, sahte fatura 
düzenlemekten soruşturulmaktadırlar. «Ben bunların 
sahte . olduğunu bilımliyorduım» beyanı, takipsizlik 
kararı alınmasına yeterlidir. Oysa bu firmalara Vergi 
Usul Kanununa göre işlem yapılması gerekir. Hükü
met, davaların görüldüğü mahkemeleri etkilemek 
için devamlı tebliğler yayınlanmaktadır. Mahkeme
lerde Vergi Usul Kanunlarının maddeleri yerine büt
çe kanununun maddeleri ya da Bakanlar Kurulu ka
rarlan empoze edilmektedir. Maliye müfettişlerinin 
belirttiğine göre, vergfi iadeleriyle ilgili haksızlıkları 
ve fazladan ödenen paraların iadesi için kanunda, 
«Fazladan verilen vergi iadasii + üç katı ceza uygu
lanır» dertken, Hâzine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ise, 
anaparanın bir katı ceza uygulanmasını istemekte
dir. 

Bugün, cumhuriyet savcılıkları kaçakçılık büro
larında, 1567 sayılı ve 1528 sayılı yasalara muhale
fetten 150 ünlü firmanın olduğu söylenmektedir; 
doğru ölüp olmadığını bilmiyorum. Hükümet, zo
runlu olarak yargının önüne çıkarılmıiş bu yandaşı-
ları, kamuıoyu baskısını göz ardı ederek korumak için 
gerekli önlemlerimi getirmenin telaşı ile bir dizi dü
zenlemeler yapmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, bağlayın ve tamam
layın efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Şöyle ki: 20 Kasım 1985^ Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Teşvlik Uygulama Dairesi ile Merkez 
Bankası yetkilileri, başlarında Yusuf Özal, Yavuz 
Canevi, Bülent Özlfiürkrnıen'in bulunduğu toplantıda 
çok önemli kararlar almıştır. Bunun en önemli kararı
nı şöyle açıklayayım efendim: 

Vergi iadeleri durdurulan firmaların talepleri, 
Devlet Planlamanın talimatı çerçevesinde sınıflan
dırılırken, en can alıcı kararı Devlet Planlama Teş
kilatı şöyle açıklamıişltır: «7 Ekim 1985 tarihine ka
dar devletin tüm denetim elemanlarının yapmış oldu
ğu hayalî ihracata ilişkin soruşturmaların tamamı hü
kümsüz kalacaktır.» (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Dana da önemlisi, vergi iade talepleri, teminat 
mektubu almak suretiyle bağışlanabrlecektir. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, bağlayın ve tamamla
yın lütfen. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — «Hayırlı ol
sun» de, geç glit. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Ha
yalî ihracatı, vergi iadelerinin düşürülmesi tek başı-
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na önleyemez; çünkü, ihracatın en önemli nedeni vergi 
iadeleri değ M, iç ve duş faizler arasındaki farktır. Bu 
fark olduğu müddetçe ve ihracatçı sermaye şirket
lerine ek yiüzide 10 puan verildiği sürece, küçük ima
latçı, ihracaitçı şirketlerle, şeklen meşru, ahlaken gay
ri meşru bir ortaklık kurarak, mümkün olduğunca 
büyütülen değerlerle büyütme sistemi var oldukça, 
hayalî ihracat durmaz; Hazine bağışı allalbildiğince 
dağıtılır. 

(Aısıl önemli tehlike, hayalî değerlerle büyütülmüş 
olan ihracatın ekonomiyi boğan, halkı ezen enflas
yona neden olmasıdır. Türk parasının değerini sürekli 
olarak düşürmek, bol vergi iadesi ödemek, uygun ko
şullu ferddıiler sağlamak, ihraç mallarını ithal girdi
lerimden düşük vergileridirme ile sülbvanse etmek, 
devleti malî külfete sokmaktadır. Böylece, işsizliği 
önleyici yatırımlar yapılacağına, vergi gelirleri, banka 
fonlarıyla ihracattı desteklemekte kullanılmaktadır. 
Neticede, devlet bütçesi önemli açıklaer vermektedir. 
Devlet, para basmak zorunda kalmaktadır. Sıkı para 
politikası, sadece bazı gelir grupları için sıkılığını 
korumaktadır; nüfusun yüzde lO'unun gayri safî millî 
'hâsılanın yüzlde 51'ini alması düşündürücü örnektir. 

Emisyon nedeniyle döviz kullanımındaki yüksel
tilerin getirdiği maliyet artışları döviz fiyat farkını 
giderici pariteyi kırmak için yapılan ayarlamaları bir 
kısır döngü içine sdkuyor, yanı sıra yüksek faiz po
litikası finansman maliyetlerini yükselterek, maliyet 
enflasyonu baskısı yaratıyor. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Daha ne kadar 
'konuşacak? 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, konuşmamızı •bağlı
yorduk. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Yük
sek faiz ve sürekli devalüasyon, enflasyonun düşü-
nülemıemesinde rol oynamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar... 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Efen

dim, bağlıyorum. 
BAŞKAN — Süneniz doldu, ikaz ettim, «Bağlıyo

rum dediniz»; lütfen hemen bağlayın. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Milli
yet Gazötesine göre, Hazine ve maliyenin elindeki 
raporlar, 1984 ve 1985 yıllarında yapılan toplam 
15,1 milyar 'dolarlık ihracatın üçte birinin hayalî 
ve fiktif olduğunu ortaya koymaktadır. 5 milyar 
dolarlık hayalî (ihracat neticesinde verilen haksız vergi 
iadelerinin, cezalarıyla birlikte 500 milyarı geçtiği 
Itahmin ediknıektedir. 

i MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMfOÇlN (Burna) — Belgelerle 
konuşun, sizin söylediğiniz doğru değil. Söylediğinizin 

j doğruluğunu soruşturmak lazım; oturup o zaman bir 
I gazete köşesi açalım. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Her 
geçen gün, Sayın Pakdemirli, Sayın Akmermerler, 
özjDürkmenler gilbi üst düzey yöneticilerinin isimlerini 

I bir kez daha duymamak için, yandaş firmaların 
töhmeti altında kalmamajk, en önemlisi, namuslu işada
mı ve giderek gerileyen ihracatımızı kurtarmak, 
sosyal adaletin ekonomideki tablosunu çizmek, ger
çekleri bilmek, ülke kaynaklarının kamu yararına 
tüketilmesini sağlamak, ekonomik yıkıntıyı önlemek, 
ticarî ahlaki yerleştirmek, en önemlisi, demokratik 
isisitemin geleceği açısından sağlıklı ortam yaratmak 
için bu Meclis araştırıması isteğimize SHP Grubunun, 

I «evet» diyeceğini saygılarımızla iletiriz. 

Teşekkür edenim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
önerge sahiplerimden Sayın Cüneyt Canver: buyu

run efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli [milletvekilleri; Sayın Sağlar arkadaşımın 
'bahsettiği, (Başbakanlık Devlet Planlaıma Teşkilatı 

I Müsteşarlığı yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası yetkilileri arasında, 20 Kasım 1985 ta-

I rihinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
yapılan toplantıda aşağıdaki hususlar kararlaştı rılmış-

I tır» denilen protokolü okuyorum : 

«1. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müs-
I teşarlığınca tüm teşvik tedbirlerinin, ımüsteşarlıkla-
I rınea yürütüleceğine dair 7 Ekim 1985 tarihli yazı-
I lan gereğince vergi iadelerinin firma, ülke ve güm-
\ rü'k çıkış beyannamesi bazında durdurulması husu

sunda Başlbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığınca verilen yazılı ve şifahi talimatlar, 7 Ekim 
1985 tarihinden sonra dikkate alınmayacak, vergi 
iade ödemeleri firma bazında, ülke ve gümrük çıkış 

I beyannamesi bazında durdurulmuş firmaların 7 Ekim 
I 1985 tarihı'ınıden sonra yapacajkları vergi iadesi taleple-
j ri genel talimatlarımız çerçevesinde somuçlandırıJaıcak-

tır. Vergi iadesi ödemeleri, firma, üllke ve gümrük 
çıkış beyannamesi bazında durdurulan firmaların 7 
Ekim 1985 tarihimden önceki vergi iadesi talepleri, 

I teminat mektubu alınmak surettiyle is'af edilebilecek
tir. 

2. Merkez Bankası şubelerince, vergi iadesi ta-
J iepleriyle 'ilgili ihracatın filktif olduğu hususumda te-
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reddüt doğarsa, 'bu 'ihracata ait 'bilgiler Merkez Ban
kası İdare 'Merkezine intikal et^rilecek, Başbakanlık 
'Devlet 'Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilileri ile 
Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılan toplan
tıda, söz konusu ihracata vergi iadesi ödemesi yapı
lıp (yapılmayacağı hususu değerlendirilecektir. 

3. Merlkez Bankası İdare Merkezince özel ola-
ıralk 'bildirilmedikçe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası şubelerince, vergi İadesine ilişkin talimatta be
lirlenen belgeler dışında ayrıca herhangi bir 'belge 
talep edilmeyecektir. 

4. Merkez Bankası İdare Merkezinin mutabakatı 
olmadan, şubelerince, gelider kontrolörlüğüne resen 
vergi iadesi talep dosyası gönderilmeyecektir.» 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Çift dikişli kılıf. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — 5 ve 6 ncı 
maddeleri var; 'bu maddeleri konumuzun dışında; bu 
şekilde karar almışlar. 

(Şimdi, daha önce Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığında olan bu yetki, bu protokoılle Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Merlkez Bankası yet
kilileri arasında kurulacak bir ortak kurula devre-
diknıiş. Altında Bülent öztürfomen, Yavuz Can evi ve 
daha başka imzalar bulunan 'bir protokol... 

Bu protokolde de görüldüğü gibi, yetki devri ve 
şöyle de bir iddia söz konusu : 1985 yılı Ekim ayı 
içinde hayalî ihracat ile ilgili tüm önlemleri almak 
ve diğer ihracata ilişkin teşvikleri yönlendirmek yet
kisi, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığından alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik 
ve Uygulama Başkanlığına verilmiştir. Bu yetki dev
rini 'bizzat Başbakan Turgut özal gerçekleştinmiştir. 
En önemlisi, Ekim 1985'e ikadar devletlin tüm dene
tim elemanlarının yapmış •olduğu hayalî ihracata iliş
iklin soruşturmaların tamamı hükümsüz addedilmiş 
daha evvel Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu 
raporlara istinaden yapılan uygulamalar geçersiz kı
lınarak, hayalî ihracata yol'verilmiş ve bu tarihten 
sonra devlet yağması bir hız kazanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ben 'bunu basma açıkladı
ğımda, buna «gizli af» adını takmıştım. Belli etme
den bir protokolle, 7 Ekim 1985 öncesi hayalî ihra
catçılar affedilmiş ti ve iddia ediyorum -umarım doğ
ru çıkmaz; ama, bunu söylemek görevimdir- yeni bir 
af hazırlığı İçinde olunduğuna dair de bilgiler, bul
gular, iddialar var; umarım doğru çıkmaz. 

Sevgili milletvekilleri, ibakın nedir hayalî ihracat? 
* Bir hayalî ihracatçının söylediklerini, duruşma tuta

naklarından aynen okuyorum; bazı cümleler düşük, 

beni 'bağışlayın : «İhracat konusunda bildiğim devlet 
zararına hareketlerden bir tanesi, vergi iadesi ko
nusudur. Mevzuatımıza ıgöre, özellikle sanayi ürün
leri olmak üzere, bazı kalem sanayi ürünlerinin ih
racında belli limitler artırıllarak, ihracatçıya, «vergi 
iadesi» adı altında devlet tarafından para ödenmek
tedir. Örneğin bir halı ihracatçısı, 4 milyon dolara 
ikadar yaptığı ihracatta yüzde 20 oranında, yani 800 
bin dolar, devletten para almaktadır. 4 milyon do
lardan fazla ihracat yaptığında, yüzde 26 oranında 
vergi iadesi almaktadır -O günün koşullarını söylü
yor- Gerçek durum böyleyken, bazı ihracatçılar, ih
raç ettikleri malın ihraç değerlerini, karşı tarafla 
anlaşarak, gerçek değerin çok üstünde göstererek ve
ya yukarıda anlattığım şekilde döviz 'bordrosu alıp, 
başta ihracatına imkân sağladığı, döviz transferiyle 
malını sattığı ve hu malın gerçek karşılığı olan döviz 
•bordrosunu 'birleştirerek ,az değerle sattığı malı yük
sek değerde gösterip büyük çapta vergi iadesi almak
tadır. Haricen öğrendiğime göre, geçen yıl 66 'mil
yar liralık, devlet tarafından ihracatçıya vergi iadesi 
adı altında, para ödendiği açıklanmıştır. Bunun bir 
kısmı gerçek olsa bile, büyük 'bir kısmının bu şekil 
hlleü yollardan olduğu, büyük vergi iadesi alan ku
ruluşların işlemleri İncelendiğinde, gerçek ortaya çı
kacaktır.» 

Şimdi, sanık iddialarda bulunuyor. Ne yapılmış 
peki, irdelenmiş mi, iddiaların üzerine mi gidilmiş? 
Hayır. Ne yapılmış peki? 1547 sayılı Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Kanununun 3 üncü madde
si değiştirilmiş. Peki ne olmuş? 100 300 lira yatı
ran herkes, milyarlarca liralık döviz kaçakçılığı yap
tığı hailde affedilmiş. 

İlginç hir şey daha var : Mersin Birinci Ağır Ce
za Mahkemesinde altın kaçakçılığı davası halen sü
rüyor arkadaşlar. Niçin sürüyor 'biliyor musunuz? 
100 300 lirayı yatırmamakta direnen hayalî ihracat
çılar var; «300 lirayı anladık da 100 bin lirası ne 
oluyor?» dedikleri için dava halen sürüyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sanık devam ediyor : «Bu döviz trafiğinde 'bir
çok kişi ve kuruluş ırol aldığından, ben, 'benimıle il
gili olan kısımlarını bilebilirim. Bu işte birinci dere
cede bilgi sahibi elan, resmî evraklarda hiç isim
leri ıgeçmeyen, gerçek para sahipleri olan Yaşar Ak-
türk, Uğur Sağlam gibi para babalarıdır. İkincisi : 
Türkiye'deki dövizin Türık parası- karşılığı hesapla
rına otomatik olarak yatırılan paraların gerçek sa
hiplerinin adamları ve çevresindeki kişiler; üçüncü 
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olarak, yurt dışında döviz 'transferi yapıyor görü
nen şirket ve kuruluşlar ile, Türkiye'deki bu ban-
kalann genel müdürleri veya kambiyo görevlileri' ve 
devletin o zamandaki dış ticaret, ıkambiyo ve ma
liye yetkilileri; ondan sonra, benim gibi döviz trans
ferini sağlayan k'imseler ve bu dövizleri kullanan 
»hıracatçılar bilir; kısmî olarak da, bu bankalarım şu
be müdürleri de bilgi sahibi olabilirler; hatta duydu
ğuma göıre, o zamanın Yapı Kredi Bankası Genel 
Müdürü Halit Soydan, Uluslararası Dış Ticaret Ban
kası Genel Müdürü Erol Aiksoy, Pamukbank Gend 
Müdürü Hüsnü Özyeğin, zamanın Devlet Bakanı -o 
sekilide yazılmış- Turgut özalTla görüşerek, Türki
ye'ye döviz akımının sağlanmasında ve bu ödemele
rin, gösterilen ihracatçıya değil, gerçek para sahip
lenme ödenmesıınde 'bu yolun izleneceği 'bilgi olarak 
aktarılmış ve ilgili bakanca, Türkiye'de döviz gir
mesinin sağlanması içlin makul görülmüştür. Anladı
ğım kadarıyla, o zamanki devlet politikası, Türkiye' 
ye döviz girmesi için her türlü gayret gösterilmiş 
ve desteklenmıiştir. ©u işlemlerde • özti tikle bu üç 
banka kulanıimı^ir.» 

Demıin bdirbtiğim gibi, ne oldu bu dava, ne oldu 
bu milyarlarca liralık döviz kaçakçılığı davası? Be
her 100 300 lira ödeyen, affedildi. Jıik icraatındandı 
Başbakanın.... 

Sayın üyeler, sözcü, miktarın 500... 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

hatip süreyi çok aştı efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Rahatsız 
mı oldunuz? 

BAŞKAN — Süreyi aşmadı, takip ediyoruz efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Aşmadım 
efendim, daha 10 dakikam var. 

BAŞKAN — Sayın Canver, devam edin efendim. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Miktarın 500 

milyarı bulmadığını ileri sürüyor. 

Bakınız, geçen yıl bu önergeyi getirdiğimizde sa
yın bakan «5 milyar lira» demişti. Aradan 1 yıl geçti 
ve yine bir sayın bakan, «63 milyar lira» diyor. Bir 
sayın muhalefet sözcüsü ise, «500 de değil, 600 mil
yar lira» diyor. Şöyle hatırlayıverin; son üç ayda 
ENKA 75 milyar, Delta Dış Ticaret 73 milyar, Şa
fak -1 gemisi 40 milyar liralık hayalî ihracat iddia
sıyla yakalandı. Son üç aydaki rakam neredeyse 200 
milyar lirayı bulmaktadır. «500 milyar abartılmış bir 
rakamdır» ne demek? 
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Sayın milletvekilleri, 25 milyon için bu yüce Ge
nel Kurul bir bakanı mahkûm ediyor da, 500 milya
rın hesabını sorarken «şu az, bu az» veya «gerçek 
rakamlar söylenmiyor» diye birtakım suçlamalar ge
tiriliyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yine arkadaşlarım söylediler; 
dün burada hakkında Meclis araştırması yapılmasını 
istediğimiz AKFA şirketini hatırlayınız; AKFA'nın 
Merkez Bankasından, ödenmemiş tam 1 milyar 580 
milyon lira alacağı vardır. Bu, ne sebeple ödenmiyor 
biliyor musunuz? Hayalî KDV iadesinden dolayı. 
Hayalî ihracat, hayalî ithalat, hayalî KDV iadesi... 

Belki bu teşvikler iyiniyetle çıkarılıyor, ihracatçı
ya şevk vermek, ihracatı artırmak için; ama görüyo
ruz ki, bu teşviklerden yararlananlar da hep aynı ki
şiler oluyor. İşte, bugün Sayın Uğur Mumcu'yu oku
dunuz : RAKS Şirketi daha yeni 40 milyar liralık 
teşvik almış. İşte, Sayın Ekrem Pakdemirli'nin ortak 
olduğu RAKS Şirketi... Demek ki, bu teşviklerden 
hep belirli insanlar yararlanıyor. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — RAKS, Pak
demirli'nin değildir. Yanlış beyanda bulunmayalım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Canver, toparlayın efendim. 
(Gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Savcılığa veril
diğini söylüyorlar. Sayın milletvekili arkadaşım ifa
de etti; savcılığa, sahte fatura kullanma iddiasıyla ve
riliyor. 

BAŞKAN — Sayın Canver... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Canver, demin dediğiniz or
taklık, gazete haberine mi dayanıyordu, yoksa sizin 
görüşünüz müydü; bu hususu, açıklar mısınız? 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Belirttiğim or
taklık, hem gazete haberine dayanıyordu, hem de be
nim sunduğum delillere dayanıyordu efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bankerlik ola
yı ne oldu? 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, o 
konuya da geleyim; bankerlik olayını sizin Başbaka
nınız Turgut Özal desteklemiştir efendim. O olma
saydı, olur muydu bu olay? O kadar açık. (ANAP 
sıralarından gürültüler, «özal desteklememiştir» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Canver, Sayın Canver... 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — Beyler, hır
sızları gizlemeyin. Eğer, hırsızların arkasındaysanız, 
söyleyeceğim bir şey yok. Arkasında değilseniz, gelin, 
bu araştırma önergesine «evet» deyin ve düşünün ar
kadaşlar; birçok milletvekili (ANAP sıralarından gü
rültüler) Merkez Bankasından hayalî. ihracat karşılığı 
alamadığı takılmış vergi iadelerini almak için İstan
bul Merkez Bankası yetkililerine baskı yapıyorlar. Sü
zer Dış Ticaret, Başbakanın oğlunu, vergi iade yerine, 
alıyor bizzat götürüyor. Bu vergi iadelerini alamayan
lar, ünlü isimleri, ünlü milletvekillerini alıyorlar; ba
kanlar aracılığıyla, vergi iadeleri takılmış kimselerin 
vergi iadelerini almak için baskı yapıyorlar. Bunları 
açıkladığımız için de rahatsızsınız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ALİ TOPÇUÖÖLU (Kahramanmaraş) — Kim? 
Söyleyin... 

BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz doldu, topar
layın, cümlenizi hemen bitirin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Şahısları 
hedef almayın. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şu an devletin hayalî ihracatçılardan, hayalî 
Katma Değer Vergisi iadesi isteyenlerden, vergi ceza
larıyla birlikte alacağı 500 milyarı bulmuştur. Bizim 
Genel Başkanımız, «Çiftçinin faiz borcunu affedin» 
dediğinde, «Sen halka rüşvet mi veriyorsun?» diye 
eleştiren Sayın Başbakana da ben huzurunuzda sor
mak isterim: Siz de 500 milyarı affederken rüşvet 
mi alıyordunuz hayalî ihracatçıdan? Cevap verin ba
na. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Af var mı, 
af? 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Af var, işte 
protokol... 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Affettiniz; 

belki de yeniden hazırlıklar içerisindesiniz, hayalî ih
racatçıları affedeceksiniz. (ANAP sıralarından gürül
tüler, «Hırçınsın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz doldu, cümle
nizi de bağladınız... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Ben hırçın de
ğilim, ben çok memnunum. 

BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz doldu, bağla
yınız... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Kokuyor bey
ler, düzeniniz kokuyor... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Her yerde 

suiistimal, her yerde yolsuzluk... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Belediyeleri

nizde, her yerde yolsuzluk; kokular çıkıyor, yeter ar
tık. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler, 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, Başbakanımız hakkında konuşuyor, 
sizin müdahale etmeniz gerekmez mi? 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, müdahale edili
yor. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Hangi konuda ettiniz efendim? 

BAŞKAN — Bütün konuşmalara müdahale edi
liyor; ancak... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Siz ettiniz mi, hangi cezayı verdiniz, söyleyin? 
Hatip, kimse müdahale etmezse her şeyi söyleye
cek. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, hatip kendi üslu
buyla eleştiriler getiriyor, örnekler veriyor. (ANAP 
sıralarından «Her şeyi söylemek serbest mi?» sesleri, 
gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüden her şeyi söyle
mek serbest değildir. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, milletvekillerini itham etti; «Rüşvetin ar
kasında» dedi... 

BAŞKAN — «Değilseniz, soruşturma açın» dedi. 
Bir misaldir, «Gelin soruşturma açalım...» 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Ne ceza 
verdiniz? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis araştır
ması önergesi üzerinde... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Tutumumuz hakkında her an söz 
istenmez. 
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Meclis araştırması önergesi üzerinde görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

ALİ TOPÇUOĞLU '(Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, hangi konuda söz 
istiyorsunuz1? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Hatibin söylediği sözlere karşı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hatibin söylediği sözlere karşı Baş
kanlığın gerekli müdahaleleri olmuştur. Karşılıklı laf 
atmalar, karşılıklı konuşmalarla, hızlı bazı tartışma
lar ve konuşmalar olmuştur; laf atmalar ve cevaplar 
biçiminde. Başkaca, sayın milletvekillerine veya Sa
yın Başbakana bir hakaret kastı ya da hakaret sözü 
tespit edilmemiştir. 

Sayın Canver, Sayın Başbakana veya sayın millet
vekillerine bir hakaret kastınız, hakaret sözünüz?,. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Hayır, mümkün 
değil efendim. 

BAŞKAN — «Mümkün değil» diyor efendim. 
(SHP sıralarından «Oylamaya geçin» sesleri, gürül
tüler) 

ALt TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, milletvekillerinin Merkez Bankasından vergi 
iadesi almak için kapı kapı dolaştığını söylüyor. Ben 
bir milletvekili olmam hasebiyle, bunu şahsıma bir ha
karet olarak görüyorum ve buna cevap vermek isti
yorum. (SHP sıralarından «Oylayın» sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, milletvekillerine ve Sayın Başbaka
na bazı yakışıksız ve kırıcı ithamlarda bulunulmuş
tur. Bu itibarla, Meclisin saygınlığı üzerinde konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığın, Meclisin saygınlığı üze
rindeki tutumu bellidir. Bütün milletvekillerinin ki
şiliği Başkanlıkça korunmalıdır ve korunmaktadır; 
çünkü, tümüyle birbirine bağlıdır. Ancak, deminki 
konuşmalar arasında karşılıklı laf atmalar vardır. Bah
settiğiniz konuşmalar... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bun
lar oyalama taktikleri; bu şekilde çoğunluk sağlamak 
istiyorlar. Çünkü şu anda azınlıktalar. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz açıklayayım 
efendim, kırıcı sözler oldu. 
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BAŞKAN — Sayın Sungurlu, kinci sözler hangi
leri idi? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Efendim, müsaade ederseniz kürsüden- izah ede
yim. (SHP sıralarından «Oylayın» sesleri, gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, oylayın ondan sonra usul müzakeresini 
yaptırın efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Efendim, hatibin gerek bütün milletvekillerine, 
gerekse Başbakana karşı hakareti mevzubahistir. Hiç 
müdahaleniz olmadığı gibi, bunlara müsamaha gös
terdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, «Şöyle bir haka
ret var» diye bir örnek verir misiniz? (SHP sıraların
dan gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Oyalama taktiği var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Anlı şanlı milletvekillerinin Merkez Bankasına gi
derek suiistimal işine alet olduklarını söyleyen söz
ler var; onları açıklayacağım. 

BAŞKAN — Merkez Bankasına... (SHP sıraların
dan gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
kendisi dinliyor mu bizi bu kadar? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatip, hiçbir 
milletvekiline hakaret etmediğini, Meclise hakaret 
etmediğini belirtmiştir. (ANAP sıralarından gürültü
ler, «Hakaret etti» sesleri) Başkaca somut olarak, 
hiçbir milletvekili... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— O sözler söylendiğinde siz neredeydiniz efendim? 

BAŞKAN — Ben buradaydım ve... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Müsaade ederseniz onu açıklayacağım. (SHP sıra
larından «Oyalama taktiği var Sayın Başkan» sesleri, 
gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ar
kadaş zaman kazanmak istiyor; sayıları az, Divanı 
meşgul ediyor. Lütfen oylayın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oya
lama var, oyalama... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Zaman olayı yoktur, Başkanlıkça titizlikle izlen

mektedir. (SHP sıralarından gürültüler) 
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Sayın Sungurlu, zabıtlar incelensin derseniz, çok 
vakit alacaktır; ama ben bütün konuşmaları başından 
sonuna dikkatle takip etmekteyim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Başkan, ben bu Mecliste, bu kürsüde hiç
bir zaman boşuna konuşmayan bir milletvekiliyim." 
(SHP sıralarından «Oyalama var» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Demin belirttiğiniz konuşmalarda, İçtüzüğün 70 

inci maddesine göre... (Gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

—__ Sayın Başkan, buradan nefesim kesildi, müsaade 
edin kürsüden arz edeyim. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, size ancak İçtüzü
ğe göre bir söz verebilirim; ama 64 üncü madde ile 
ilgili bir söz istemi yoktur. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, neyi 
araştırıyorsunuz, oyalama yapıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, benim tutumum 
hakkında mı konuşacaksınız? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Evet efendim. (SHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında söz ve
riyorum; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sungurlu, Başkanlığın tutumu hakkında si
ze söz veriyorum; yeni bir sataşma veya yeni bir ce
vap hakkı doğmasın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oya
lama taktiği uyguluyor, milletvekillerinin gelmesini 
bekliyor, milletvekili topluyor. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Arkadaşlar, eğer sabırla dinlerseniz pek uzun sür
mez. Endişe ettiğiniz zaman mefhumu sözkonusu de
ğildir. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Sungur

lu, Başkanlığı, taraf tutma ile, Başkanlığı, hakarete 
müsaade etme ile bir anlamda İçtüzüğe göre, İçtü
züğe davet etme ile ilgili olarak usulî söz istediler. 
(SHP sıralarından «Taraf tutuyorsunuz» sesleri) 

Başkanlık hiç kimseyi tutmamaktadır. 
Sayın Sungurlu, devam edin. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oya

lama taktiği uyguluyor. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, sayın hatip Cüneyt Canver, 
konuşmasında... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Başkanlığın tu
tumu hakkında konuşsun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Evet efendim, oraya geliyorum Sayın Canver, mü
saade ederseniz, sabredin; biz sizi dinledik, ben de 
dinlenirim herhalde. 

Sayın Canver konuşmasında, «Meclis kokuyor, 
kokuşuyor» dedi. Yine Sayın Canver... (SHP sırala
rından «Hayır hayır, öyle bir şey denmedi» sesleri) 

Sayın Canver konuşmasında, «Anlı şanlı millet-
vekillerimiz istanbul Merkez Bankasında...» 

SALİM EREL (Konya) — Sen anlı şanlı mısın? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

«...Bu vergi iadesinde yolsuzluk yapan şirketlerin tem
silcileriyle - aynen kelime kelime olmayabilir, meal 
olarak söylüyorum - gidip baskı yapıyorlar; vergi iade
lerini alıyorlar» demek suretiyle isimleri belli olma
yan birçok milletvekilini ve bu Meclis çatısı altındaki 
insanları büyük bir şaibe altında bırakmıştır. Bunla
rın kimler olduğunu açıklamak zorundadır. Bu Mec
lisi kokuşmuş, bu milletvekillerini ahlaksız, namus
suz diye itham etmeye, rüşvet aleti diye itham etme
ye hakkı yok. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — öyle bir 
şey söyleyen yok. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Sayın Başkan bunları dinlemiştir. 

ikinci husus: Sayın Canver, «Sayın Başbakan se
çim konuşmalarında, Genel Başkanımız Erdal İnönü 
için, çiftçinin 500 .milyar liralık banka borcu faizini 
affedeceğini söylemişti, bunun üzerine Sayın Başba
kan, Genel Başkanımızı, siz rüşvet mi dağıtıyorsunuz, 
diye itham etmiştir» dedi. Canver'in sözleri bu meal
dedir; kelimeler aşağı yukarı aynendir. O halde, mef
humu muhalifinden giderek, «Sayın Başbakan şimdi 
bu şirketlerden rüşvet mi alıyor?» demiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — An
lamamışsınız. 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Demek ki alıyor
sunuz. 

BAŞKAN — «Rüşvet dağıtıyorsunuz...» 
Sayın Sungurlu... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Efendim, «Bu şirketlerin 500 milyar liralık vergi ala-
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cağını veyahut vergi iadelerini affetmekle bu şirket
lerden rüşvet mi alıyor?» demiştir. İsterseniz zabıt
lara bakın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — An
lamamışsınız ki... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
«Rüşvet mi alıyor?» demiştir. Ben konuşmamı kısa 
kesiyorum. 

Anladım Sayın Bayezit, hiç şüphe yok; Sayın Can-
ver'in konuşmaları zabıtlarda. 

Şimdi size soruyorum Sayın Başkan: Bu ne de
mektir, mefhumu muhalifinden çıkan mana nedir? 
Mantık kaidesi açık; Sayın Başbakanı ne ile suçla
dığı çok sabit. Sayın Başkan siz hatibin gerek Mec
lis hakkında, gerek milletvekilleri hakkında, gerek 
Sayın Başbakan hakkında söylediği bu sözlerle ilgili 
olarak kendiliğinizden ne gibi bir işlem yaptınız? Bu 
çirkin sözleri söylemesine ve tekrar etmesine hangi 
hakla müsamaha ettiniz? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bana laf atan
ları cezalandırdı mı? (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
Anlaşıldı Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Bakınız, Sayın Cüneyt Canver söylediği sözleri in
kâr etti; ama Sayın Başkan, siz görmemezlikten ve 
duymamazlıktan geldiniz. Bu itibarla, sizi Meclisin 
huzurunda kınıyorum. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

m, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

il indi sırada, Edirne MMetvdkıiıH Türikân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Balkanı ve Başjbalkan Yardımcı
sından ısoıruısu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yolklar. 
Sara ertelenmiştir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar, SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Sungurlu. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık bütün görüşme

lerde; sırf tutanakları başından sonuna kadar incele
yip, sataşma var mı, yok mu diye zaman kaybetme
mek için, görüşmeleri ilgiyle takip etmektedir. Demin 
belirttiğiniz konuşmalar, karşılıklı laf atmalar üzeri
ne yapılan konuşmalardır. (ANAP sıralarından «Ha
yır, hayır» sesleri) Başkanlıkça hatibe sorulmuştur 
ve hiçbir hakaret kastı olmadığı da yine tutanaklara 
geçmiştir. Burada örnekleriyle sayın milletvekilleri, 
hakaret kastı olmadan birbirlerini eleştirme hakkı
nı kullanmışlardır ve Başkanlıkça da böyle anlaşıl
mıştır. Başkanlıkça usulde yapılan bir hata yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; oylamaya ge
çiyorum. 

Meclis araştırması önergesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Meclis araştır
ması önergesi kabul edilmemiştir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
bakanların yetki belgesi var mı, denetleyebiliyor mu
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Oktay, takip ediliyor; hatta 
aradaki farka göre de daha çok titizlik gösteriliyor. 

BAŞKAN — 2 ncli sırada, Edirne Milletvekili 
Türikân Turıgut Arıkan'ın, Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıikan?.. Buradalr. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Edirne Mıilletvdkili 
Türkân Turgut Arıikan'ın, Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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4. — 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) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun', teşvik. kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Oitai Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

'BAŞKAN — 6 ncı sırada, Erzurum Mıilletvekiili 
Hilkni Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı-

,ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 
BAŞKAN — 7 nci sıradaki, İstanbul Milletve

killi Günseli 'Özkaya'nın, İçişleri Bakanından sorusu, 
Sayın özkaya'nın izinli olması nedeniyle ertelenmiş
tir.! 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, içel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Baş'bakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Adana Milletve
kili Nuri Korkmaz'ın, 'Başbakandan sorusu vardır. 

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

lkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgtit Arıkan 

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

'BAŞKAN — 11 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'ın, Devlet Bakanı ve Baş'ba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 194 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 12 nel sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
13. :— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arikan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
1980 - 1985 yularında kullanılan ihracat teşvikleri
ne ve gerçeklesen ihracata ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/692) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Edirne M illetve-
ıfcilıi Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıikan?.. Burada. 
Cevap verecek s ayırt balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 15 İnci sırada, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Say m Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — 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' — 16 ncı sırada, Adana Milletvekilli 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın 'Üstüne1!?.. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
n, 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 — 17 noi sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıikan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, 

Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

IBAŞKAN — 18 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narinlin, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır, 

Sayın Narin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertdenmiştir. 
19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalıbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. 'Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru eptelenmiş'tiir, 
20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN —• 20 inci sırada, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbamtoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başibakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Trabzon Milletvekili Orman Bahadır in, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Trabzon Milletve
kili Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Batladır?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soıru erıtdcnmişitıir. 

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

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıikan?.. Buraida. 
Cevap verecek sayın (bakan?.. Yok, 
'Soru erıtdenmişjt/ir. 

23. — 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) 
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'BAŞKAN — 23 (üncü sırada, Denizli 'Milletve
kili Halil İbrahim Şahin'in, Tarıım Orman ve Köy-
işleri Balkanından sorusu vaırdır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın ibakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (61624) 

BAŞKAN —' 24 üncü sırada, Adana Milıletve-
k'iüıiı Nuri Korikmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir.. 
25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 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 — 25 'inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertdenmiştir. 
26. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

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

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın özcan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştik-. 
27. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, Uşak Milletvekilli 
Yusuf Demir'in, Tarum 'Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın'bakan?.. Yok.: 
Soru ertel'enmişıtir. 
28. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Cabiıt Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın oa-

I kan?.. Yok. 
I Soıru ertelenmiştir. 
I 29. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
I Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
I ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Zonguldak Millet-
I 'vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanından 
I sorusu vardır. 
I Sayın Yücel?.. Burada. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmıiştir. 

I 30. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
I sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, İzmir Milletvekili 
I Hüseyin Aydemirlin, Başbakandan sorusu vardır. 
I Sayın Aydemir?.. Burada. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştik. 
31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

I nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
I ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/758) 
BAŞKAN — 31 inci sırada, Erzurum Milletve

kili Hi'knii Nailbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır, 

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

kan?.. Yok. 
j Soru ertelenmiştir. 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bav-
J yera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 32 inci sırada, İstanbul M'ilİetvekü 
1 Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

I 33. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen' 
in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil itha-

j latına ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü so* 
\ ru önergesi (6/770) 
! BAŞKAN — 33 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
I Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan sorusu vaf-
I dır. 
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Sayın Sağesen?.. Yo!k. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba- j 

kan?.. Yok. 
Soru eırtelenımıiştfir. , I 
34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, I 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları- I 
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/709) J 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, 'Balıkesir Millet- j 
vekili Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Baka- I 
nından sorusu vardır, , I 

Sayın Abacıgiiil?.. Yok. I 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
35. —; Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, I 

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

'BAŞKAN — 35 inci sırada, Balıkesir Milıletve-
ifcilii Davut Abaciıgil'in, fiaşibalkand'an sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'ba- I 

kan?.. Yok. 
Soru ertdenmÜşitıir. 
36. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or- I 
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine I 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/715) I 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Balıkesir Milletve
killi Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. I 

Sayın Abacıgü'l?.. Yok. 
Cevap verecek sayın ıbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın,. Muğ- I 

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları I 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) I 

BAŞKAN —• 37 noi sırada, Muğla Milletvekili { 
idris Gürpınar'ın, Tarum Orman ve Köyişllerii Ba- j 
kanından sorusu vardır. I 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. YOk. I 
Soru ertelenmiştir. I 
38. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi

yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş- i 
bakandan sözlü soru önergesi (6/771) i 

BAŞKAN — 38 indi sırada, Sinop Millet vekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. j 
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Sayın Can?.. Burada. 
Sayın Başibaikam veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga

rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih

racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Özgenç?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

42. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

-Sayın Ural?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgindin, 1 Ma
yıs'm resmî bayram. günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, İçel Milletvekili Ali 
İhsan Elgin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Yoklar. 
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Soru ertelenmiştir. 
44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, milletvekili lojmanlarının ihale isleriyle görev
lendirilmiş olan T. Emlak Kredi Bankası Genel Mü
dür Yardımcısına ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/818) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Ba

kanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ve 
rica ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Sorular : 
1. TBMM milletvekili lojmanları ihale işleriyle 

Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğünde 
görevlendirilmiş olan Gn. Md. Yardımcısı (Ertuğrul 
özakdemir) nın, Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın 
Safa Giray'ın sınıf arkadaşı olduğu söylenmektedir. 
Bu şahsın bu göreve atama tarihi nedir? 

2. Milletvekili lojman ihale ve hakediş düzenle
me ve kontrol işlemlerini bu Ertuğrul Özakdemir ile 
Yüksel Çetinkale, Refik Koçkan ile Derya özer isim
li kişilerden kurulu bir ekibin tedvir ettiği doğru mu? 

3. Bu Gn. Md. Yardımcısının (Ertuğrul özak
demir) Emlak Kredi Bankası aracılığıyla yaptırılan 
işlerin ihalesinde, ihale edilen işlerin kontrol meka
nizmasının oluşturulmasında (Kontrol amiri ve kont
rol mühendislerini atamada), hakediş raporlarının 
düzenlenmesi işlerinde etkili olduğu ve yetkili kılın
dığı doğru müdür? 

4. Bu Genel Md. Yardımcısının görev bölümün
de ve emrinde çalıştırdığı kadro kademelerinde, gel
diği günden beri değiştirme atamaları olmuş mudur? 
Hangi tarihjerde kimler atanmışlardır? 

5. TBMM milletvekili lojman inşaatlarında hak
ediş düzenleme ve kontrol işlerinde çalışan tüm ilgili, 
etkili ve yetkili amir, memur, kontrol müh. gibi ki
şilerin 1983, 1984, 1985 yılları mal bildirimleri ile 
bunların bankalardaki normal ve sırdaş hesap, para 
ve menkul varlıkları ne kadardır? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bu soru önergesi - eğer okunduğunda dik
kat ettiniz ise - aslında yazdı. cevaplandırılacak öner
ge idi. Ben özellikle sizler de duyasınız diye bunu söz
lüye çevirtmek üzere beklettim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Meclis
te 25 kişi var. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — ANAP' 
lıiar, duyar da kızarız diye gitmişlerdir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Soruları dinlediniz, bir 
kere daha burada okumak istiyorum; zaten cevap ve
rirken de okuyoruz : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili lojman
ları ihale işleriyle Türkiye Emlak Kredi Bankası Ge
nel Müdürlüğünde görevlendirilmiş olan Genel Mü
dür Yardımcısı Ertuğrul özakdemir'in, Bayındırlık ve 
iskân Bakanı Safa Giray'ın sınıf arkadaşı olduğu söy
lenmektedir. Bu şahsın bu göreve atanma tarihi ne
dir?» 

Bakanın sınıf arkadaşı... Bizim sınıf 170 kişi idi 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, sizin sınıfı bilmiyorum 
ama... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bizim 
sınıf 65 kişiydi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — O 65 kişiden kaç kişi 
acaba bugün devlet kadrolarında çalışıyor; sizin arka
daşınız olmasının ne gibi bir sonucu var? Bunu öğren
mek için sorunuzu sözlü soruya ve dolayısıyla sözlü 
cevaplamaya çevirdim. Ne demektir sınıf arkadaşı ol
mak? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben sizin 
sözünüze cevap vereceğim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Ertuğrul özakdemir be
nim sınıf arkadaşım da değildir üstelik, ayrıca da ata-
nış tarihi 26 Ocak 1982'dir; o tarihli kararnameyle 
atanmış. 

Bir teknik üniversite mezunu olarak nasıl sizin 
bana, aynı mektep mezunluğundan ötürü bir yakın
lığınız varsa, Ertuğrul özakdemir'in de yakınlığı aynı 
derecededir; tayini de benim teklifimle olmuş değildir, 
bizden iki sene evvel olmuş. Böyle bir soru sormak 
yerine, eğer arkadaşımız bir şey ima etmek istiyorsa, 
bildiği bir şey varsa, onu sormalıdır. Bu şekilde soru 
sorulmaz sayın arkadaşlar. 
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Burada her birinizin okumuş olduğu mektepler 
var; üniversitelerde okudunuz ve sınıf arkadaşlarınız 
birtakım devlet müesseselerinde çalışıyorlar. Bu du
rumda hepsi töhmet altındadır. Sayın Hilmi Naibant
oğlu'nun yaptığı budur; tenzih ederim. 

2 nci sorusu : «Milletvekili lojman ihale ve hake-. 
diş düzenleme ve kontrol işlemlerini bu Ertuğrul 
özakdemir ile Yüksel Çetinkale, Refik Koşkan ile Der
ya özer isimli kişilerden kurulu bir ekibin tedvir ettiği 
doğru mu?» 

Bu da doğru değil. Bildiğiniz gibi milletvekili loj
manları (Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yap
tırılmaktadır. Emlak Kredi Bankası müteahhittir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin inşaat kontrol amirliği 
vardır ve istihkakları onlar yapmaktadır. Bunu Hilmi 
Naibantoğlu arkadaşımız da bilmektedir; ama bilme
sine rağmen bu soru geliyorsa, bu sorunun telmih et
tiği bir şey varsa onu sorması lazımken, bakınız böyle 
soru soruyor. 

«Bu genel müdür yardımcısının (Ertuğrul Özakde
mir) Emlak Kredi Bankası aracılığıyla yaptırılan işle
rin ihalesinde, ihale edilen işlerin kontrol mekanizma
sının oluşturulmasında (kontrol amiri ve kontrol mü
hendislerini atamada), hakediş raporlarının düzenlen
mesi işlerinde etkili olduğu ve yetkili kılındığı doğru 
mudur?» 

Bu arkadaşımız, Emlak Kredi Bankasının inşaat 
işlerine bakan genel müdür yardımcısıdır ve bir genel 
müdür yardımcısının yetkili olması gereken her konu
da yetkilidir. Kanunların kendisine vermiş olduğu ne 
yetki varsa, o arkadaşımız da o yetkilerle teçhiz edil
miştir. 

4 üncü soru ; «Bu genel müdür yardımcısının gö
rev bölümünde ve emrinde çalıştırdığı kadro kademe
lerinde, geldiği günden beri değiştirme atamaları olmuş 
mudur? Hangi tarihlerde kimler atanmışlardır?» 

Bu sorunun cevabı da, deminki vermiş olduğum 
cevabın içinde mündemiç; yetkisi dahilinde. Bildiği
niz gibi, atama yetkisi esas itibariyle banka yönetim 
kurulunun yetkisindedir. Genel müdür yardımcısı tek
lif hakkına sahiptir; elbette teklif edebilir. Teklifini 
yönetim kurulu kabul ederse, atamalar yapılır. Eğer bu 
atama kararnameli atamalar ise, o zaman bakana tek
lif edilir; bakan kabul ederse, Başbakana teklif eder, 
o da bu teklifi kabul ederse, Cumhurbaşkanına sunar; 
Cumhurbaşkanının imzasından sonra atamalar olur. 
Bir adamı bir kuruluşun başına genel müdür muavini 
yaptığınız zaman, o, yapması gereken ne görev varsa 
hepsini yapmak durumundadır. 
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5 inci soru : «Türkiye Büyük Millet Meclisi millet
vekili lojman inşaatlarında hakediş düzenleme ve kont
rol işlerinde çalışan tüm ilgili, etkili ve yetkili amir, 
memur, kontrol mühendisi gibi kişilerin 1983, 1984, 
Î985 yılları mal bildirimleri ile bunların bankalardaki 
normal ye sırdaş hesap, para ve menkul varlıkları ne 
kadardır?» 

Bildiğiniz gibi, 2871 sayılı Kamu Görevlileriyle il
gili Mal Bildirimi Kanunu vardır. Bu kanun kapsa
mına giren her devlet memurundan, kanunun gerektir
diği şekilde mal bildirimi bilgileri alınmaktadır ama, 
yine tekrar ediyorum; Sayın Nalbantoğlu'nun bildiği, 
işaret etmek istediği bir olay varsa, lütfen onu bildir
sin, biz teftişini yaptırırız. Birtakım imalat, açık olma
yan sorular sorarak kamu görevlilerini tedirgin etmek 
bizleri hiçbir yere götürmez Sayın Naibantoğlu. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir soru 
sorayım : Şu ana kadar Meclis lojmanları inşaatı için 
ne kadar hakediş ödenmiştir? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Meclis lojmanları in
şaatı bizim bakanlığımızın işi değildir, onu da karış
tırıyorsunuz; hakedişlerini de biz ödemiyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Naibantoğlu, bir açıklamanız olacak mı? Bu

yurun Sayın Naibantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın mevcut milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Ben sayın bakanımı üzmek istemezdim. Sayın ba
kan kendi namına niye gocunuyor, onu da bilmiyo
rum. Sözlü soru sordum, cevabını istemek hakkımdır. 
Sizler de duysunlar diye, yazıh soru iken bunu vica
hiye döndürmüş.' 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Gocunma yok, gocunma 
lafını geri al. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki. 
Gocunma lafından müteessir oluyor; niye müteessir 
oluyor, anlamadım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Gereksiz işlerle uğraştı
rıyorsunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Ben 1973 - 1979 yılları arasında senatördüm, Mec
lisin usullerini de bilirim. Milletvekili olarak sözlü so-
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ru sormanın da görevim olduğunu biliyorum; tabia
tıyla, bilmeyenler öğrenecektir. 

Ben sayın bakanımı da kırmak istemiyorum; fa
kat, bu kadar sert cevap verdirecek, benim tatlı tabia
tımı aşan kelimeler söylediysem, sizler kusura kalma
yın. 

Sayın bakanıma deprem konutlarıyla ilgili bir sü
rü sorular sordum, üçbuçuk milyon liraya ihale edil
miş, aynı sene içerisinde bitirilmiş 3 bin konut, alt -
altıbuçuk milyon liraya bağlanmış... Bir inşaat yüksek 
mühendisi için bunun mümkün olmadığını ben burada 
kendilerine ispat ettim; fakat ne yazık ki, kabul et
mediler. Eğer kabul etseydiler, bu heyetin ve bir de 
bunlarla bölüşen müteahhitin kursağından çıkacaktı 
bu. Ama boş yere 3 bin konuttan 4'er milyon lira; ya
ni 12 milyar lira bu 6 holdingin kesesine gitti. 

Şimdi de galiba, 8 milyar liraya ihale edilmiş Mec
lis lojmanları, 23 milyar da deniliyor; önergeyi verdi
ğim sıralarda - Ki, 4 ay geçti - 18 milyar lira olmuştu. 

Ben taaccüp ediyorum; inşaat yüksek mühendisi
yim, karayolları bölge müdürlüğü yapmışım; bölge 
müdürlüğünden başka, belediye reisliği yapmışım, bir 
sürü inşaatlar yaptırtmışım, müteahhitlik yapmışım; 
fakat böyle bir inşaata bir mevsim içerisinde üçbuçuk 
milyondan altıbuçuk milyona hakediş ödendiğini gör
memiştim. Keşke ben de alsaydım da, köşeyi dönsey-
dim, şuraya gelmeseydim. 

Ben bu taaccüp içerisinde bazı sorular soruyo
rum; sayın bakanım, bunun üzerine lütfen gidin, di
yorum. Hatta, deprem konutları ile ilgili, hatırlarsınız, 
11 tane sözlü soru önergesi verdim, bir de bir arkada
şımız araştırma önergesi verdi, grup adına yine konuş
tum, çelişkiler ortaya koydum; istirham ettim; sayın 
bakanım, git bunun üzerine; senin boğazından bir şey 
gitmemiş, diye; ama gidenlerin kursağından birlikte 
çıkaralım diyorum, onu Bahi kabul etmediniz. 

Bu vaziyette, bu ihaleleri bakanlık Emlak Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğüne vermiş, ifade buyurduk
ları gibi, inşaat işleriyle görevlendirilmiş Genel Mü
dür Yardımcısı da Ertuğrul özakdemir. Bu arkadaş 
26 Ocak 1982'de tayin edilmiş de olabilir, sayın ba
kandan bir sınıf aşağı, bir sınıf yukarı da olabilir, 
sınıf arkadaşı da olmayabilir. Ben de Teknik üniver
siteden inşaat yüksek mühendisi olarak 1949 yılında 
mezun oldum; benim de, aynı okulun mezunu olmam
dan dolayı yüzümün kızarmaması lazım. Buradaki he
yet öyle teşekkül etmiş ki, bunu tezgâhlıyor demek is-
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tiyorum sayın bakana; ama uyandıramıyorum; ben ne 
yapayım? Kendileri eğer bundan dolayı müteessir 
oluyorlarsa, onları müdafaa ettiklerinden dolayıdır; 
günah bende değil. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbanto^lu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
45. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım ara
zilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Burada. 
ilgili bakan bulunup soru sahibi ikinci defa bulun

madığı için, soru düşmüştür. 
47. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut AbacıgiFin, Kültür ve Turizm Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok". 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına iilşkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
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Soru ertelenmiştir. 
49. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakında-

ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 

Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/753) 

BAŞKAN — 50 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, İçişleri Baaknından sorusu „ vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -

Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üçofc?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, mec

burî ikamete tabi tutulan iki vatandaşımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

BAŞKAN — 52 inci sırada, Ağrı Milletvekili İbra-
him Taşdemir'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Diyarbakır,Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

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

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

2 . 10 . 1986 0 : 1 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kültür ve Turizm 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, davası 

devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özcan?..Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu

kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/768) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişlerj Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstüne!?.. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -

Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/769) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Ankara Milletvekili 
Seyfi Oktay'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sorusu vardır. 

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

58. — İstanbul Milletvekili Günseli Ozkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 58 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Günseli Ozkaya'nın sorusu soru sahibinin izinli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

59. — İstanbul Milletvekili Günseli Ozkaya'nın, 
Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

BAŞKAN — 59 uncu sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli ozkaya'nın sorusu, gene soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 
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60. — Adana Milletvekili Nuri Korkmazın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 61 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması nedeniyle ertelenmiştir. 

62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, yol
suzluk iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/779) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

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

63. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Güler?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-

lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A. Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 64 üncü sıradaki, Siirt Milletvekili 
Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştr. 

65. — Adana Milletvekili Metin Üs tünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN »—65 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. , 
66. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Oku

muş Holding'e bağlı Se - Sa Fabrikasındaki işçilerin 
ücret ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/783) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Şişman?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Gazetelerde yayınlanan haberlerden öğrendiğime 

göre, 'bankalara ve devlete 100 milyara yakın borcu 
olan Okumuş Holdinge bağlı 13 şirkette çalışan yak
laşık 4 binlin üzerinde işçiden Se-Sa'daki 400 işçinin, 
ücret ve kıdem tazminatlarım alamiadan kapı önüne 
bırakılmaları nedeni ile aşağıdaki sorularımın Sayını 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasının teminini emirlerinize say
gı ile arz ederim, 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

1. Okumuş Holdinge bağlı işyerlerinden biri olan 
Se-Sa Fabrikasında çalışan 400 işçinin ücret alacak
ları ile hak ettikleri kıdem tazminatlarını alamadan 
fabrikadan çıkarılmış oldukları doğru mudur?. 

2. Holdinge bağlı Se-Sa işyerinde çalışan işçile
rin kapı önüne bırakılmaları gijbd, adı geçen Holdinge 
'bağlı diğer işyerlerinde çalışan 4 bine yakın işçileri 
de aynı aki'bet mi beklemektedir?., 

3< İşçilerin işten çıkarılmak gübi çok önemli bir 
sosyal olay karşısında işverenfn mağduriyeti ne olmuş
tur? Bu nedenle herhangi bir araştırma yaptınız mı?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekilli Sayın Bi
lâl Şişman'ın,- Okumuş Holdinge 'bağlı Se-Sa Fabri
kasında çalışan işçilerin durumları hakkındaki sözlü 
soru önergesi bakanlığımca incelenmiştir., 
_ Konuyla ilgili olarak, İstanbul B'ölge Müdürlüğü
müzden alınan bilgiye göre, İstanbul 7 nci Asliye Ti
caret Mahkemesinin 17.7.1986 tarihli, 1986/246 sayılı 
kararıyla söz konusu işyerinin iflasına karar verildiği, 
bakanlığıma bağlı İstanbul Bölge Müdürlüğümüze 
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başvuruda bulunan işçilere alacaklarını iflas masasına 
yazdırmaları hususunda gerekli bilgilerin verildiği an
laşılmıştır., 

Bu durumda, iflasına karar verilmiş olan söz ko
nusu işyerindeki işlemler icra İflas Kanunu hükümle
rine göre yürütüleceğinden bu konuda bakanlığımız
ca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır .i 

Yüoe Meclisin bilgilerine saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.. 
Sayın Şişman, bir açıklamanız olacak mı? Buyu

run Sayın Şişman. 
ıBÎLÂL ŞİŞMAN istanbul) — Sayın Başkan, de, , 

ğerli milletvekilleri; İstanbul'da bir holdinge bağlı 
işyerinde çalışan işçilerin işten atıldıkları, sorumdan 
ve bakanın yaptığı izahattan da anlaşıldığına göre, 
doğrudur. 

Sorumda, bir konunun üzerinde bilhassa durmak 
lazım geldiğini belirtmek istiyorum : 

Holding veya herhangi bir işyerinde çalışan iş
çilerin belli bir süre çalıştıktan sonra işyerlerinin if
las etmesi halinde işçilerin durumu perişan olmakta
dır. Ben burada şu hususu bilhassa vurgulamak isti
yorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi, işyerinde ça
lışan işçilerin kıdem 'tazminatlarını -garanti altına ala
bilecek çalışmaları yapmak mecburiyetinde olduğu
nu hissetmelidir. Zira, İcra ve İflas Kanununa gö
re kıdem tazminatları çok mühimdir. Farz edelim ki, 
bu işyerinde çalışan işçıilerden bir tanesinin yahut 50 
tanesinin kıdemi 20 senelikti, 20 senede hak ettiği 
kıdem tazminatını iflas masasından alması gerekmek-' 
tedir; bunu da ne zaman alacağı belli değildir. 

Görülüyorki, kıdem tazminatı gibi kuvvetli bir 
müessesenin giderek laçka olduğu ortadadır. İflas yo
luyla şu veya bu şekilde hareketlerle işçi kıdem taz
minatları ortadan kalkmaktadır. Buna mutlaka tedbir 
almak zamanı gelmiştir, hadisemiz de bunu kanıtla
maktadır. 

Ben sayın 'bakandan ve Türkiye Büyük Mlillet 
Meclîsinden istirham ediyorum, kıdem tazminatları
nı garanti altına alacak bir tedbire şiddetle ihtiyaç 
olduğu ortadadır. Bunu yaptığımız takdirde hem va
zifemizi yapmış olacağız, hem de 20 sene 30 sene hiz
met vermiş olan insanların kıdem tazminatlarını şu 
veya bu şekilde heba olmaktan kurtaracağız. Bu te
menni ile yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şişman. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Denizlıi Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri, Bakanından sorusu 
vardır., 

Sayın Şahin?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş

tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Malatya Miltervekili 
Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fırat?. Buradalar. 
Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın balkan?. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Çanak

kale întepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/786) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır., 

Sayın Demir?. Yoklar, 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
JStoru ertelenmiştir. 
70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı gö

revliler ile yalanlarının Çanakkale Întepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

(BAŞKAN — 70 inci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanın
dan sorusu vardır, 

Sayın Demir?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar < 
Soru ertelenmiştir. 
71. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlunun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?. Yoklar. 
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Cevap verecek sayın 'balkan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir., 
72. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

(Sayın Alcan?. Yoklar, 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Zon

guldak - Bartın Özel Tip Kapalı Cezaevindeki uygu
lamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/790) 

' BAŞKAN — 73 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru 

düşmüştür, 
74. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 

karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

BAŞKAN — 74 üncü sıradaki İzmir Milletvekili 
Rüştü Çardağ'ın sorusu, soru sa'hıbinin «izinli olması 
dolayısıyla ertelenmiştir. 

75. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunaka/ 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köy işler i Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

(BAŞKAN — 75 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Ma'hmud Altunakar'ın, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sorusu vardır, 

îSayın Altunakar?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir., 
76. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

BAŞKAN.— 76 ncı sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Alcan?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakar*?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
77. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefernin, 

Ayvalık -• Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Manlisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, Barbakandan sorusu vardır. 

iSayın Çakırefe?. Yoklar. 
'Sayın Başbakan veya cevap verecek saym bakan?. 

Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 

78. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-İş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ünetr?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?, 

Yok, 
Sorui ertelenmiştir. 

79. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başlbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?. Yok., 
İSayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Ydk< 
Soru ertelenmiştir. 

80. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in, Başlbakandan sorusu vardır, 

Sayın Ateş?. Burada, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

81. — Denizli MiÛ&tvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil llbrahim Şaihin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok, 
Soru ertelenmiştir.; 

— s o ı -
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82. — Balıkesir Milletvekili \Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İli çevre yolu yapımının durdurulma nede
nine ilişkin [Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/801) 

BAŞKAN — 82 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgirin, Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın ,Abacıgil?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Burada. 
\Soru sa'hübi ikinci defa bulunmadığı için, soru 

düşmüştür. 
83. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demimin, A.B.D. 

gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan 
harcama yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü-soru önergesi (61802) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Bilecik Milletvekilli 
Yılmaz Demirlin, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 

84. <— İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarmın ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, îçel Milletvekili 
Edip Özgenç'in, Başbakandan sorusu vardır, 

iSayın Edip özgene?. Yok; 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'bakan?. 

Yok, 
Soru ertelenmiştir,, 
85. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do

ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 85 inci sırada, Ağrı Milletvekili %, 
rahlim Taşdemir'in, Millî Savunma Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Taşdemir?. Burada, 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

86. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbamtoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclîsi İçtüzüğü teklifi
nin Komisyonda bekletilme nedenine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

BASKI AN — 86 ncı sıradaki Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nal'bantoğlu'nun sorusu, îçtüzüğün 97 nci mad
desi uyarınca ertelenmişti^ 
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I 87. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
I in, doğu illerimizdeki üniversitelerin bazı sorunlarına 
I ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz-
I lü soru önergesi (6/805) 

BAŞKAN — 87 nci sırada, Diyarbakır Mıilletve-
I kili Ma'hmud Altunakar'ın, Millî Eğitim Gençlik ve 
I Spor Bakanından sorusu vardır, 
I Sayın Altunakar?. Burada. 
I Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 88. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar" 
I in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
I firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/806) 
BAŞKAN — 88 inci sırada, Diyarbakır Milletve

kili Ma'hmud Altunakar'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

I Sayın Altunakar?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın.ba!kan?< 

Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

89. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'ın, Amik 
Ovannın sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 

I Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

BAŞKAN — '89 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilâl'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

(Sayın Tevfik Bilâl?. Yok, 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
90. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, ortadoğu 

ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar-
sıkışılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

IHAŞKAN — 90 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilâl'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bilâl?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?, 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir» 

9\. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN "— 91 inci sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayram?. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

I Yoklar. 
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Soru ertelenmiştir. 

92. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar.v 

olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) {S. Sayısı : 459) 

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

1 inci sırada bulunan, «Giresun Milletvekili Bur* 
'han Kara ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 
Sayılı 'Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 
Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fık
rasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu» üzerindeki görüş
melere geçiyoruz. 

Komisyon?. Yok.. 
Kanun teklifi üzerindeki görüşmeler.., 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÎÜVENLIİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hükümet bu, 
rada, 

BAŞKAN — Komisyon olmadığı için, kanun tek-< 
lifi üzerindeki 'görüşmeler ertelenmiştir. 

Komisyon olmadığı için müzakerelere 'başlayama
dığımızdan hükümeti aramamıştım. 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er
denin; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 

BAŞKAN — 2 nci sırada bulunan, «İsparta Mil
letvekili Fatma Mİhriiban Erden'dn; 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanununun 17.8.1983 
Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Madde-
•sinin '(a) Bendinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu» üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
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BAŞKAN — 92 nci sırada, Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

\Sayın Ağagil?. »Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir., 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Komisyon?. Yok; 
Kanun teklifi- üzerindeki görüşmeler ertelenmiş

tir, 

3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441} 

BAŞKAN — 3 üncü sırada 'bulunan, «Bazı İşlem 
ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair (Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkm-
da Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri korrtösyon-
ları raporları» üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. ' 

Komisyon?. Yok. 
Kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler ertelenmiş

tir, 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağltk ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) 

BALKAN — 4 üncü sırada bulunan, «İstanbul 
Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Arkadaşının 17.7.1964 
Tarih ve S06 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu» üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?. Yok. 
Hükümet?. Burada, 
Komisyon bulunmadığı için, kanun teklifi üze

rindeki görüşmeleri erteliyoruz. 

* 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayı
sı : 465) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
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Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru» üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?. Yok., 

ıKomisyon bulunmadığı için, tasarı üzerindeki gö. 
rüşmeleri erteliyoruz, 

ıSayrn milletvekilleri, ıbugün içtin görüşülecek baş
ka bir konu bulunmamaktadır. 

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 
için, 7 Ekim 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzero birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 17.44 

»••<« 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka

mu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Mükerrem Tasçıoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1257) 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 
Cahit Tutum 

Balıkesir Milletvekili 

1. 1986 yılı itibariyle kamu kurum ve kuruluşla
rının (Bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük, baş
kanlık, KIT ve silahlı kuvvetler dahil) sahil bölgele
rimizde sahip bulundukları kamp, eğitim ve dinlenme 
ve benzeri sosyal tesislerinin sayısı ne kadardır? (Ku
rum ve yer ismi belirtilecek) 

2. Bu tesislerin yatak kapasitesi nedir? (Kurum ve 
tesisler itibariyle) 

3. Bu tesislerde çalıştırılan personelin sayısı ne 
kadardır? (Kurumlarca sağlanan personel ile dışarıdan 
sözleşme ile sağlanan personel ayrı ayrı olarak) 

4. Bu tesislerden bir sezonda yararlananların sa
yısı ne kadardır? (Kurum ve tesis adı ve yararlanan
ların «kurum personeli - misafir» ayrımına göre dö
kümü) 

5. Bu tesislerden yararlananlardan alınan ücret 
miktarı nedir? (Kurum ve tesis adı belirtilerek) . 

6. Bu tesislerin bir sezonda Devlete maliyeti ne
dir? (Toplam olarak) 

7. Bu tesislerin sevk ve idaresini düzenleyen yö
netmelikler var mıdır? Varsa bunların Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarihler? 

T. C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sayı : 3522 
Konu : Balıkesir Milletvekili Sn. Cahit 

Tutum'un soru önergesi. 
30.9.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 11.9.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106-1871/05180 sayılı yazıları. 

(Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür
lüğünün ilgi yazıları ekinde alınan 1.9.1986 gün ve 
7/1257-6565/25439 sayılı yazınızla Balıkesir Millet
vekili Sayın. Cahit Tutum'un, soru önergesiyle; 1986 
yılı itibariyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sahil 
bölgelerimizde sahip bulundukları kamp, eğitim ve 
dinlenme ve benzeri sosyal tesislerin sayısı ve kapasi
tesi sorulmaktadır. 

Bakanlığımızca Kasım 1985 -Ocak 1986 tarihleri 
arasında ülkemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları 
tarafından işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinin 
adedi, kapasiteleri ve çalışan personel sayısının tespiti 
amacıyla bir envanter çalışması yapılmıştır. 

Bu çalışma iki şekilde yürütülmüştür: 
1. Mevcut Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bağlı 

oldukları kurumlara bilgi formları gönderilmiş, bu ku
ruluşların Bakanlığımıza verdikleri bilgilere istinaden 
envanter sonuçları derlenmiştir. 

2. Ayrıca, bilgi formu valiliklere de gönderilerek 
bilgi istenmiştir. Bu iki kaynaktan alınan bilgiler de
ğerlendirilerek "nihaî envanter sonuçları çıkarılmıştır. 

Bakanlığımızca yukarıda da belirtildiği gibi yürü
tülen Kamu Kamplarına ilişkin envanter çalışmasın
da, tesislerin adedi, kapasiteleri ve personel sayısının 
tespiti amaçlandığı için ilgide anılan soru önergesinin 
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ilk 3 sorusuna cevap verilebilmektedir. 4 ile 7 nci so
rulara ait bilgi bulunmamaktadır. 

Bu bilgiler sağlandığında, ayrıca sunulacaktır. 
İlgili kamu kuruluşlarınca Bakanlığımıza verilen 

bilgilere istinaden, kıyı illerimizde yer alan ve kamu 
kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme 
tesislerindeki envanter sonuçları aşağıda gösterilmek
tedir. 
I - Tesis Sayısı Toplamı 151 adet 
II - Oda Sayısı Toplamı 8.039 

Banyolu 5.277 
iBanyosuz 2.762 

III - Yatak Sayısı Toplamı 26.127 

Banyolu . 15.168 
Banyosuz 10.959 

IV - Personel Sayısı Toplamı 3.756 

Sürekli çalışan 1.392 kişi 
Geçici çalışan 2.364 kişi 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm 
Bakanı 



KIYI İLLERİNDE YER ALAN BAŞBAKANLIK - DEVLET BAKANLIKLARI VE 

İLE DİĞER KURULUŞLARCA İŞLETİLEN EĞİTİM - DİNLENME TESİSLERİN 

TABLO 

(BAĞLI OLDUKLARI KURULUŞLARA GÖRE) 

KURUMU : 
RA 

Sıra 
No. 

1 
2 

İ 3 
$ 4 
<3\ 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ĞLI KURULUŞ : 

İli - Mevkii 

BAŞBAKANLIK 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ziraat Bankası 
D.P.T. Müsteşarlığı 
Sümerbank 

TOPLAM 
DEVLET BAKANLIKLARI 
Vakıflar Bankası 
Etibank-
PETKÎM 
Devlet Meteoroloji Gn. Müd. 
TÜBRAŞ 
Devlet Yatırım Bankası 
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. 
Türkiye Petrolleri A.O. 
Petrol Ofisi A.Ş. 

TOPLAM 

Tesis 
adedi 

3 
2 
1 
2 

8 

2 

3 
2 

13 

O l 
-

Banyolu 

65 
43 

100 
223 

431 

106 
— 
— 
— 
72 
20 

216 
72 

106 

592 

)A SAYISI 

Banyosuz 

11 
140 
— 
— 

151 

— 
112 
24 
11 
— 
— 
— 
— 
— 

147 

r 

Toplam 

76 
183 
100 
223 

582 

106 
112 
24 
11 
72 
20 

216 
72 

106 

739 

YATAK 

Banyolu 

105 
136 
180 
552 

973 

318 
— 
— 
— 

144 
60 

432 
240 
410 

1 604 

SAYISI 

Banyosuz 

55 
314 
— 
— 

369 

— 
442 
48 
22 
— 
— 
— 
— 
— 

512 

Toplam 

160 
45 
18 
55 

1 34 

31 
44 
4 
2 

14 
6 

43 
24 
41 

2 11 



ODA SAYISI 

Sıra 
No. İli - Mevkii 

1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
2 Jandarma Genel Komutanlığı 
3 Emniyet Genel Müdürlüğü 

TOPLAM 
1 MALİYE VE GÜMRÜK 

BAKANLIĞI 
2 Emekli Sandığı Gn. Müd. 

TOPLAM 
ENERJİ VE TABİÎ 
KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

1 D.S.İ. Genel Müdürlüğü 
2 T.K.İ. İşletmeleri 
3 Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
4 T.E.K. 
5 M.TA. Genel Müdürlüğü 

TOPLAM 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

1 T.C.D.D. 
2 P.T.T. Genel Müdürlüğü 
3 Hava Meydanları İşletmesi 
4 Ulaştırma Bakanlığı 

TOPLAM 

adedi Banyolu Banyosuz Toplam 
Tesis 

1 — 40 40 
1 189 — 189 
3 123 2 125 

5 312 42 354 

4 62 24 86 
1 — 83 83 

5 62 107 169 

15 
9 
1 
1 
3 

314 
258 
— 
— 
84 

328 
33 
104 
60 
30 

642 
291 
104 
60 
114 

29 656 555 1 211 

3 217 — 217 
2 140 18 158 
1 54 — 54 
1 8 13 21 

7 419 31 450 

YATAK SAYISI 

Banyolu Banyosuz Toplam 

— 120 120 
756 — 756 
246 4 250 

1 0Ö2 124 1 126 

207 48 255 
— 166 166 

207 214 421 

1 044 
918 
— 
— 
336 

1 316 
558 
308 
240 
120 

2 360 
1 476 
308 
240 
456 

2 298 2 542 4 840 

426 — 426 
540 72 612 
108 — 108 
12 33 45 

T 086 105 1 191 



KURUMU : 
BAĞLI KURULUŞ : 

Sıra 
No. İli - Mevkii 

1 SANAYİ VE TİCARET 
BAKANLIĞI 

2 Halk Bankası 
3 Makina Kimya Endüstrisi 
4 Şeker San. Yard. Derneği 

TOPLAM 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN 
BAKANLIĞI 

1 Karayolları Genel Müdürlüğü 
2 İller Bankası 
3 Afet İşleri Genel Müd. 
4 Bayındırlık İskân Müd. 
5 Yapı İşleri Genel Müd. 
6 D.L.H. Genel Müdürlüğü 
7 Emlak Kredi Bankası 

TOPLAM 
1 TARIM ORMAN VE 

KÖYIŞLERİ BAKANLIĞI 
2 Köy Hizmetleri Gn. Müd. 
3 Orman Genel Müdürlüğü 
4 Veteriner Eğitim Tesisleri 
5 Et ve Balık Kurumu 

ODA SAYISI 

Tesis 
adedi Banyolu Banyosuz Toplam 

2 113 40 153 
2 — 7 2 72 
1 78 — 78 
1 —. 75 75 

6 191 187 378 

8 
1 
1 
2 
3 
2 
2 

19 

—, 
142 

• — 

30 
88 
— 
360 

620 

338 
— 
150 
— 
36 
95 
— 

619 

. 338 
142 
150 
30 
124 
95 
360 

1 239 

4 
9 
12 
1 
2 

108 
142 
190 
155 
68 

— 
132 
333 
— 
— 

108 
274 
523 
155 
68 

TOPLAM 28 663 465 1 128 

YATAK SAYISI 

Banyolu Banyosuz Toplam 

500 120 620 
— 149 149 
344 — 344 
— 156 156 

844 425 1 269 

— 
407 
— 
79 
320 
—• 
880 

1 463 
— 
544 
— 
144 
287 
—, 

1 463 
407 
544 
79 
464 
287 
880 

1 686 2 438 4 124 

253 
375 
452 
615 
175 

1 870 

— ' 
320 
933 
— 
— 

1 253 

253 
695 

1 385 
615 
175 

3 123 



ODA SAYISI 

Sıra Tesis 
No. İli - Mevkii adedi Banyolu Banyosuz Toplam 

ADALET BAKANLIĞI 4 328 52 380 
MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANLIÖI 

1 Kara Kuvvetleri Kom. 3 409 — 409 
SAĞLIK VE SOSYAL 
YARDIM BAKANLIĞI 

1 Kızılay V — 80 80 
MÎLLÎ EĞİTİM VE 
GENÇLİK SPOR BAKAN. 8 6 157 163 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI 

1 Bağ - Kur 1 50 — 50 
YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMU 5 86 82 168 
MERKEZ BANKASI 2 352 75 427 
Belediyeler 3 12 12 24 
İl Özel İdareleri 4 88 * — 88 

GENEL TOPLAM 151 5 277 2 762 8 039 

YATAK SAYISI 

Banyolu Banyosuz Toplam 

740 104 844 

1 566 — 1 566 

— 160 160 

18 1 937 1 955 

124 _ 1 2 4 

174 
704 
24 
248 

196 
300 
30 
250 

370 
1 004 

54 
498 

15 168 10 959 26 127 
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2. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, belediye
lere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı(7/1261) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak Sayın Ma

liye ve Gümrük Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
bilgilerinize rica ederim. 

18.7.1986 
Arif (Toprak 

Niğde Milletvekili 
1. Maliye Bakanlığı nezdinde tüm Türkiye'deki 

belediyelere bugüne kadar yapılmış yardımların mik
tarını, 

2. Bu yardımların hangi kıstaslara göre yapıldı
ğını ve adilen yapılıp yapılmadığını. 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 16.9.1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : Büm'ko - 111713 - 291 - 19329 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1.9.1986 tarih 
ve 7/1261-6569/25466 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda Niğde Milletvekili Sayın Arif Toprak' 
in Bakanlığım bütçelerinde yer alan «Yedek Ödenek» 
tertibinden belediyelere yapılan yardımlar ve yardım
ların tahsisinde uygulanan kriterlere ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. 

Bakanlığım bütçelerinden belediyelere 1986 yılı ve 
geçmiş yıllarda yapılan yardım miktarlarının tespiti 
ile ilgili çalışmalar devam etmekte olduğundan, önerge 

cevabının hazırlanabilmesi için 15 günlük ek süreye 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Cevap süresinin 15 gün.uzatılmasını müsaadelerine 
arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 2.10.1986 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : Bümko - 111713-291-20713 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1.9.1986 tarih 
ve 7/11261-6569/25466 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda Niğde Milletvekili Sayın Arif Toprak' 
in Bakanlığımız Bütçesinde yer alan «Yedek ödenek» 
tertibinden belediyelere yapılan yardımlar ve yardım
ların tahsisinde uygulanan kriterlere ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. 

1. Bakanlığım 1984, 1985 ve 1986 Malî Yılı Büt
çelerinde yer alan «Yedek Ödenek» tertibinden be
lediyelere 1984 yılında 24.980.250.000,- lira, 1985 yı
lında 9.992.300.000,- lira 1986 yılında (30.9.1986 ta
rihi itibariyle) ise 13.995.900.000,- lira tutarında yar
dım tahsis edilmiş olup iller itibariyle dağıtım Ek : 1' 
de gösterilmiştir. 

2. Bakanlığım bütçelerinde yer alan «Yedek öde
nek» tertibinden belediyelere yardım tahsisi esas itiba
riyle belirlenen genel kriterlere göre yapılmaktadır. 
1986 yılında uygulanan genel kriterler Ek : 2'de gös
terilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. s 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

— 410 — 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçelerinde Yer Alan Belediyelere Yar
dım Ödeneğinden 1984, 1985 ve 1986 Yıllarında tiler İtibariyle Belediyelere 

Yapılan Yardımlar 
1984 1985 1986 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Den'Mi 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
tçel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
KııM'areılti 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

360 000 000 
195 000 000 
252 500 000 
166 250 000 
137 500 000 

1 472 500 000 
. 212 500 000 
160 000 000 
296 000 000 
417 500 000 
145 000 000 
116 250 000 
272 500 000 
240 000 000 
142 500 000 
383 750 000 
178 750 000 
209 250 000 
269 000 000 
275 000 000 
316 250 000 
142 500 000 
211 250 000 
226 250 000 
343 500 000 
215,000 000 
270 000 000 
136 250 000 
200 000 000 
226 250 000 
167 500 000 
202 500 000 
265 000 000 

2 375 000 000 
1 773 750 000 
286 250 000 
433 000 000 
361 250 000 
120 000 000 
115 000 000 

1 24<S 750 000 
811 250 000 
192 500 000 

271 900 000 
73 800 000 
148 800 000 
128 000 000 
320 200 000 
243 400 000 
136 600 000 
50 200 000 
148 900 000 
195 900 000 
71 200 000 
69 000 000 
61 000 000 
134 300 000 
61 200 000 

263 300 000 
93 300 000 
84 800 000 
122 100 000 
159 100 000 
166 100 000 
72 900 000 

, 101 400 000 
61 500 000 
179 200 000 
223 400 000 
159 000 000 
67 000 000 
51 000 000 

215 000 000 
145 600 000 
117 500 000 
165 200 000 
38 100 000 
648 600 000 
117 400 000 
73 100 000 
172 600 000 
67 300 000 
50 400 000 
153 000 000 
380 400 000 
90 000 OOÛ 

297 200 000 
. 126 100 000 

187 000 000 
67 700 000 
156 300 000 
711 900 000 
168 100 000 
64 600 000 

' 175 200 000 
227 800 000 
H 4 500 000 
96 400 000 
65 400 000 
129 700 000 
79 000 000 

268 500 000 
95 400 000 
82 600 000 
112 800 000 
205 500 000 
193 400 000 
86 000 000 
125 700 000 
77 700 000 

209 900 000 
135 100 000 
945 800 000 
82 600 000 
102 000 000 
163 100 000 
165 300 000 
137 600 000 
248 500 000 
46 100 000 

1 161 200 000 
158 600 000 
104 500 000 
204 700 000 
85 700 000 
74 400 000 
154 200 000 
464 800 000 
125 900 000 
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1984 

Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

759 500 000 
300 000 000 
722 500 000 
346 000 000 
167 500 000 
211 250 000 
240 000 000 
236 000 000 
248 750 000 
212 500 000 
382 500 000 
206 250 000 
185 000 000 
123 750 000 
278 750 000 
168 000 000 
305 000 000 

1 347 500 000 
132 500 000 
202 500 000 
132 500 000 
212 500 000 
627 500 000 
701 250 000 

24 980 250 000 

A) Uygulanan Genel Kriterler : 
1. idarî taksimata göre yapılan yardımlar; 
a) IKasaba belediyelerine 1,5'er milyon, 
b) İlçe belediyelerine 3'er milyon, 
c) 11 belediyelerine 6'şar milyon lira seyyanen yar-

v dım tahsis edilmektedir. 

2. Yukarıdaki miktarlara ilaveten, bütün beledi
yelere, 1980 yılı genel nüfus sayımı ile tespit edilen 
nüfusları esas alınarak, nüfus başına; 

a) Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan bele
diyelerle, tabiî afete uğrayan belediyeler için 375 lira, 

b) Diğer belediyeler için 250 lira üzerinden, ek 
yardım hesaplanmaktadır. CBüyükşehir Belediyeleri ile 
metropol ilçe belediyeleri hariç) 

3. Hesaplamalarda 50 000 liraya kadar olan kü
suratlar dikkate alınmamaktadır. 

B) örnekler ; 
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1985 1986 

268 500 000 
196 800 000 
228 300 000 
127 400 000 
76 100 000 
39 300 000 
156 300 000 
220 100 000 
238 400 000 
85 200 000 

201 900 000 
118 900 000 
95 300 000 
37 800 000 
152 700 000 
71 800 000 
136 100 000 
459 100 000 
63 500 00Q 
135 500 000 
65 500 000 
193 300 000 
118 600 000 
153 200 000 

246 100 000 
811 600 000, 
182 100 000 -
230 000 000 
198 100 000 
55 000 000 
181 800 000 
299 200 000 
209 400 000 
73 400 000 
152 300 000 
228 800 000 
113 200 000 
170 500 000 
175 200 000 
88 200 000 
171 600 000 
641 600 000 
91 600 000 
150 500 000 
61 300 000 

222 600 000 
257 300 000 
300 000 000 

9 992 300 000 13 995 900 000 

Yukarıdaki belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yar
dım yapıldığında; 

a) 3 000 nüfuslu bir kasaba belediyesine (1,5 mil
yon + 3 000 X 250) 2 300 000 lira yardım verilebi
lecektir. Aynı belediye kalkınmada öncelikli yörelerde 
bulunuyorsa (1,5 milyon + 3 000 x 375) 2 600 000 
lira yardım sağlanabilecektir. 

b) 10 000 nüfuslu bir ilçe belediyesine (3 mil
yon + 10 000 x 250) 5 500 000 lira yardım tahsis 
edilebilecektir. İlçe belediyesi kalkınmada öncelikli 
yörede bulunuyorsa alabileceği miktar, 
(3 milyon + 10 000 x 375) 6 800 000 liraya ulaşa
caktır. 

c) 50 000. nüfuslu bir il belediyesine (6 milyon + 
50 000 x 250) 18 500 000 lira yardım yapılabilecektir. 
Kalkınmada öncelikli il belediyesinin alacağı yardım 
ise (6 milyon + 50 000 x 375) 24 800 000 lira ola
caktır. 
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3. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Çelik - İş Sendikası İskenderun Şube Baş
kanının bloke kadrosunun iptal edildiği iddiasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin ya
zılı cevabı(7/1271) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hür ve demokrat Türkiye'nin geleceği ve bu ge

lecekte en büyük katkısı olan Türk işçilerinin sendi
kal faaliyetlerini yürütenlerden birisi olan ÇELİK - İŞ 
Sendikası İskenderun Şu'be Başkanına reva görülen 
muamele karşısında aşağıdaki sorularımın Devlet Ba
kanı Sayın Ahmet Karaevli tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygı ile rica 
ederim. 

İM. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. ÇELİK - İŞ Sendikası İskenderun Şube Baş
kanının bloke kadrosunun iptal edilmesi işçinin alın 
terinin gaspı değil midir? 

2. Hak, hukuk, adalet kavramına aykırı işlemle
rin sorumluları kimlerdir ve bunlar hakkında ne gibi 
yasal işlemler yapılmaktadır? 

3. Kanunlara aykırı bu tip işlemlerin devlete olan 
güvenceyi sarsması karşısında Cumhuriyet Hüküme
timiz ne düşünmektedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 2.10.1986 

Sayı : 08.66/01953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 1.9.1986 tarih ve 
7/1271/6592/25611 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığıma intikal 
ettirilen Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun «Çelik - İş Sendikası İskenderun Şube 
Başkanlığının bloke kadrosunun iptali» ile ilgili yazılı 
soru önergesine ait not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

1. Çelik • İş Sendikası İskenderun Şubesi Başkanı
nın, İşveren Temsilcisi Makine Yüksek Teknikeri Al
per Poyrazca makamında hakaret ve fiilen saldırıda 
bulunarak yumruk vurmak suretiyle işçi - işveren 
ilişkilerinin bozulmasına neden olabilecek bu davranı
şıyla ilgili olarak, durumu Çelik - İş Sendikası Genel 
Başkanlığına intikal ettirilmiş, ancak şube başkanının 
hakkında herhangi bir tedbir alınmaması karşısında, 
kendisinin çalışmakta olduğu geçici işçilik vizesi kal

dırılmıştır. Bilahara, kendisinin hatasını kabullenerek 
müessese yetkililerinden özür dilemesi dikkate alınarak 
hakkında uygulanan idarî işlem iptal edilmiştir. Esa
sen Çelik - İş İskenderun Şube Başkanı muvakkat işçi 
statüsünde çalıştırıldığından, kendisine tahsis edilmiş 
bir kadro bulunmamaktadır. Kuruluşta geçici işçilikler, 
daimî işçilik kadroları gibi unvanlı ve ücret kademeli 
olarak kullanılmayıp, sadece miktar yönünden geçici 
işçilik vizesine dayanılarak kullanılmaktadır. 

Bu itibarla, Çelik - İş Sendikası İskenderun Şube 
'Başkanlığına seçilmesini müteakip 2821 sayılı Sendi
kalar Yasasının «Teminatlar, başlıklı 29 uncu mad
desi gereğince kendi isteği ile işyerinden ayrılarak sen
dikanın şube başkanlığı görevinde çalışmaya başlamış 
bulunan söz konusu elemanın kadrosunun bloke edil
mesi veya kaldırılması şeklinde idarî bir tasarrufta 
'bulunulması söz konusu değildir. 

2. Hukuk ve adalet kavramına aykırı bir işlem 
söz konusu değildir. 

3. Yukarıda yapılan açıklamalarda da belirtildiği 
üzere, kanunlara aykırı olarak yapılmış bir işlem mev
cut değildir. 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, Ka
rabük Demir Çelik Fabrikasına işçi alımına ve işçi 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1319) 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

7.8.1986 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

1. Karabük Demir Çelik Fabrikasının doğrudan 
işçi almayıp, Sentez Firması aracılığıyla işçi alımı 
yaptığı doğru mudur? 

2. Karabük Demir Çelik Fabrikası ile Sentez 
Firması arasında bir anlaşma var mıdır? Böyle bir 
sözleşme ya da anlaşma varsa günde işçi başına kaç 
TL.'den sözleşme yapılmıştır? 

3. Karabük Demir Çelik Fabrikasında yaklaşık 
260 işçinin fabrikada geçici olarak 8 - 15 yıl çalıştık
ları halde, bugün bu işçilerin işine son verildiği doğru 
mudur? 

4. 1985 yılında yapılan işçi sözleşmesi sonunda 
% 25 bir ücret artışı sağlanmış olduğuna göre sözleş
me gereği olan ve ücretlere ilave olarak artı 3 000 
TL. verilmesi gerekirken bu para bugün işçilere ve
rilmiş midir? Verilmedi ise neden verilmemiştir? 
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5. Karabük Demir Çelik Fabrikası işçi akort üc- I 
retlerinin hâlâ 1984 yılı akort ücreti üzerinden öden
diği doğru mudur? Doğru ise 1985 yılı sözleşme üc
retleri üzerinden neden hâlâ verilmemektedir? 

6. Yöredeki söylentilere göre Efe özal'ın da 
Sentez Firmasına ortak olduğu doğru mudur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 2.10.1986 j 

Sayı,: 08.60/01954 ' J 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 1.9.1986 tarih ye 

7/1319 - 6704/26290 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.9.1986 tarih ve 18/106-1864/ 

03188 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 
Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması istenen Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğü ile ilgili yazılı soru önergesine 
ait not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

1. Sinter Kuvvet Santralı Tevsi inde, YF sobaları
nın modernizasyonunda; refrakter malzeme örümü, 
ahşap kalıp, soğuk demir, kaynak montaj, demontaj, 
sıva, mozayik, boru işleri, boya ve elektrik işlerinin 
yaptırılması için «Santes» firması ile işçilik mukavelesi 
akdedilmiştir. Bu mukavele gereği yukarıda tarif edi
len işler, adı geçen firma tarafından yürütülmekte ik:-tı 
yapılan tasfiye protokolü ile işin tasfiyesi cihetine gi
dilmiştir. 

2. Karabük D.Ç. Fabrikaları Müessesesi Mü
dürlüğü ile Santes Firması arasında, cevap (l)'de bah
sedilen anlaşma ile yapılan işin niteliği ve kalifikasyo-
nu esas alınarak fiilî çalışmalar karşılığı saat başına 
365.- TL. ile 770.- TL. arasında ücret, D.Ç. tarafından 
müteahhide ödenmekte idi. 

3. Müesseselerimizde terminli olan işlerde branş
larına ihtiyaç duyulan işçiler geçici olarak istihdam 
edilmektedir. İşin hitamında bu işçilerin İş Kanunu 
ve Toplu Sözleşme hükümlerine uygun olarak ihbar 
öneller verilmek suretiyle hizmet akitleri feshedilmek
tedir. Soru (3)'de konu edilen işçiler de bu sınıfa da
hildir. Esasen bu konu Eskişehir Milletvekili Sayın 

Nuri Üzel tarafından 4.10.1985 tarihinde sözlü soru 
önergesi olarak tarafıma tevcih edilmiş olup, Meclis 
Kürsüsünden cevaplandırılmıştır. 

4. Yüksek Hakem Kurulu ile Çelik - İş Sendikası 
arasında imzalanan 10 uncu Dönem Toplu İş Sözleş
mesinde işçilere avans olarak verilen 3 000,- TL/ay; 
11 inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi (1.1.1985 ile 
31.12.1986 arası) ile, sendikayla yapılan mutabakat 
üzerine kaldırılmıştır. 

5. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında akort 
işçi uygulaması yoktur. Müessesedeki işçi ücretleri, 
sendika ile aktedilen toplu iş sözleşmelerine göre 
ödenmektedir. 

6. «Santes Sanayii Tesisleri İnşaat ve Montaj 
A.Ş.» (Kızıltoprak/Bağdat Caddesi No: 44/5 Kadı
köy/İstanbul) adresinde İstanbul Ticaret Odasının 
203126/150667 sicil numarasında faaliyetine devam 
etmektedir. 

5. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İlinde master planları dahilinde ve haricinde kiraya 
verilen yerlerle ön izin verilen yerlere ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1340) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracıhğı-
zı saygılarımla rica ederim. 

4.9,1986 
Dr. İdris Gürpınar 

Muğla 
1. Muğla İli sınırları içinde Turizm Bakanlığı 

master planlan dahilinde, 
a) 49 yıl kiraya verilen yerler ile, 
b) Ön izin verilen yerlerin, 

İlçeleriyle, mevkilerinin, yüzölçümlerinin ve kiraya 
veriliş tarihlerinin bildirilmesi, 

2. Master planları dışında ormana ait kıyılarda, 
a) 49 yıl kiraya verilen yerler ile, 
b) ön izin verilen yerlerin, 
Kiraya veya ön izin veriliş tarihlerinin bildirilmesi. 
3. Master planları dışında Maliyeye ait kıyılarda, 
a) 49 yıl kiraya verilen yerler ile, 
b) ön izin verilen yerlerin, 
Kiraya veya ön izin veriliş tarihlerinin bildirilmesi. 
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T. C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Sayı : 3529 2.10.1986 
Konu : Muğla Milletvekili Sn. İdris 

Gürpınar'ın soru önergesi. 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 15.9.1986 gün 
ve 7/1340-6767/26546 sayılı yazıları. 

İlgi yazı ile Bakanlığımıza intikal ettirilen, Muğla 
Milletvekili Sayın tdris Gürpınar'ın «Muğla İlinde 
Master Planları dahilinde ve haricinde kiraya verilen 
yerlerle ön izin verilen yerlere» ilişkin soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımcılarına Tahsi

sine Ait Genel Esaslar : 
Ülkemizde, herhangi bir ölçekteki imar planı ile 

turizm yatırımlarına ayrılan kamu (hazine, orman) 
arazileri turizm yatırımı yapacak yerli ve yabancı mü
teşebbislere tahsis edilebilmektedir. 

Kamu arazisi tahsisleri iki aşamada gerçekleşmek
tedir. Birinci aşamada, müteşebbislere belli süreli ön 
izin verilmekte ve müteşebbisten bu süre içinde yatı
rımın gerçekleşmesi için plan ve proje hazırlamak ve 
yatırım için gerekli finansman modelinin oluşturulma
sı istenmektedir, ikinci aşamada, ön izin süresi sonun
da Bakanlığımızdan turizm yatırım belgesi alan mü
teşebbislere arazinin 49 yıla kadar süreli irtifak hakkı 
tesisi suretiyle kesin tahsisi yapılmaktadır. 

Yatırımcılardan irtifak hakkı tesisi karşılığı olarak 
toplam yatırım bedelinin % 05 oranında kira ve işlet
me döneminde bu kiraya ilave olarak tesisin yeri ve ni
teliği dikkate alınarak işletmeye dahil tüm tesislerin 
cirosunun % 1-5 oranında veya ticarî kârının % 5-20 
oranında bir bedel alınmaktadır. 

Kamu Arazileri: 
A) Turizm Alan ve Merkezlerinde : 

Kamu arazileri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanuna 
uyarınca tespit ve ilan edilen «Turizm Alan ve Merkez
lerinde» aynı kanuna göre hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 83/6285 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 
(28.4.1983 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan) «Ka
mu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkın
da Yönetmelik» hükümlerine uygun olarak Bakanlığı
mızca tahsis edilmektedir. 

Tahsise hazır hale getirilen kamu arazileri, tahsis 
şaftları belirtilmek suretiyle yüksek tirajlı gazetelerde 
ilan edilerek müteşebbislere duyurulmakta ve süresi 
içinde yapılan başvurular Bakanlığımızca değerlendi
rilerek tahsisler gerçekleştirilmektedir. 

Muğla İl hudutları dahilinde bu usullere uygun 
olarak müteşebbislere tahsis edilen kamu arazilerine 
ait Mste eklidir. (Ek : 1 ye 2) 

B) Turizm Alan ve Merkezleri Dışında : 
1. 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2873 sayılı Millî 

Parklar Kanunu kapsamında bulunan ormanlar, mü
teşebbislere bir örneği ekli, Bakanlığımızla Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı arasında imzalanan pro
tokolde belirtilen şartlarla Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca tahsis edilmektedir. (Ek : 3) 

2. Hazine adına kayıtlı veya devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan kamu arazileri; 16.5.1986 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Turizm Yatırım
larının hızlandırılmasına, ilişkin Bakanlar Kurulu Ka
rarı ve Bakanlığımızla Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol hükümlerine uygun ola
rak Bakanlığımızla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca. 
müştereken tahsis edilmektedir. 

Bu protokola göre ilan, başvuru, müteşebbisin se
çilmesi ve projenin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar 
Bakanlığımızca yürütülmekte, kesin tahsis işlemleri 
ise Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerçekleştiril
mektedir. (Ek : 4) 

Bu esaslara uygun olarak Muğla İli hudutları için
de gerçekleştirilen hazine arazilerine ait liste eklidir. 
(Ek : 2) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığımca Muğla İli, «Turizm Alan ve _ Merikezi» İçkide, Ön izlin Verilen Arazilere 

Mi 'IMto 
(23J9;1'986 'tarihli liıfbariyfe) 

Turizm Allan/Merkezi 

Muğla - Köyceğiz ı(l) 
(Orman arazM) 
Muğla - Köyceğiz fll) 
(Orman arazMı) 
Muğla - Köyceğiz 01)' 
(Orman arazili) 
Muğla - Sarıgermeı Hjl)/ 
(Orman arazisi) 

Muğla - Sarıgerm© (|1) 
(Onman arazisi) 

MüteşdbbMm Adı Mevki 

İrfan Tezb'kıer 
Doğa İşletım'dleri! 
Mannaü Corp 

Necla Kavala; 

Genman Tur 

— Aralan Gülmırülktarnıe Nalklliyat 
\1e Tic. San. A.iŞ. 
— SaTiigörtm'e TurMk Yatırımlar 
ve Tic. A.Ş. . 

ıBcinalk Maden Islkefesi 
^18.^60 m2)| 
Köyceğiz Sultaniye 
439) Hefldtaır) 
Izltluzsui 
(71 eefc'taı) 
Sarıgetlrrie (|1 No.'. lü Parsel) 
t!29 Hektar) 

Sarııgerime (2 .No. İÜ Par&eil) 
1(116 HeHdtaırt) 

Turizm Alan/Merkezi 

Muğla - Sarıgerme (1) 
(Orman arazisi) 

Marmaris - Adafağzı Yat Limanı (2) 
(Orman aırazisu) 

Muğla - Fethiye Yat Limanı (2) 
(Haziine aırazM) 
Muğla - Sarıgerım'e ^1) 
(Orman arazisi) 
Marmaris - Adaağzı Yat Limanı (2) 
(Orman arazisi) 

Muğla - Fethiye Körfezi Baitı-
sı (2) 
(Orman arazisi) 

Müteşebbisin Adı ıMevM 

Mesa Mestken San. A.§. 
Afl(gıewo( 

(1) Turizm alanıdır. 
(2) Turizm merkezidir. 

Suat Brzi 

'Nelt Holding A.§. 

Arca Utellaraırası Turizm Taşı-
maci'lık ve Tic, AJŞ. 
— Marmaris Tekne Yapımcıları 
Temin ve Tevzii Koop. 
— ©eiledîiye Bşk. lığı 
— Aküdöllc A.Ş, 
— YÖS; A,Ş. 

;Sangerme (3 No. lü Parisielfl 
1(312 Helkitar) TallM Köyü 

Adaağzıı Yalancı Boğaz 
>(3 Bdkltar) 

Ateazlar 
<12!Q.DCO m2)| 
Sarıgerım'e (4 No. lü Parsel) 

Adaağzı Yalancı Boğaz 
((îl,5 HeMar) Yat Lirrianı 

K/i'lfe Iskefaıi MöVikili 
(8,25 Hektar) Taftİ Köyü 
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Teste Türü 

— Uokanlta) 
— GüriüibMk. Tesis 
5 Yıtozli Otel 

Taıtü Köyü otel 

TaltM Köyü! 

OteA 

Kapasıiitesıi 

J '25 Kişi 

2 980 Yatak 

2 222 Yatok 

'503 Yaltalk 

2m Yaifeak 

Ön îzön 
Tarlilhi Son Duruma 

6,12,1983 . Kesin tJalhisiis yapılnuştır. 

14.104985 Om izlin ısüresi uzaltıldı. 

25U0.1985 Tlaftibıiflctaıt proj'eîerti hazırîıaniması için 
4.9.1l986ldan itibaren ek süre verilUli. 

8.2.1986 Ön fişim afiipeısi Mevzii îîmar Planı
nın ftazırianıması için 8.9.1986'idan 
iüübarem 2 ay uizaltıfonııştır. 

14.54986 'Müteşelblt&s'Mevzii İmar Planı ha-
zurlanmalsı için 8.9J1986 .tari'binidfân 
itibaren 2 ay ek süne vaıföld'i. 

Tesils Türü 

Talt'il Kiöiyüi 

Yat 'Limanı 

Yatt Limanı- ve KJonıaMama Ün!i-
itesÜi 

TaÖt (Köyü 
Yait Oman* 

TaHfiS Köyü 

Kapasitesi 

600 Yaltak 

2D0 Yait 

150 Yait 
150 Yalak 
503 Yatak 

100 Yat 

825 Yatak 

Ön İzin 
Taröhi Son Durutmıu 

14.5.1986 — ö n 'izin ıkoşulliları yerline getinilldli. 
— vMülÖ©şidb|b):ısiin kiapa&ilte artırımı 
'takibi inöeillenımielkltieldiir. 

15.I5.1986 iMtevzli îtmar Planı onaıy aşarnıas'imda-
ıdtr. 

Mövzıiıi imar Planı hazırlanıyor. 
13.5.İİ986 
13.5.1986 Profeîenıdiırnıe aşaımaisınıdıa 

1'8;6.19>86 (Mevzu tmar Planı Hazırlanmakta
dır. 

19.8.1986 Yeni tebligat yapıldı. 
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•P3.9.1986 ıta-rihıi iıtülbarilyit©) 

Arazimin Yeri Mülldiyeti Müteşebbisin Adı 

Muğla - Bodrum Çiftlik Köyü Hazüne, ıMeihlmlelt Yardılm 
Yalllı Mevki 

MujŞIa - Bodrum Kızıfliağaç tç- Hazf.n© IKJlıüp Elgte Tuırjızlm tştetoılbrl 
meler Mevkii T(:c. A.Ş. 

NOT : 1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince Turizm Alan ve Merkezi dışın
daki mülkiyeti ve kullanımı hazineye ait kamu arazilerinin ön izinleri Bakanlığımızca veril
mektedir. 

2. Kullanımı Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına ait olan, Turizm Alan ve Merkezi dışında
ki kamu arazilerinin ön izinleri yapılan protokol gereğince adı geçen Bakanlık tarafından ve
rilmektedir. 
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Ön İzin 
Tesisin Türü Kapasitesi TaıOhi Son Durumu 

Yat Çekecek Yerli 150 Yat 9.5.1986 tmiar planının onayl'aıtıtırıllması için 
17.9. l a l d a n üti'baren 2 ay ek süre 
vemillmliş̂ ir. 

Taiüi'l Küftü 1 000 Yatak 19.9.1986 TefcMgalta yapıldı. 

— m>.— 
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Orman Arazilerinin Turizm Yatırımlarına 
Tahsisinde Uygulanacak Esaslar Hakkında 

Protokol 
Bu protokol, 2634 sayılı «Turizm Teşvik Kanunu» 

hükümleri gereğince tespit ve ilan edilen turizm alan 
ve merkezleri dışında kalan orman arazilerinin turizm 
yatıranlarına tahsisinde müracaat, değerlendirme, pro
je hazırlama ve geliştirme, belgelendirme, ön izin ve 
kesin izin işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları 
belirlemek ve böylece iki Bakanlık arasında koordi
nasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

A) Devlet ormanı sayılan, ancak, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca doğrudan fizikî planlaması yapıl
mış alanlarla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca müştereken turizm 
amaçlı yatırımlara tahsisi uygu.n görülmüş ve görü
lecek alanlarda: 

1. Bu yerlerin turizm planlaması Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alındık
tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlana
rak Bayındırlık ve îskân Bakanlığına onaylattırılacak-
tır. Onaylı planların iki nüshası Tarım Orman ve Kes
işleri Bakanlığına gönderilecektir. 

2. Turizm amaçlı yatırımlar için saha tahsis ta
lebinde bulunacak yatırımcılar, örneği her iki Bakan
lıkça müştereken hazırlanacak talep formlarını ve ek
lerini ikişer nüsha tanzim ederek doğrudan Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığına başvuracaklardır. 

3. Talepler Kültür ve Turizm Bakanlığının gö
rüşleri alındıktan sonra Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca, bu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik 
hükümlerine göre değerlendirilecek ve talep sahibi ya
tırımcıya 6831 sayılı Orman Kanununun 17'nci mad
desi gereğince intifa hakkı tesisi için ön izin verilebile
cektir. 

4. ön izin süresi içinde yatırımcının yapacağı iş 
ve işlemler her iki Bakanlıkça müştereken tespit edile
cek ve bu işlerin tespit edilen zaman dilimleri içinde 
bitirilmesi için yatırımcıdan bir ön taahhütname alı
nacaktır. Bu ön taahhütname Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığına verilecektir. 

5. ön izin süresi içinde proje hazırlanması ve 
geliştirilmesi, finansman kaynaklarının sağlanması, 
geliştirilmesi işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca takip edilecektir. 

6. Ön izin işlemlerinin uzatılması veya iptali iş
lemleri Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşleri alın
dıktan sonra Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 
yürütülecektir. 
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7. Yatınmcr ön izin süresi İçinde altışar takım, 
Turizm Yatırım Belgesi ile birlikte keşif özetli mimarî 
projesini tamamlayarak, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına kesin tahsis talebinde bulunduğunda ya
tırımcıya, 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 mad
desine göre Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ta
rafından intifa hakkı tesisi için süreli kesin izin ve
rilecektir. 

8. Kesin izin tahsisinden sonra yatırımcının' her 
türlü çalışmaları 6831 sayılı Orman Kanunu hüküm
lerine tabi olarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığınca takip ve kontrol edilecektir. 

B) Diğer devlet ormanlarında : 
1. Bu sahaların turizm yatırımları için tespit ve 

planlaması yapılmadığından öncelikle, talep halinde 
bu sahaların ormancılık hizmetleri yönünden bir en
gel teşkil edip etmediği Orman Genel Müdürlüğün
ce incelenerek bir rapora bağlanacaktır. 

2. Uygun görülen sahaların değerlendirilmesi ve 
tahsisi işlemleri bu protokolün (A) fıkrası hükümleri
ne göre işleme tabi tutulurken, turizm yatırım saha
sının imar planlaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının olumlu gö
rüşleri alındıktan sonra bizzat yatırımcı tarafından 
gerçekleştirilerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tas
tık ettirilecektir. 

C) 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu hükümle
rine göre gelişme planları kesinleşen Millî Park ve 
Tabiat Parklarında (Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığınca işletilecek kamp ve günübirlik kullanım 
alanları dışında.) 

1. Millî Park ve Tabiat Parklarına ait sahalarda 
turizm yatırımlarına ait plan ve kararları, bu plan ve 
kararların değiştirilmesi ve geliştirilmesi Kültür ve 
Turizm Bakanlığının görüşleri alınarak 2873 sayılı 
Millî Parklar Kanunu hükümlerine göre Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak kesinleş
tirilecektir. 

2. Bu planlamaya uygun olarak turizm yatırım 
sahalarının yatırımcılara tahsisi hakkında bu protoko
lün (A) fıkrasının 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı maddesi hüküm
leri aynen uygulanarak ön izin ve kesin izin iş ve iş
lemleri 2873 sayılı kanun hükümlerine göre Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. 

3. Kesin izin tahsisinden sonra yatırımcıların 
her türlü çalışmaları 2873 sayılı Millî Parklar Kanu
nu hükümlerine göre takip ve kontrol edilecektir. 

D) Orman Genel Müdürlüğü ile Turizm Genel 
Müdürlüğü arasında düzenlenen bu protokol, Tarım 
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Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Kültür "ve Turizm 
Bakanlığının müştereken onaylarını takiben yürür
lüğe girer. 

Kültür ve Turizm Bakanı Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Mükerrem Taşçıoğlu Hüsnü Doğan 

Turizm alan ve merkezleri dışındaki kamu arazisinin 
Turizm yatırımlarına tahsisi hakkındaki esasları 
Turizm alan ve merkezleri dışında kamu arazisi

nin turizm yatırımlarını hızlandırmak amacıyla tah
sisinde sürat sağlamak üzere .hazırlanan 18.3.1986 ta
rih ve 86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 
kararla ilgili uygulanacak esaslar aşağıdaki gibi tes
pit edilmiştir. 

Müteşebbislere tahsis edilebilecek kamu arazisi : 
Madde 1. Kamu arazilerinden : 
a) 1/25 000 ölçekli veya daha büyük ölçekli çev

re düzeni planı .ve imar planları ile turizm yatırım
larına ayrılanlar, 

b) Bu planlar dışında bulunmakla birlikte yöre
nin turizm potansiyeli dikkate alınarak turizm amaçlı 
kullanılmasında veya plan değişikliği yapılarak turizm 
yatırımlarına tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
uygun görülenler, 

Turizm yatırımı yapmak isteyen yerli ve yabancı 
müteşebbislere tahsis edilebilirler. 

Bu yerlerdeki kamu arazilerinden turizm amaçlı 
kullanılmak üzere korunması uygun görülenler hak
kında da bu tahsis esasları uygulanır. 

Tahsis kamu arazisinin turizm yatırımı yapmak ve 
işletmek üzere müteşebbislere bedeli karşılığında ki
raya verilmesi veya üzerinde mülkiyetin gayri aynî 
hak tesis edilmesidir. 

Kamu arazisinin belirlenmesi ve tahsis için mu
tabık kalınması: 

Madde 2. a) Müteşebbislere tahsis edilecek ka
mu arazilerinin tapu kayıtları üzerinde bulunan hak 
ve mükellefiyetler ile varsa yapı ve tesislerin duru
mu ve kullanım şekilleri Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yardımı ile be
lirlenir. 

b) Kültür ve Turizm Bakanlığı tespiti yapılan 
kamu arazisi ile bu arazi üzerinde yapılacak yatırım
la ilgili bilgi ve belgeleri Maliye ve Gümrük Bakan-
lığı'na göndererek turizm amaçlı kullanılmak üzere 
tahsis hakkındaki görüşünü ister. 

c) Maliye ve Gümrük Bakanlığı; kamu arazisi
nin : 
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1. Başka bir amaca, kişi veya kuruluşa tahsisli 
olup olmadığını, 

2. Tahsis edilmiş ise iptalinin mümkün bulunup 
bulunmadığını, 

3. Turizm amaçlı kullanımında sakınca olup ol
madığını, 

4. Üzerinde bir yapı veya tesis varsa bunların 
kullanım şekilleri ile bu yapı veya tesislerin başka bir 
yere taşınmasının mümkün olup olmadığını, 

Tespit ederek, görüşünü en geç bir ay içinde Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bildirir. 

Tahsis edilecek kamu arazisi üzerinde başka bir 
kişi veya kuruluşa ait herhangi bir hak ve yükümlü
lük var ise, gerek görüldüğünde hak sahibinin görüşü 
de alınarak yapılacak işlem tespit edilir. 

Kamu arazisinin ilan, başvuru, değerlendirme, ön 
izin, proje geliştirme ve belgelendirme işlemleri: 

Madde 3. — Turizm yatırımı yapılmak üzere mü
teşebbislere tahsis edilmesin de Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile mutabık kalınan kamu arazisinin ilan, 
başvuru, değerlendirme, ön izin, proje geliştirme ve 
belgelendirme işlemleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu ve bu kanun uyarınca Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulan «Kamu Arazisinin Turizm Yatı
rımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik» hükümleri
ne uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yü
rütülür. (Ek: 1) 

Ancak, yatak kapasitesinin en az 2/3'ü özel mül
kiyete ait olan imar parsellerini tamamlayan kamu ara
zileri ile turizm tesislerini tamamlayan sosyal dağıtım 
alanları, (yeşil alan, otopark, plaj tesisleri v.b.) yukarı
da adı belirtilen yönetmelikteki diğer şartları taşıması 
halinde ilan edilmeden tahsis edilebilir. 

Kamu arazisinin müteşebbise tahsisi: 

Madde 4. — a) Kültür ve Turizm Bakanlığı; ön 
izin süresi içinde yatırımcı tarafından yapılacak çalış
maların son aşaması olan turizm yatırım belgesinin 
alınmasını müteakip, bu belgeye kesin tahsis şartla
rını ekleyerek tahsisin yapılmasını Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bildirir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı irtifak hakkı 
senedi veya kira sözleşmesine ilave edeceği diğer şart
ları da belirleyerek en geç bir ay içinde müteşebbise 
arazinin tahsisini yapar. 

c) Kamu arazileri üzerinde, turistik tesis yapacak 
Belediye, Özel tdare veya Köy Tüzelkişilikleri ya
pacakları tesis ile ilgili proje ve diğer bilgi ve belge
leri hazırlayıp doğrudan Kültür ve Turizm Bakan-
lığı'na verirler. 
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Talebi uygun görülen idarelere, ilan yapılmaksı
zın talepte bulundukları kamu arazileri tahsis edilebi
lir. 

Diğer hükümler: 
Madde 5. — a) Yukarıda açıklanmayan konular 

için 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Kamu 
Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
b) Bu esaslar, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih

te yürürlüğe girer. 

A. Kuıtcebe Alptemöçin 
Maliye ve Gümrük 

Bakanı 

Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı 

Mesut Yükseltürk 

Millî Emlak Genel 
Müdür Yardımcısı 

Oktay Şatıroğlu 

Millî Emlak Genel 
Müdürü 

Celal Erdenir 

Müsteşar Yardımcısı 
Ertuğrul Kumcuoğlu Y. 

Müsteşar 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm 

Bakanı 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

Zühtü Önder 

Genel Müdür Yardımcısı 

Oktay Ataman 

Genel Müdür 
(İzinli) 

Güman Kızıltan 

Müsteşar 
M. Oluş Arık 

Müsteşar Yardımcısı 

Saim Kırgöz 
Müsteşar Yardımcısı 

Turizm Alan ve Merkezleri Dışındaki Kamu 
Arazisinin, Turizm Amaçlı Yatırımlar İçin Tahsisinde 
Han, Başvuru, Değerlendirme ve ön İzin İşlemleri 

a) İlan: 
Kamu arazilerinden turizm amaçlı yatırımlar için 

tahsisi uygun görülen taşınmaz malların; 
1. Yeri; (İli, İlçesi, Köyü/Mahallesi, Yöresi, Ta

pu özellikleri) 
2. İmar Durumu, (Belediye ve Mücavir alan hu

dudu içinde olup olmadığı, imar planı ve şartları) 
3. Hali hazır durumu, 

pay, (Masraflar düşülmeden önceki faaliyet kârı) 
4. İşletmenin ciro veya ticarî kârından alınacak 
5. Var ise altpayı durumu, 
6. Tahsis için son başvuru tarihi, 
Belirtilerek, üç büyük tirajlı gazetede en az bir 

gün arayla iki kez ilan edilir. 
b) Başvuru: 

Kamu arazileri üzerinde turizm amaçlı yatırım ya
pacak yerli ve yabancı müteşebbisler aşağıda belirti
len bilgi ve belgelerle birlikte ilanda belirtilen en son 
başvuru tarihine kadar; 

1. Talep edilen arazinin yerini, ada - parsel nu
maralarını, söz konusu arazide kurulmak istenilen 
tesisin türünü, sınıfını, kapasitesini, yan ünitelerini 
yaklaşık maliyetini belirten dilekçe, 

2. Yatırımın zamanlama tablosu, 
3. Yatırım için planlanan finansmanın kaynağını, 

kredi kullanılacaksa öz sermayenin miktarını belirle
yen belgeler, 

4. Anonim Şirket ise statüsünün neşredildiği Tica
ret Sicil Gazetesi veya tasdikli bir örneğini, 

5. Kurulacak tesisin türü, sınıfı ve kapasitesine 
göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilecek 
olan toplam proje bedelinin % l'i oranında teminat 
mektubunu, 

6. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
Bankalar nezdinde yaptırılacak istihbarata rıza gös
terildiğine dair belgeyi, 

Havi dosya ile Kültür ve Turizm Bakanlığına baş
vururlar. 

Yukarıda belirlenen bilgi ve belgelere ek olarak 
tüzelkişi müteşebbisler, 

— Şirketin bahse değer sanayi ve ticarî ilişkileri, 
— Şirketin varsa turizmle ilgili diğer faaliyetleri, 
— Şirketin son 3 yıllık onaylı bilanço kâr - zarar 

cetvelleri, 
Gerçek Kişi Müteşebbisler; 
— Menkul ve Gayrimenkul mal varlıkları (Belge

lerin onaylı örnekleri,) 
— Nakit durumu (Bankaca onaylı), 
— Son 3 yıllık vergi ödeme belgesi onaylı örneği, 
— Müteşebbisin herhangi bir şirkete ortaklığı var

sa, bu konuda hisse miktarı ve iştirak ettiği şirket
lerin tanıtılması, 

Konularında da, bilgi ve belgeleri Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı'na vermekle yükümlüdürler. 

c) Değerlendirme: 

Tahsis edilecek kamu arazisi için ilanda belirtilen 
en son başvuru tarihine kadar yapılan talepler, «Baş
vuru» bölümünde istenilen bilgi ve belgelerin nok
sansız olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teslimin
den sonra, bu bilgi ve belgelere göre değerlendirilir 
ve ön izin evrilecek müteşebbis adayı tespit edilir. 

Kamu arazisi tahsisi talebiyle Kültür ve Turizm 
Bakanlığına başvuran yatırımcılar arasında öncelik
lerin belirlenmesinde, müteşebbisin yatırıma ayırdığı 
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özkaynağın ve yurtdışı kaynaklardan sağlayacağı kre
dilerin oranlan ve altyapı giderlerine katılma payı, tu
rizm işletmesi ve pazarlaması konularında uluslararası 
veya ulusal tecrübesinin olup olmadığı veya bu gibi 
kuruluşlarla işbirliğinin mevcudiyeti, ilk aşamada ger
çekleştireceği kapasite, yatırım süresi ve işletmelerde 
zincir oluşturma imkânları dikkate alınır. 

d) Ön izin:. 
1. Müteşebbis imar planı olmayan yerlerde, 

1/1 000 ölçekli mevzii imar planını yaptırarak Kültür 
ve Turizm Bakanlığının uygun görüşünden sonra, 3194 
Sayılı İmar Kanunu uyarınca yetkili mercilere onây-
lattırılması, mimarî projelerin hazırlanması ve «Tu
rizm Yatırım Belgesi» alınabilmesi için, Kamu Ara
zisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yö
netmeliksin 15 inci maddesi uyarınca 8 aylık bir ön 
izin verilir. 

2. Kamu arazisinin kesin tahsisi yapılmadan ön 
izin süresi içinde inşaata başlanılmaz ve ağaç dokusu 
ile bitki örtüsü bozulamaz. 

3. ön izin süresi içinde yatırımın ön fizibilite 
raporu müteşebbis tarafından hazırlattırılarak, Kültür 
ve Turizm Bakanlığına sunulur. 

. 4. Müteşebbisçe, kamu arazisi alt yapı durumu 
hakkında, ilgili kuruluşlardan gerekli bilgileri de sağ
ladıktan sonra bir rapor düzenlenir. 

5. Söz konusu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için, 
müteşebbisçe, Turizm Bankasından kredi talebinde bu
lunulamaz. (İlan şartlarına bağlı olarak) 

6. Müteşebbis tarafından Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca verilen ön izin süresi içinde ön izin şartla
rının yerine getirilmemesi veya müteşebbisin bu yatı
rımı gerçekleştirmekten vazgeçmesi halinde bu Bakan
lıkça verilen ön izin resen iptal edilir. Ve teminat mak-
tunu, paraya çevrilerek Hazine'ye irad kaydedilir. 

7. Ön izin başka bir kişi veya kuruluşa devredi
lemez. 

8. Müteşebbise, ön izinle ilgili yapılan tebligatta 
açıklanan şartlar dışında kalan konularda, 2634 Sayı
lı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Arazisinin Tu
rizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hü
kümleri uygulanır. 

9. Tebligatta belirlenen ön izin şartlarının müte
şebbis tarafından kabul ve taahhüt edildiği, Noterce 
düzenlenecek bir taahhütname ile belirlenir ve taah
hütname, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kül
tür ve Turizm Bakanlığına verilir. Bu süre içinde taah
hütname verilmediği takdirde ön izin ayrıca bir bil
dirime gerek kalmaksızın geçersiz sayılır. 

10. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ön izni taki
ben yapılacak banka istihbaratının olumlu sonuçlan
maması halinde, ön izin iptal edilebilir. 

11. Müteşebbisten, tesisin işletmeye açılmasından 
sonra, işletmeye dahil tüm ünitelerin cirosu üzerinden 
yüzde bir ilâ yüzde beş veya ticarî kârından, yüzde 
beş ilâ yüzde yirmi oranında pay alınır. 

Cirodan pay alınacak ise her ayın toplam cirosu 
üzerinden hesaplanan pay miktarı ertesi ayın yirmin
ci günü akşamına kadar defaten kamu arazisinin bu
lunduğu Malmemurluğuna ödenir. 

Ticarî kârından pay alınacak ise, tesisin işletilme
sinden doğan ve vergi kanunlarınca kabul edilmeyen 
giderlerin de ilavesi ile bulunan ticarî kârının (Vergi 
Kanunlarında yer alan istisna ve muaflıklar uygulan
maksızın), yüzde beş ilâ yüzde yirmisi oranına tekabül 
eden kısmı, her yıl bilanço yılını takip eden Mayıs ayı 
içinde defaten kamu arazisinin bulunduğu Malme
murluğuna ödenir. 

e) Proje geliştirme ve belgelendirme 
Yatırımcı ön izin verilen gayrimenkule ait proje 

geliştirme ve Turizm Yatırım Belgesi alınmasına iliş
kin hususlarda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 
Turizm Müesseseleri ve Nitelikleri Yönetmeliği hü
kümlerini uygulamakla mükelleftir. Turizm Yatırım 
Belgesi ile ilgili müracaat Kültür ve Turizm Bakanlı
ğınca sonuçlandırılır. 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 . 1 . 1984 
Turizm Genel Müdürlüğü 

Sayı: 55.5/212 
Konu : Arazi Tahsisleri 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINA • 
İlgi: a) 6.12.1983 gün ve 2656/10985 - 25021 sa

yılı yazımız. 
b) 10.1.1984 gün 3121 - 33220 - 991 sayılı yazı

mız. 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca tespit 

ve ilan edilen Turizm alan ve Merkezleri dışındaki 
Kamu arazilerinin, turizm yatırımlarına tahsisi husu
sundaki görüşlerimizi içeren ilgi (a) yazımız karşılığı 
olan ilgi (b) yazınız incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda; 31.3.1983 gün ve 
83/6285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe' 
konulan «Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tah
sisi Hakkında Yönetmelik» hükümleri doğrultusun
da ve Bakanlıklarımız görüşlerine paralel olarak Tu
rizm alan ve merkezleri dışındaki taşınmaz malların 
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turizm yatırımlarına tahsislerinde aşağıda açıklanan 
şekilde uygulama yapılması Bakanlığımızca uygun 
mütalaa edilmektedir. 

a) Başvuru ve değerlendirme : 
I. — ilk başvuru Bakanlığınıza yapıldığı takdirde 

talebin; 
a) Taşınmaz malın mülkiyet durumu, 
b) Daha önceden başka bir amaca ve başka kişi 

veya kuruluşa tahsis edilip edilmediğini ve tahsisinde 
sakınca olup olmadığına ait bilgilerle birlikte Bakanlı
ğımıza aktarılması, 

II. — İlk başvuru Bakanlığımıza yapıldığı tak
dirde; 

a) Müteşebbisten; 
1. Talep edilen taşınmaz malın yeri (1/25 000 ve

ya uygun ölçekli bir harita üzerine işaretlenmek ve 
ili, ilçesi vb. bilgileri belirtmek suretiyle) ve büyük
lüğü hakkında bilgi, 

2. Yapılacak tesisin (Türü, kapasitesi, sınıfı, za
manlaması ve varsa aşamaları, öngörülen maliyeti) 
ile ilgili bilgi, 

3. Yatırımın finansmanı (Sermaye miktarı ve 
kaynağı, kredi miktarı, kaynağı ve şartları, şirket ku
rulacak ise sermayesi, türü ortakları ve ortakların pay 
oranı, yatırımda kullanılacak kaynakların türü ve mik
tarı) ile ilgili bilgi, 

4. Müteşebbisin (Ticarî ve Sınai faaliyetleri, sek
törle ilişkisi, son üç yıllık bilanço, kâr ve zarar he
sapları) durumu hakkında bilgi, 

5. Yapılacak tesisin işletme ve pazarlamasına iliş
kin düşünceleri istenecektir. 

b) Müteşebbisin talebi bu bilgilerin ışığı altın
da •değerlendirilecek ve projenin millî ekonomiye kat
kısı ve olabilirliği araştırılacaktır. 

c) Teşebbüsün uygun görülmesi halinde konu 
Bakanlığınızın görüşüne sunulacak ve I. maddede be
lirtilen bilgiler talep edilecektir. 

b) Ön izin : 
Yukarıda açıklanan inceleme ve değerlendirmele

re ve Bakanlığınızca verilecek bilgilere göre, müteşeb
bisin talebinin uygun görülmesi halinde Bakanlığı
mızca ön izin verilecektir, ön izin süresince müteşeb
bisten, 

a) Parselin bulunduğu sahanın halihazır harita
sının hazırlattırılması ve Bayındırlık ve îskân Bakan
lığına onaylattırılması, 

ıb) Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi ve Bayın
dırlık ve îskân Bakanlığına onaylattırılması, 

c) Mevzii imar planının düzenlettirilmesi ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığına onaylattırılması, 

d) Ağaç röleve ve yerleşme planlarının hazırla
nıp Bakanlığımıza onaylattırılması, 

e) Tesisin, Turizm Yatırım ve işletmeleri Nite
likleri Yönetmeliğine uygun plan ve projelerinin ha
zırlanması ve yetkili mercilerce onaylattırılması, 

f) Bakanlığımızdan Turizm Yatırım Belgesi alın
ması, 

g) Finansman kaynaklarını oluşturması, 
h) Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tah

sisi Hakkındaki Yönetmeliğin 19 ncu maddesine göre 
hesaplanan kira bedelinin yarısı kadar teminat yatır
ması, (1983 yılı için konaklama tesisleri için yatak 
başına yatırım bedeli 1,5 milyon lira kampinglerde 
ise 3 kişilik çadır için 500 bin lira kabul edilmekte
dir.) 

Koşullarının yerine getirilmesi istenecektir. Müte
şebbisin yukarıda belirlenen yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi veya yatırımı yapmaktan vazgeçmesi ha
linde ön izin iptal edilecek ve teminat hazineye irat 
kaydedilecektir. 

Müteşebbisten, bu koşullan kabul ettiğine dair 
noterden onaylı bir taahhütname istenecektir. 

Ayrıca müteşebbis taahhütnamede, tahsisin her
hangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde teminatın 
iadesi dışında başkaca bir hak iddia etmiyeceğini de 
taahhüt edecektir. 

c) Kesin tahsis: 
Ön izin taahhütnamesinde belirtilen yükümlülük

lerin yerine getirilmesi halinde taşınmaz malın kesin 
tahsisi Bakanlığınızca yapılacaktır. Kesin tahsisin ir
tifak hakkı tesisi suretiyle yapılması esas alınacaktır. 
Bakanlığın uygun görmesi halinde kira anlaşması su
reti ile de kesin tahsis yapılabilir. 

Kesin tahsiste; 

a) İrtifak tesisi hakkında süre, tesisin türüne göre 
49 yıl kadar olacaktır. Ancak yatırımcının isteği ki
ralamaya taalluk ettiği takdirde, bu süre, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 64 ncü maddesi uyarınca, 10 
yıldan fazla olamaz. 

b) Yıllık kira bedeli, Kamu arazisinin Turizm Ya
tırımlarına Tahsisi Hakkındaki Yönetmeliğin, 19 ncu 
maddesine göre, belirlenir. 

c) Yatırımcıdan noterden tasdikli kesin tahsis ve
ya irtifak hakkı tesis taahhütnamesi veya kira sözleş
mesi istenecektir. Bu taahhütnamede; 

1. Kiraların yasaların öngördüğü oranda arttırı
lacağı ve her yıl peşin olarak yatırılacağı, 
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2. Taşınmaz malın amacının dışında kullanılmı-
yacağı, 

3. Tahmis süresinin sonunda bütün yapı ve tesis
lerin taşınmaz malın cüzü olarak hazineye bedelsiz 
terk edileceği, 

4. Tahsisin Bakanlığın yazılı izni dışında baş
kasına devredilmeyeceği. 

5. Turizm Yatırım veya İşletme belgesinin iptal 
edilmesi halinde, tahsisin de iptal edileceği, 

6. Taahhütnamede yazılı olmayan hallerde 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Bu kanun uyarınca 
yürürlüğe konulan Kamu Arazisinin Turizm Yatırım
larına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin 
bunlarda da açık hüküm olmaması halinde Bakanlı
ğın istediği kuralların uygulanacağı, 

7. Yukarda belirtilen koşullara uyulmaması halin
de kesin tahsisin iptal edilmesi, yapılan yapı ve te
sislerin olduğu gibi taşınmaz mal ile birlikte hazineye 
terk edileceği, bunlara karşılık hiç bir hak ve tazminat 
talebinde bulunulmayacağı, 

Kabul ve taahhüt edilecektir. 
8. Bu koşulları muhtevi taahhütname verildiği 

takdirde irtifak ve intifa hakkı, tesisi ile kiralama iş-

2 . 10 . 1986 0 : 1 

lemleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca sonuçlan
dırılacaktır. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarına arazi tahsisi: 
Kuruluş Kanunlarında, Turizm Yatırımı ve İşlet

meciliği hükmü yer alan Kamu Kurumu ve Kuruluş
larına bu amaç için tahsis edilecek arazi, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki 
178 sayılı K.H.K. nun 130 ncu maddesine göre de
ğerlendirilecektir. 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak 
eğitim ve dinlenme tesisleri: 

Kamu kurum ve kuruşlarınea yapılacak eğitim ve 
dinlenme tesislerin imar planlan ile turizme ayrılma
mış kamu arazileri üzerinde yapılabilecektir. 

Yukarıda belirtilen, turizm alan ve merkezleri dı
şındaki kamu arazilerinin, turizm yatırımlarına tahsi
sine ilişkin taleplerin değerlendirmesinde izlenecek pro
sedürün Bakanlığınızca da uygun görülmesi halinde 
Valiliklere bir genelge ile duyurulmasını, sonucun Ba
kanlığımıza bildirilmesini arz ederim. 

Adnan özaktaş 
Müsteşar Yardımcısı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

9 UNCU BİRLEŞİM 

2 . 10 . 1986 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde açık bu

lunan üyeliklerden 11'i için 28 Eylül 1986 tarihinde 
yapılan araseçimde seçilen milletvekillerinin andiç-
mesıi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM . 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GEîNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — içel Milletvekilli' Durmuş Fikri Sağlar ve 
23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek bo
yutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili 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) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 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) 

4. — 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) (1) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Kt.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

10. — 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) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevriluüştir. 



14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arşkan' 
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) 

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

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

21. — Trabzon Milletvekili Osman Bahiadir'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
«oru önergesi (6/702) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

23. — 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) 

24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 
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25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözKi soru önerge
si (6/704) (1) 

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

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

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

29. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/667) 

30. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
srfctörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

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

33. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
''tetrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin Üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

35. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

36. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
•oru önergen (6/715) 



37. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
(Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

38. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

39. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

40. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

41. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

43. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma-
yıs'ın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/748) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, milletvekili lojmanlarının ihale .işleriyle görev-
lendirilmiiş olan T. Emlak 'Kredi Bankası Genel Mü
dür Yardımcısınla ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

45. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

46. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

47. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

48. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve 'kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

49. — Konya Milletvekili Salim Ererin, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
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için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

50. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

51. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

52. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, mec
burî ikamete tabi tutulan iki vatandaşımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (1) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

55. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

56. — Adana Milletvekili Metin Üstünellkı, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

57. — Ankara Milletvekilli Seyf i Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

58. — İstanbul Milletvekili Günseli Öızkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

59. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mm, 
Romanya gezisi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

60. — Adana Millletveikilîi Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve 'Basın Danıışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

61. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so-

j ru önergesi (6/778) 
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62. — îzmıir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yol

suzluk iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/719) 

63. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere . 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

64. — Sürt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

65. — Adana Milletvekili Metlin Üstüınd'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

66. — İstanbul Milletvekilli Bilâl Şişman'ın, Oku
muş Holding'e bağlı Se - Sa Fabrikasındaki işçilerin 
ücret ve kıdem tazminatı ödenmeden içten çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) 

67. — Denizli Milletvekilli Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

68. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

69. — Uşak M'üÜeflvekliii Yusuf Demir'in, Çanak
kale Intepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/786) 

70. -v- Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in, bazı gö
revliler ile yakınlarının Çanakkale Intepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

71. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda' ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin içişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/788) 

72. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcam'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

73. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Zon
guldak - Bartın özel Tip Kapalı Cezaevindeki uy
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/790) 

74. — izmir Milletvekilli Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin Iç'işteri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Mafamud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

76. — Tekirdağ Milletvekilli Salih Alcam'ın, Te
kirdağ - Hayrabolu ilçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere 'ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

77. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

78. r- Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişiklin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

79. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

80. — Tunceli Milletvekili Musa Afeş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi 
(6/799) 

81. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahitı'in, 
'yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençllik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

82. — Balıkesir Milletvekili Davut Agacıgü'in, Ba
lıkesir ili çevre yolu yapımının durdurulma nedenine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/801) 

83. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, A.B.D. 
gezisi sırasında bir konsıer için Tanıtma Fonundan 
hareamna yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/802) 

84. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Folatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarımım ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 



85. Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçöker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot topllatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

86. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi
nin Komisyonda bekletilme nedenine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

87. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, doğu illerimizdeki üniversitelerin bazı sorunlarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/805) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

89. — Hatlay Milletvekili Tevfik Bilâl'ın, Amik 
Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

90. —' Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'ın, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

91. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

92. — Kırklareli Milletvekili Erol AğagiHn, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 ıneı Maddesinin 1 inci fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fafma Mihriban Erden' 
in; 4.11.1981 Tarih ves2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayıİı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339)' (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

X 3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine "Da'ir Kanun Teklıifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da'ir Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sa
yısı : 465) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

X Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




