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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 
528 
529 

531 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 531 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 531 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

Ordu İli Merkezine bağlı Uzunisa Bucağı 
Bayadı Köyünde yapılmakta olan ortaokul 
konusunda gündem dışı konuşması. 531:532 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, okullara kayıt sırasında velilerden 
alınan yüksek ücretler konusunda gündem dı
şı konuşması. 532:533 

B) Çeşitli İşler 533 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

açık bulunan 12 üyelikten 11'i için 28 Eylül 
1986 tarihinde yapılan araseçimde seçilen 
milletvekillerinin andiçmesi. 533 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 533 

1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haz
nedar ve 10 arkadaşının, Çernobil olayı ve 

S*yfa 
bununla ilgili karar ve uygulamaların fındık 
ürünü ve üreticileri üzerindeki etkisini ve ül
kemiz için en doğru fındık politikasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/28) 533:534 

D) Öneriler 534 
a) Danışma Kurulu Önerileri 534 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 

Cahit Aral hakkındaki Meclis Soruştur
masına ilişkin önergenin öngörüşmelerinin 
16.10.1986 Perşembe günkü birleşimde ya
pılmasına ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
18 üyeden kurulmasına dair Danışma Kurulu 
önerileri. 534:535 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 535,557 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 535 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin ce
vabı (6/674) 535:536 
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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, DPT Kalkınmada öncelikli Yöre
ler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 536 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 536:537 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, TC. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı 
(6/680) 537:538 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler 
itibariyle dağılımına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/681) 538 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 538 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 538 

8. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, bazı vatandaşların işkence sonucunda sa
kat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 538 

9. - - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ 
lar'ın, KİT ürünlerinin intacına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 538 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/688) 538 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arjkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 538 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 

Sayfa 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/690) 538 

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) 538 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım 
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 538 

15. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ^ 
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 538:539 

16. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika 
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/607) 539 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/698) 539 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde İşkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 539 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 539 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 539 

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) 539 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12,1984 tarihleri 

— 524 — 
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arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihraca
tına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın cevabı (6/621) 

24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohut 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

26. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
in, Sivas tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (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, Ayvalık Koyunda kurulan midye üret
me çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 

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

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/758) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/696) 

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

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

Sayfa 

539 

539:540 

540 

540 

540:541 

541 

541 

541 

541 

541 

541 

541: 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca is-
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 

35. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'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) 

36. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
m, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerin
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/716) 

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

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

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

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

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

42. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/749) 

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

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

Saıyfa 

541. 

541. 

541 

542 

542 

542 

542 

542 

542 

542 
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madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/819) 542 

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürü
meye terk edildiği iddia edilen tarihî çadırla
ra ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 542 

46. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 
in, davası devam eden bir gazete hakkında
ki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/767) 542 

47. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Çukurova Bölgesindeki yağışlardan do
layı ürünleri zarar gören üreticiler lehine alı
nacak önlemlere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/768) 542:543 

48. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay' 
in, Yüzme - Sutopu - Atlama Federasyonu 
Başkanına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 543 

49. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/775) 543 

50. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, Başbakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danış
manına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/777) 543 

.51. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 543 

52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, yolsuzluk iddialarıyla suçlanan bele
diye başkanları hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/779) 543:546 

53. — 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) 546 

54. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre-
zak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EMAK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 546 

Sayfa 
55. — 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 
soru önergesi (6/782) 546 

56. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
;Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 546 

57. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Ulaştırma Bakanının Amerika seyahati sıra
sında parasının çalındığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/785) 546 

58. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Çanakkale Intepe Tatil Kampında para öde
meden kaldığı iddia edilen bir valiye ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın cevabı (6/786) 546:548 

59. — 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) 548 

60. — 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) 548 

61. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/789) 548 

62. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ' 
in, sefalete karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 548 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, hububat alım fiyatlarına ilişkin 
Başbakan ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/793) 548 

64. — 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) 548 

65. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvalık - Sarmısakh Eğitim, Spor 
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ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 548 

66. — 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) 548 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/798) 549 

68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799) 549 

69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 549 

70. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir' 
in, A.B.D. gezisi sırasında bir konser için Ta
nıtma Fonundan harcama yaptığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın cevabı (6/802) 549:551 

71. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin 
Rüştü Zorlu'nun naaşlarının ailelerine ne za
man teslim edileceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) 551 

72. — 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) 551 

73. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifinin Komisyonda bekletilme ne
denine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/774) 551 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Doğu illerimizdeki üniversite
lilerin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun cevabı (6/805) 551:553 

75. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Suudi Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/806) 553 

Sayfa 
76. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 

Amik Ovasının sulama sorununa ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/807) 553 

77. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) 552 

78. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
in, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki etki
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/809) 553; 

79. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, Y1B1TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı 
yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 553! 

80. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen ha
yalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) ' 553! 

81. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 553! 

82. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 553:554 

83. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 554 

84. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Millî Savunma Bakanlığınca yaptırı
lan bir inşaattaki yolsuzluk olayım soruştu
ran hâkimlere rüşvet teklif edildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/815) 554 

85. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/816) 554 

86. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 554 
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Saıyfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 557 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 

Şahin'in, bir vatandaşın silah belgesinin ye
nilenmesinin nedenine ilişkin sorusu ye İçişle
ri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1177) 557 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, İstanbul'daki şoför esnafı
na dağıtılacak taksi plakalarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı (7/1304) 557:558 

3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Bursa Karacabey İlçesinde düzenlenen Ata
türkçülük konferansına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1346) 558:559 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 554 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 
22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayıl/ 
Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 

Sayfa 
2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Madde
sinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 
459) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihri-
ban Erden'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 17.8.1983 Tarih 
ve 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Mad
desinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sa
yısı : 460) 

554 

554 

3. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman 
ve 7 Arkadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşle»- Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) 554:556 

Is — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, Güllha-
ne Askerî Tıp Akademisinde tek dersten kalan öğren
cilerin durumu hakkında gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkın
daki 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 ün
cü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının (1/795) (S, Sayısı : 470) İçtüzüğün 53 
üncü maddesine göre gündeme alınarak, 48 saat bek
lemeden ve öncelikle görüşülmesine dair Anayasa Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi, yapılan gör'üşmelerdlen 
sonra reddedildi. 

Zonguldak Milletvekili 'Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin 
(6/667) İçişleri Bakanından sözlü sorusuna Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay, 

Konya Milletvekili Salim Eirel'in, hakkındaki ha
pis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması için 

yapılan çalışmalara ilişkin (6/752) İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusuna, /Kültür ve Turizm Bakanı Meh
met Mükerrem Taşçıoğlu, 

Cevap verdiler; som sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar./ 

(6/676), (6/677), (6/680), (6/681), (Ö/682), (6/596), 
(6/598), (6/689), (6/690,) (6/691), (6/692), (6/607), 
(6/698), (6/610), (6/699), (6/700), (6/702), (6/703), 
(6/704), (6/631), (6/669), (6/758), (6/770), (6/709), 
(6/711), 6/715), (6/716), (6/771), (6/772), (6/742), 
(6/819), (6/769), (6/775), (6/778), (6/779.\ (6/7811), 
(6/789), (6/793), (6/794), (6/796), 1(6/797), (6/799), 
•(6/774), (6/805), (6/806), (6/810), (6/811), (6/812), 
(6/813), (6/8114), (6/<815) (6/816), (6/817) numaralı 
sözlü sorular, ilgili bakanlar; 

)(6/686), (6/688), ı(K/693), (6/621), (6/624), (6/632), 
(6/666), (6/773), (6/795), (6/749), (6/767), (6/768), 
(6/777), (6/780), (6/782), (6/784), (6/785), (6/786), 
(6/787), (6/800), (6/803), (6/804), (6/807), (6/1808), 
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numaralh sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel 'Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/696), (6/791) numaralı sözlü sorular, soru sa
hipleri izinli bulunduklarından; 

(6/765), (6/788), (6/809) numaralı sözlü sorular, 
soru sahipleri görevli olduklarından; 

(6/674), (6/751), l(6/8Ö2) numaralı sözlü sorular, 
mehilli olduklarından; 

(6/798) numaralı sözlü soru, soru sahibinin aynı 
birleşimde görüşülmüş bir başka sorusu bulunduğun
dan, 

Ertelendiler. 

(6/748) numaralı sözlü soru da, soru sahibi iki 
cevap gününde de bazır bulunmadığından düştü. 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanu
nunun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla Deği
şik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459), 

Tasarı 
1. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklile

rine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/796) (Sağlık ve Sosyal İşler, Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.10.1986) 

Teklifler 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 6136 

Sayılı Ateşli Silahlar ve 'Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/362) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10,1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ile Kon
ya Milletvekili Nihat Harmancı'nın, Meslek liseleri, 
Teknik Liseler, Sanat Enstitüleri, Tekniker Okulları, 
Meslek Yüksekokulları ve Teknik Eğitim Fakülte
leri Mezunlarına Unvan Verilmesi ile İlgili Kanun 
Teklifi (2/363) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

3. — Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege ile 
İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 31.8.1956 
Tarih ce 6831 ıSayılı Orman Kanununa Bir Geçici 

İsparta Milletvekili Fatma Mihriban 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) ile 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Arkadaşı
nın 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 466) üze
rindeki görüşmeler, komisyon yetkilileri Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendiler. 

9 Ekim 1986 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 16.22'de son verildi. 

Başkan -
Başkanvekiliı 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokafi Kayseri 

Mehmet Zeki Uzun Mehmet Üner 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/364) 
(Anayasa, Tarım Orman ve Köyişleri komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 7)10.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Tüptaş, 

tpraş ve Ataş rafinerilerinde üretilen benzinlere iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/825) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
. 1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Katma Değer Vergisi Kanunuyla ilgili bazı yanlış 
uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1364) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinin yakacak sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1365) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli Dadaş Köyünde yaptırılan askerî 
fabrika inşaatına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
yazılı soru öne'rgesi (7/1366) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1986) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
9 . 10 . 1986 Pereembe 
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4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ili Köşk Mahallesinde yaptırılan as
keri hastaneye ilişkin Millî Savunma Bakanından. 
yazılı soru önergesi (7/1367) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.10.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, döner sermayeli hastanelerin ücretlerine İlişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru 
önergesii (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, vergi kanunlarındaki bazı yaptırımların yumu
şatılmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
yazılı soru önergesi (7/1369) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1986) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli kırsal kalkınma işlerinde kullanıl
mak üzere alınan iş makinelerine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl Hinin yol ve su sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.iq.l986) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinde yıkımına başlanan Çimento Fab
rikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesii 
(7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

10.. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinde hayvan üreticiliğini geliştirmek ve 
işsizliği önlemek için bazı tedbirler alınmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından yazılı soru 
önergesi (7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinin okul, öğretmen ve lojman ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1374) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.10.1986) 

,12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinde sağlık kuruluşları yapılmasına ve 
noksan bulunan sağlık personelinin tamamlanmasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1375) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1986) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, belediye meclislerine ait tutanakların muhafaza1 

edilip edilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1986) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Belediyesince yaptırılan geneleve iliş
kin İçişleri Balkanından yazılı soru önergesi (7/1377) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki yeminli bürolara ve çalışma
larına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi ? 
7.10.1986) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İli ve ilçe belediyelerinin teftişlerine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1380) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1986) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'da yayınlanan yerel bir gazetedeki ke
reste yolsuzluğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1986) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1984 yılından bu yana teftişleri yapılan beledi
yelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1986) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, illerdeki spor kulüplerince toplanan paraların 
denetimline ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1383) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.10.1986) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu illerindeki köy elektrifikasyonu ihalelerini 
alan müteahhitlerin bazı işleri ücretsiz olarak köy
lülere yaptırdıkları iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10,1986) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Oltu İlçesinde sürüncemede bırakıl
dığı iddia edilen bazı altyapı tesislerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.10.1986) 
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22. — Ankara Milletvekili Sururi BaykaTın, Dr. 
Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesinin 
kapatılma nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.10.1986) 

Meclis Arattırması Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 

10 arkadaşının, Çerndbil olayı ve bununla ilgili ka« 
rar ve uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üze-ı 
rindeki etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık po
litikasını tespit etmek amacıyla .Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.1986) 

mmmm 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan vekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

"»• ^ H H I -+•• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ordu 

İli Merkezine bağlı Uzunisa Bucağı Boyadı Köyünde 
yapılmakta olan ortaokul konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri var. Or
du Milletvekili Sayın. Bahriye Üçok, bir ortaokul in
şaatıyla ilgili olarak gündem dışı konuşmak istiyor
lar. 

Buyurun Sayın Üçok. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAHRtYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri; huzurlarınıza çıkmamın ne
deni, çeşitli iktidarlar dönemini umutla sürdürmüş 
bir çevrenin önemli bir sorununu dile getirmek ama
cım taşımaktadır. 

Eğitimin, bir ülkede, ihmal edilmesi, ertelenmesi 
mümkün olmayan bir konu ya da bir sorun oldu
ğunda kuşkumuz yoktur inancını taşıyorum» parti far
kı gözetmeksizin. 

Sayın milletvekilleri, Ordu İlimizin merkezine bağ
lı Uzunisa Bucağında Bayadı diye bir köy vardır; bu 
köyden bahsetmek istiyorum. Bu köy, Altınyurt, Ko
vancı, Artiklı, Âlembey, Yıldızlı gibi köylerin birleş
tiği bir yerdedir. Bu köye, zorunlu olduğu takdir edi
lerek, bir ortaokul yapılmasına karar verilmiştir. Tam 
18 yıl önce dört dönüm arsa verilmiş, bu okulun ya
pımına başlanmış, temelleri yükseltilmiş; ama neden
se, o gün bugündür unutulmuş. 

Sah günleri pazar kurulan bu köyümüzde kız ve 
erkek öğrenciler, kiralanmış derme çatma bir yapının 
içinde ders görmektedirler. Bu yapının alt katı kah
vehanedir. Okul demeye bin tanık isteyen bu yerin, 
bir metrekare olsun, bahçesi yoktur. Teneffüs saat
lerinde öğrenciler, kahvehanenin önünden geçen yola 
dökülmektedirler. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı 
bir tuvalet bile yoktur. 

Sağlık sorunlarını burada ele almayacağım. Bir 
özel okul açmaya niyetli olanların binalarında neleri 
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arayan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yet- 1 
kilileri, bu - hâşa - modern ortaokul! Görseler, sanırım I 
burada eğitim yapılmasından, üzüntüden de öte, bir I 
utanç duyacaklardır. I 

Şimdi, Bayadı Köyü halkının diliyle, dileğini dile 
getirmek istiyorum: 18 yıl önce kararı verilmiş, taş I 
duvarları yükseltilmiş bu okulu, hükümet en kısa 
sürede sağlıklı bir yapıya kavuşturmayı düşünüyor 
mu, yoksa geleceğin gençlerini sağlıksız ve gelenekle
re ters düşen koşullar içinde daha uzun yıllar bek
letecek mi? 

Politik amaçlar güdülerek, ihtiyaçtan fazla, sayısı 
yüzleri aşan kimi okullar saray gibi binalara kavuş
turulurken; yapımına başlanmış bir modern ortaokulu 
18 yıl ihmal etmenin vebali elbette sadece bugünün 
hükümetine yüklenemez; ama işte sorunu milletin bu 
kürsüsünden şimdi dile getirdim. Bugünden sonraki 
sorumluluk bu hükümetin olacaktır. Takdir, Sayın 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanınındır. 

Yüce Meclisi içten saygılarımla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

okullara kayıt sırasında velilerden alınan yüksek üc- i 
retler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Turgut Arıkan, okullara kayıt sırasında velilerden alı
nan yüksek ücretler konusunda gündem dışı konuş- I 
rnak istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; okul koruma ve 
aile derneklerinin, hepinizce bilinen yanlış bazı uygu
lamalarını bir kez daha Yüce Meclisin ve hükümetin 
dikkatine sunmakta yarar görmekteyim. 

Millî Eğitim Bakanlığı, okullara kayıt yaptırırken 
para alınmayacağını açıklamıştır; ama gelin görün ki, 
okul koruma ve okul aile dernekleri, para almadan 
kayıt yapmamaktadırlar. Velilere ilk söylenen sözler 
«Ne kadar bağış yapacaksınız?» ve «Peşin ödeyemez-
seniz taksitle ödersiniz» şeklinde olmaktadır. Dernek 
yöneticileri işi, velilerle pazarlığa kadar götürmüşler
dir. 

Bağış miktarları illere, semtlere ve kişilere göre 
5 bin lira ile 150 bin lira arasında değişmektedir. Der
nekler, Anayasayı ve Dernekler Kanununu hiçe saya
rak, serbest piyasa ekonomisini eğitimde ve kayıt 
işlemlerinde uygulama yarışına girmişlerdir. Dernek
ler arasında âdeta bağış artırma rekabeti başlamıştır. | 

Konuyu gündeme getiren basınımızdan birkaç ör
nek sunmakta yarar görüyorum. 

4 Eylül tarihli Güneş Gazetesinde : «Zorla bağış», 
6 Eylül tarihli Hürriyet Gazetesinde: «Kayıt için 

5 bin lira bağış», 
11 Eylül tarihli Yeniasır Gazetesinde : «Okullarda 

soygun», 
14 Eylül tarihli Sabah Gazetesinde: «Çöpçüden 

30 bin lira okula yardım parası istediler», 

17 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesinde: «Parayı 
ver okula gir» başlıkları gerçekten ibret vericidir, dü
şündürücüdür ve devlet açısından utandırıcıdır. Bu 
haberlerde, okulların adları, öğrenci velilerinin isim
leri ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir; ama ben, sadece 
gazete ha'berleri ile yetinmek istemiyorum; basınımız
da yer alan söz konusu haberlere ek olarak somut bir _ 
belgeyi, Yüce Meclisin ve hükümetin dikkatine sun
mak istiyorum, öğrenciyi korumak amacıyla, belge
deki ayrıntıları gizleyeceğim; çünkü, eğitimi bu kadar 
hafife alan dernek yöneticilerinin, öğrenciye maddî ve
ya manevî herhangi bir şekilde zarar vermelerinden 
endişe duymaktayım. Belgenin fotokopisi elimdedir, 
işte gösteriyorum; eğer Sayın Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı, öğrenciye hiçbir zarar gelmeyeceği 
konusunda bana kişisel teminat verirlerse, belgenin 
fotokopisini kendilerine takdim ederim. 

tstanbul Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Meslek Li
sesi ve Uygulama Anaokulu Koruma Derneğinin, bir 
veliden bağış olarak tahsil ettiği 50 bin liralık makbuz 
fotokopisi elimdedir. Dernek, veliye, bu bağışı al
madan işlemleri tamamlayamayacağını bildirmiştir. 
Veli, çarnaçar 50 bin lira bağışı yapmak zorunda kal
mış; ama makbuzun fotokopisini de, milletvekili ola
rak bana göndermiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu uygulamanın çok çeşitli 
yönlerden sakıncaları vardır. Bu uygulama her şey
den önce Anayasamıza ve Dernekler Kanununa ay
kırıdır. Anayasamızın 42 nci maddesinde, «Kimse, eği
tim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz» hük
mü yer almıştır. 

33 üncü maddesinde de, «Hiç kimse bir derneğe 
üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz» 
denilmektedir. 

17 nci maddesinde ise, «Herkes, yaşama, maddî ve 
manevî varlığım koruma ve geliştirme hakkına sahip
tir. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz» ifadesi bu
lunmaktadır. 
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Okul koruma ve aile derneklerinin baskı yoluy
la velilerden bağış toplaması Anayasamıza aykırıdır. 
Bağış yapmayanların kayıtlarının yapılmaması, kişi
lerin eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesidir. Ba
ğış yapmayanların kayıtlarının yapılmaması, kişilerin 
manevî varlığını geliştirme hakkının ortadan kaldırıl
masıdır veya zedelenmesidir. Bağış yapmayanların ka
yıtlarının yapılmaması, geçim sıkıntısı içinde bunalan, 
50 - 60 bin lira aylık kazancı ile iki yakasını bir araya 
getirmeye çalışan analara, babalara ve aile reislerine 
malî eziyet yapılmasından başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayın efendim. ı 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — To

parlıyorum Sayın Başkan. 
Bu uygulama «Ne koparabilirsem kârdır» anlayı

şıyla, farklı miktarlarda bağış toplanmasına neden ol
makta, okullar ve veliler arasında haksızlık ve eşit
sizlik yaratmaktadır. Söz konusu uygulama, fazla ba
ğış yapan aile çocuklarının kayırtmalarına ve imti
yazlı hale gelmelerine neden olabilecek niteliktedir. 

Toplanan kaynakların lüks okul harcamalarına mı, 
okulların ve öğrencilerin gerçek araç, gereç ve kitap 
ihtiyaçlarına mı sarf edildiği de belli değildir. Bu uy
gulama, devlete karşı güveni sarsmakta; özellikle öğ
retmenlerin, gizli bir haraç niteliğini alan bu uygula
malarda baş rolü almaları, veli ve öğrencilerde eğitim 
kurumlarına duyulan saygıyı ortadan kaldırmaktadır. 

Bütçeden ve gayrî safî millî hasıladan eğitime ay
rılan pay, diğer ülkelere göre çok düşük düzeydedir. 
Bütçenin hazırlanmakta olduğu şu günlerde bu husu
sun dikkate alınmasını öneriyorum. Eğitimin devlet 
desteğinde ve kontrolünde olması, kişilikli insan yetiş
tirme açısından önem taşımaktadır. Veliler ve öğren
ciler, derneklerin insafına terk edilmemelidir. 

Bütün okul koruma ve aile derneklerinin, Millî Eği
tim ve İçişleri Bakanlıklarınca derhal ve çok acil ola
rak teftiş edilmesini hükümetten talep ediyorum. Okul-
koruma ve okul aile derneklerinin bağış tavanlarının 
standart hale getirilmesini, bağışların çok cüzî mik
tarda tutulmasını ve bağış yapmak istemeyenlerin zor
lanmamasını sağlayacak bir sistemi acilen yürürlüğe 
koyacak önlemlerin alınmasını öneriyorum. lyiniye-
tinden kuşku duymadığım Sayın Millî Eğitim Baka
nının konuya derhal ve ciddiyetle eğileceğine inanıyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, HDP, DYP 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

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

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

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Andiçmemiş bulunan Ankara Milletvekili Sayın Va

hit Halefoğlu buradalar mı efendim?.. Yoklar. 

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

/. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve 
10 arkadaşının, Çernobil olayı ve bununla ilgili ka
rar ve uygulamaların fındık ürünü ve üreticileri üze
rindeki etkisini ve ülkemiz için en doğru fındık po
litikasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz ekonomisi ve özellikle Doğu Karadeniz 

halkı açısından büyük önem taşıyan fındık son gün
lerde gelişen olaylar ve hükümetin aldığı bazı karar
lar nedeniyle, üzerinde devamlı olarak durulan baş
lıca konulardan biri olmuştur. 

Bilindiği üzere Doğu Karadeniz Bölgesi, iklim, to-
poğrafik yapı ve ekolojik şartlar bakımından findik 
üretimi için fevkalade müsait bir durum arz etmekte
dir. 

Bunun bir sonucu olarak Doğu Karadeniz'de fın
dık üretimi, geniş halk kitlelerinin geçimini sağladığı 
tek tarım faaliyeti olmuştur. 

Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 60'tan faz
lasına sahip olup, bunun yüzde 70'i, son yıllara kadar, 
Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilmekte idi. 

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında fındık, bir
çok yıllar ilk sırayı almıştır. 

Hal böyle iken ülkemizde fındık politikası, özellik
le son yıllarda daima fındık üreticisinin aleyhine bir 
durum arz etmiş, fındık için tespit olunan fiyatlar 
gerçek değerinin çok altında kalmış, enflasyondan do
ğan fiyat farklarına hükümet el koyarak, müstahsi
lin hakkı yenmiştir. 

Bu politika, hemen hemen tek geçim kaynağı fın
dık olan Doğu Karadeniz halkını çok zor durumda 
bırakmış, ekonomik kalkınmasını önlemiştir. 
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26 Nisan 1986 günü Rusyanın Ukrayna bölgesin
deki Chernöbyl (Çernobil) Nükleer Santralında vukua 
gelen kaza nedeniyle teşekkül eden radyasyon bulu
tunun ülkemizi de etkilemesi, Doğu Karadeniz Böl
gesinde yetişen fındık ürününde aşırı radyasyona rast
lanması karşısında, hükümetçe fındığın Samsun'un 
doğusunda kalan illerde tüccar tarafından satın alın
ması, ihracının yasaklanması ve sadece Fiskobirlik'e 
bu yetkinin verilmesi, fındıkla ilgili durumu daha da 
sıkıntılı hale sokmuştur. 

Ayrıca, radyasyonun halkın sağlığı üzerinde ya
ratması muhtemel sonuçlar, Doğu Karadenizde de
vamlı olarak konuşulan ve halkı tedirgin eden bir dü
zeye erişmiştir. 

Yasaklanan bölgenin tespitinde politik nedenlerin 
bulunduğu, bu karardan bazı çevrelerin büyük çıkar
lar sağladığı yolundaki söylentiler, haklı ya da haksız, 
büyük halk kitleleri arasında spekülâsyon konusu ya
pılmaktadır. 

Öte yandan 1985 yılında fındığın çok az olması, 
1986 yılında da Doğu Karadeniz'in sahilden itibaren 
birkaç kilometre içerilerinde hemen hemen hiç bu
lunmaması, yöre halkını ekonomik yönden büyük bu
nalıma sökmüş, geçim derdi halkı telaşa ve endişeye 
düşürmüştür. 

Açıklanan bu genel durum gözönüne alınarak, ül
kemiz ve müstahsil açısından en doğru fındık politi
kalarının tespiti, Çernobil olayı ve bununla ilgili ka
rar ve uygulamaların konuya etkisi; sağlık bakımın
dan bölgede ortaya çıkan durumun ve çeşitli söylen
tilerin tetkik ve tahkiki amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
Meclis araştırması açılması hususunu müsaadelerinize 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
8 Ekim 1986 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Doğan KasaroğİLi 
İstanbul 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Musa Öğün 
Kars 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştır

ması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, 
sırasında yapılacaktır. 

D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1, — Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 

Aral hakkındaki Meclis soruşturmasına ilişkin öner
genin öngörülmelerinin 16.10.1986 Perşembe günkü 
birleşimde yapılmasına ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 18 üyeden kurulmasına ilişkin Danışma Ku
rulu önerileri. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri var
dır; okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 53 8 . 10 . 1986 

Danışma Kurulunun 8.10.1986 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Haydar Özalp M. Seyfi Oktay 

Doğru Yol Partisi Grubu Hür Demokrat Parti Grubu 
Başkanvekili Temsilcisi 

Mustafa Çorapçıoğlu Kadri Altay 

Öneriler : 
1. — Genel Kurulun 1.10.1986 tarihli 8 inci Birle

şiminde okunmuş bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Cahit Aral hakkındaki Meclis soruşturması önerge
sinin, gündemin «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» 
kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü madde
sine göre Meclis soruşturması açılıp açılmaması ko
nusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 16.10.1986 
Perşembe günkü Birleşiminde yapılması; İçtüzüğün 
73 üncü. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Genel Ku
rul görüşmelerin devamına karar verdiği takdirde, il
gili bakanın konuşma süresinin 20 dakika, kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir. 

2. — 140 sayıh Kanuna göre bir yıllık süresi ta
mamlanan Dilekçe Komisyonunun 18 üyeden kurul
ması ve siyasî parti gruplarına düşen üye dağılımı
nın; Anavatan Partisi Grubuna 11, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubuna 4, Doğru Yol Partisi Grubuna 
1, Hür Demokrat Parti Grubuna 1 ve bağımsız üye
ler için de 1 üyelik şeklinde olması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Önerileri ayrı ayrı okutup onayınıza 
sunacağım : 

öneriler : 
1. — Genel Kurulun 1.10.1986 tarihli 8 inci Bir

leşiminde okunmuş bulunan, Sanayi ve Ticaret Baka
nı Cahit Aral hakkındaki Meclis soruşturması öner
gesinin, gündemin «Özel Gündemde Yer Alacak İş
ler» kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre Meclis soruşturması açılıp açılma
ması konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 
16.10.1986 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması; 
İçtüzüğün 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 
Genel Kurul görüşmelerin devamına karar verdiği 
takdirde, ilgili bakanın konuşma süresinin 20 dakika, 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin cevabı (6/674) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölü
müne geçiyoruz. 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türikıiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Balkanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması 'için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edürne 

Soru :1. «Faiz Farkı ladesi Fonu» nda 1984 yı
lında toplanan kaynakların tutanları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'den devredilen, 
ıb) 'Barakaların, kısa ve uzun vadeli kredi faiz

leri ile mevduat munzam karşılıkları faizlerinden öde
dikleri, 

c) KİT'lere uygulanan faizlerden, 
d) Amaçları dışında •kullanıldığı için geri alınan 

faiz farkı ödemeleri, 
e) Cezaî faiziler, 
f) Diğer gel'Mer, 

kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. — 140 sayılı Kanuna göre bir yıllık süresi ta

mamlanan Dilekçe Komisyonunun 18 üyeden kurul
ması ve siyasî parti gruplarına düşen üye dağılımı
nın; Anavatan Partisi Grubuna 11, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubuna 4, Doğru Yol Partisi Grubu
na 1, Hür Demokrat Parti Grubuna 1 ve bağımsız 
üyeler için de 1 üyelik şeklinde olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

g) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 
tutanları ve fonların adları. 

Soru 2. Bu fondan, 1984 yılında yapılan har
camaların ıtutariiarı ayrı ayrı nedir? 

a) Kısa vadeli 'krediler için, 
b) Orta ve uzun vadeli krediler için, 
c) Meslekî ve ihtisas kredileri liçin, 
d) Ticarî 'bankalarca KİT'lere kullandırılan kre

diler için, 
e) Diğer harcamalar, 
f) Bu fondan diğer fonlara aifctarma yapılmışsa,' 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 3. Kaldırılmış olan ıbu fondan, 1985 yılın

da herhangi bir işlem yapılmışsa, soru 1 ve 2'deki 
bilgiler nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekillerii; 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
•sözlü sorusunun cevabını arz etmek üzere huzurla
rınızdayım. 

Sayın Arıkan, Faiz Farkı ladesi Fonu hakkında 
'bilgi istemekle 'birlikte, 'bu fon «Kaynaik Kullanımı 
Destekleme Fonu» adı altında yeniden düzenlenmiş 
olduğundan, sorusunu o şekilde cevaplandıracağım. 

15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 84/8860 sayılı ve 12.9.1985 tarih, 18866 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 85/9818 sayılı Ba
lkanlar Kurulu kararlarına dayanılarak ıteşkil edilmiş 
olan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından idare edil
mektedir. 
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Fonun kullanım alanları, kalkınma plan ve prog
ramlarında öngörülen hedeflere uygun olarak, ihra
catı ve yatırımlarda kaynak kuillanımını desteklemek 
yolluıyla, banka kaynaklarını bu alanlara yönlendir
mede, ihtisas kredilerinde kredi maliyetini düşürmek 
şeklinde 'teşvik 'belgesine 'bağlanmış yatırımları ve ıifa-
ıraoatı teşvik etmek olarak ıbeılirlenırniştir. 

/Fonun gelirleri : Bankaların verdikleri kredilere 
tahakkuk ettirdikleri faizlerin yüzde 7,5'i oranında, 
kredi allanlardan ilaveten tahsil edeceklerii miktar
lar, 

. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kamu 
kuruluşlarına verdiği kredilere tahakkuk ettirdiği fa
izlerin yüzde 7,5'i oranında fona yatıracağı kesim-
filer, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, banka
larca eksik tesis olunan disponıibiılıite ve mevduat 
munzam karşılıklarına 'tahakkuk ettirdiği cezaî faiz
ler, 

Selektif Kredli Fonu ile İhracatı Teşvik Fonun
dan 'Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapıla
cak aktarmalar, 

'Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Para ve 
Kredi Kurulu kararı ile yapılacak aktarmalar, 

Faiz Farkı ladesi Fonundan devreden balkiye, 
'Bankaların kendi kaynaklarından döviz üzerin

den 'ilkraz anlaşması yaparak kullandıkları krediler 
ile, 

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağla
yacakları kalbul kredileri, prefinansman kredileri ve 
mal mukabili ödeme sakiline göre yapılan ithalat be
dellerinin ödemeler üzerinden, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca ıtespiıt edilen oranda yapılacak 
kesintiler, 

Gelir ve giderleri : (Yıllar itibariyle) 
1984 yılı : Kaynakları, 55 234 567 000.; diğer 

fonlardan aktarmalar 35 milyar. Toplam gelir : 
90 234 567 000. Giderleri : 85 845 805 000. 

H985 yılı : Kaynaklan, 104 408 019 000. Diğer 
fonlardan aktarmalar 13 400 000 000. Toplamı 
117 808 019 000. Giderileri : 86 053 037 000. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARTKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baklanın da 
ifade buyurdukları gibi, Faiz Farkı ladesi Fonu, 15 
Aralıkta yayımlanan bir kararname ile kaldırılmış, 

yerline Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kurul
muştur. 

Sorumda, 1 Aralık 1984'ten itibaren, Faiz Farkı 
ladesi Fonu kaldırılıncaya kadar, bu fonda toplanan 
miktar sorulmaktaydı; Sayın Bakan her iki fonu bir
leştirerek sorumu cevaplamiaya çalıştılar. 

Sayın Bakan verdikleri cevaplarda, yasada veya 
kararnamede belirtilen ayrıntıların hiçbirine değinme
den, topluca «105 milyar lira toplandı, 801 milyar lira 
harcandı» dediler. 

Nereden -ne kaldar toplandı, hangi kaynaktan ne 
kadar toplandı, nerelere harcandı; kısa vadelilere ne 
kadar, uzun vadelilere ne kadar, diğer harcamalara 
ne kadar?.. Bunları öğernmek istedim. 

Hükümet, gördüğümüz kadarıyla fonlar konusun
da hesabını kitabını 'bilmemektedir ki, cevabını vere
memektedir. Aksi takdirde bunlar, gayet basit şekilde 
cevaplandırılacak sorulardır. 

Hesapsız kitapsız devlet olur mu, hesapsız kitapsız 
hükümet olur mu? Bunu Yüce Meclisin takdirine bı
rakmak istiyorum. 

Hükümetin, özelikte fonlar konusuna ciddî olarak 
eğilmesini öneriyorum. Gerçekten, 1986 yılında, yap
tığım hesaplara göre, fonlarda toplanan para 4 tril
yonu geçmiştir. Yıllık bütçeniz ise 7 trilyondur; son
ra bunun altından kalkamayacaksınız, lütfen hesap-
l'arınıza biraz ciddiyetle bakınız, bakkal hesabı gibi 
defter tutmayınız lütfen; istiirham ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar, 
SHP, DYP, HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
SALİM EREL (Konya) — «Hesapsız - kitapsız» 

keiıirnelerindeki hesapsızı anlaidık; ama kitapsızı anla
yamadık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 
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BAŞKAN — 2 ve 3 üncü sıradaki, Edirne Millet
vekili Türkân Turgut Arıkan'ın, soruları. İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmişlerdir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
nin cevabı (6/680) 

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

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

Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından söz

lü olarak yanıtlanmasınla aracılığınızı 'arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımda. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. T.C Merkez Ban/kası tarafından 1985 
yılı içerisinde çalıştırdığı yabancı danışmanlar ve 
'bunlara ödediği paralar (TL. veya Dolar) ne ka
dardır? 

Soru 2. T.C. Merkez Bankasının 1 Ocak. 1986 
tarihi itibariyle dış ülke 'bankalarına olan 'borçları 
(Orta ve uzun vadeli borçları) ne kadardır? 

Soru 3. T.C. Merkez Bankası dışındaki banka 
ve kuruluşların, 1 Ocaik 1986 tarihi itibariyle ulus
lararası bankalardan, kendi risklerinin kullanılması 
suretiyle sağlamış oldukları kredilerden bankanın bil-
gisii dahilıiınde olanların fiiınma, kurum, kuruluş ve 
kredi borç 'tutarları ne (kadardır? 

Soru 4. 1 Ocak 1986 tarihli itibariyle T.C. Mer
kez Bankası ve bankaların, yurt dışındaki bankala
ra ve ticari (kuruluşlara olan 'kısa vadeli döviz taah
hütlerinin bakiyeleri ne kadardır? 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap vermek üze
re Sayın Devlet Balkanı Abdullah Tenekeci; buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekillileri; Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu'nun söz
lü sorusunun cevabını arz ediyorum. 

1985 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında çalıştırılan yabancı danışmanlara 486 bin 
dolar ve ayrıca 87 bin dolar karşılığı, yaklaşık 48 
milyon Türk Lirası ödenmişıtir. 

9 . 10 . 1986 O : 1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının i l Ara
lık 1985 tarihi itibariyle, orta ve uzun vadeli borç 
tutarı 3 milyar 175 milyon dolardır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışındakıi 
ticarî bankaların, 31 Aralık 1985 tarihli itibariyle, 
yunt dışından doğrudan 'sağladıkları onfca ve uzun 
vadeli Ikredi tutarı 145,1 milyon dolar, kısa vadeli 
ıkredi tutarı ise 417,6 milyon dolardır. 

31 Aralık 1985 tarihi itibariyle Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasının kısa vadeli döviz ıtaahhüt-
lerinıin bakiyesi 847 milyon dolar; ticarî bankaların 
aynı nitelikteki taahhütlerinin bakiyesi ise 2,2 mil
yar dolardır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, bir açıklamada bulunacak 

mısınız? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HlLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. Uzun süreden beri sürüncemede kalmış bu ya
zılı sorumu, sözlüye çevrilmiş olmasına rağmen, bu
gün cevaplayan sayın bakanıma ayrıca teşekkür edi
yorum. Ancak, dikkatimi çeken yahut da acaibime 
giden bazı konuları da dile getirmek istiyorum. 

Bu sorduğum sorular, Merkez Bankasının 1985 yı
lı içerisinde çalıştırdığı yabancı uzmanlara ödediği pa
ralar ile Merkez Bankasının riski olarak diğer ban
kalara verilmiş ve diğer bankalardan da bu bankaya 
riske edilmiş olan uzun veya kısa vadeli paralar ve 
bir de döviz taahhütleridir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dışarıya 
3 milyar 175 milyon dolar borcu var ve yabancı uz
manlara da 575 bin dolar para ödemiş ki, Türk Li
rası karşılığı epeyce bir meblağ eder. Diğer bankala
rın risklerinden dolayı 145,1 milyon dolar orta ve 
uzun vadeli; 417,6 milyon dolar da kısa vadeli kredi 
borcu vardır. Bunlar da tabiî Türk parasına çevrilse 
epeyce bir meblağ tutuyor. Döviz taahhütlerinde ken
disinin 847 milyon dolar, ticarî bankaların 2,2 milyar 
dolar, ki bence TL. karşılığı çok fazladır. 

Demek ki, Merkez Bankamız, gerek döviz taah
hütleri olarak, gerek diğer bankaların dışarıya karşı 
borçlarının riskini yüklenmiş olarak, gerekse kendi
nin kişisel olarak 3 milyar 175 milyon dolar gibi bir 
borcu ile tamamen borçlu bir banka. 

Diğer taraftan, acaba iç borç ve alacaklarını sor-
saydım, yani ne kadar borcu, veyahut da diğer ban-
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kalardan ne kadar alacağı olduğunu sorsaydım ve 
alacağımız cevaba göre, bu çark dönüyor mu, dön
müyor mu, onu anlasaydık iyi olurdu; ama sanırım 
bankanın bunalımı işte bu nedenlerden ileri geliyor. 
İnşallah hükümet ve ilgili bakanlık, bankanın gerek 
dış borçlarına, gerek diğer bankalardan dolayı dışa
rıya karşı riske edilmiş olan borçlarına, gerekse döviz 
taahhütlerine el koyar da, 1988'e, 1990'a doğru ban
kayı ferahlatacak şekle getirir. Bu temenniyi yapa
biliyorum. 

Ayrıca, cevabımı sayın bakandan aldığım için de 
tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

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 — 5 ve 6 ncı sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre 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 sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba

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

BAŞKAN — 8 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
10. — Adana Milletvekili Nuri Kotkmaz'ın, ha

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

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

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

bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

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

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

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) 

BAŞKAN — 11, 12, 13 ve 14 üncü sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sorula
rı, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmişler
dir. 

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 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakam, ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 
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Sayın Sağlar?.. Yoklar, 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmişti^ 
16.ı — 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 Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesine göre 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) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

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

BAŞKAN — 19 ve 20 nci sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, İçtüzü
ğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

21. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadırın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ye Köy
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/621) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletveki
li Halil ibrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın, sözlü olarak Sayın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan ta
rafından yanıtlanması için aracılığınızı saygı ile dile
rim. 

Halil tbrahim Şahin 
Denizli 

Sorularım: 
1. Güney Anadolu Projesi etrafında yoğunlaşan 

toprak satışları ne durumdadır? Şimdiye değin kaç 
hektar veya dekar taşınmaz satılmıştır, satanlar niçin 
satmaktadırlar? 

2. Bu toprakları satın alan özel ve tüzelkişiler 
kimlerdir? Malî portesi nedir? Satın alanların tabiyet-
leri? 

3. GAP'ın alanı içine giren sahada, Hazine ara
zisi miktarı ne kadardır? Bu alan nasıl değerlendiri
lecektir? 

4. Bu alan içinde yaşayan nüfusumuz nedir? Top
rağı olmayan nüfus ne kadardır? Mevcut durumda, 
aile birim olarak kabul edildiğinde, toprak dağılım 
tablosu nasıldır? 

5. Bu alan içinde topraksız köylüyü toprak sahibi 
yapmak istiyor musunuz? istiyorsanız, bu hızlı sa
tımları ve taşınmaz holdingciliğini şimdiden nasıl ön-
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lersinîz? Toprak ve tarım reformu yapmak istiyor 
musunuz ve nasıl? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Denizli Milletvekili Sayın 
Halil ibrahim Şahin'in sorusunu cevaplandırmak üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Memleket olarak iftihar ettiğimiz çok önemli pro-
rak telaffuz ettiğimiz Güneydoğu Anadolu Projesi
dir. GAP, Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağı kısımları 
ile, bunlar arasında uzanan ovalan kapsamaktadır. 
Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Diyarba
kır ve Siirt illerinin tamamı veya bir kısmı proje 
alanı içinde kalmaktadır. 

Bölgenin toplam alanı 74 bin kilometrekare do
laylarında olup, proje alanı içinde 4 binden fazla köy 
bulunmaktadır. Bunları söylemekten maksadım, şubat 
jelerimizden birisi, hiç şüphe yoktur ki, «GAP» ola-
ve mart aylarında, özellikle Harran Ovasında' yoğun
laştığı söylenen arazi alım satımlarıyla ilgili iddialar
la, mevcut alan arasında bir ilişki kurmaya yardımcı 
olmaya çalışmaktır. Diğer bir ifadeyle, böylesine ge
niş bir alanda normal ölçülerde devam eden arazi 
alım satım işlemlerinin tabiî değerlendirilmesi gere
kir. Bu konu, yani arazi alım satımlarıyla ilgili iddia
lar ortaya atıldığı günlerde ilgili kamu kuruluşları ta
rafından mahallinde inceletilmiştir. Bu inceleme so
nuçlarına göre, Harran Ovasıyla ilgili alım ve satım
ların yıllar itibariyle, normal ölçüler içerisinde de
vam ettiği anlaşılmıştır. Önergede başlangıç tarihi 
belirtilmediği için cereyan eden arazi alım ve satım
ları hakkında bir rakam vermek mümkün olamamış
tır. 

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenleme
sine Dair Tarım Reformu Kanununa göre, uygula
ma bölgeleri ilan edildikçe, bu alanlarda arazi top-
lulaştırılmasının yapılması ve Hazine arazilerinin az 
topraklı ve topraksız çiftçilere dağıtılması suretiyle 
değerlendirilmesi cihetine gidilebilecektir. Nitekim, 
GAP içinde yer alan Urfa İli, 16 Haziran 1986 tari
hinde tarım reformu uygulama bölgesi olarak ilan 
edilmiştir. Bu ilde, Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğümüzün emrine geçen 2 856 COO dönüm arazinin be
lirli bir kısmı arazi sahiplerine, üçte ikiden fazlası da 
topraksız ve az topraklı ailelere dağıtılacaktır. 

Mülga Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlü
ğünce yapılan 1981 yılı köy envanter etütlerine gö
re, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt 

ve Şanlıurfa illerindeki topraksız çiftçi ailesi adedi 
167 699'dur. Bu illerin tamamının GAP alanına gir
mediği düşünülürse, proje alanı itibariyle toprağı ol
mayan aile adedinin yaklaşık olarak 110 000 dolayla
rında bulunduğu söylenebilir. 

1981 yılı köy envanter etütlerine giren, arz et
tiğim iller itibariyle, işletme büyüklüklerinin dağılımı 
da şöyledir : 

1 ila 5 hektar arasındaki çiftçi ailesi sayısı 182 907; 
5 ila 10 hektar arasındaki çiftçi ailesi sayısı 66 000, 
20 ila 50 hektar arasındaki çiftçi ailesi sayısı 

12 800, 
50 ila 100 hektar arasındaki araziye sahip çiftçi 

ailesi sayısı 3 800 ve 
100 hektardan büyük toprağa sahip çiftçi ailesi 

sayısı da 1 747'dir. 
Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şahin, konuşmak istiyor musunuz? 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) ,— Sayın 

Başkanım, sayın 'balkana verdikleri cevap için te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru eevaplandınllımıştır. 
24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz in, 1986 

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

• BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletve
kili Nuri Karkımaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. 'Buradalar. 
Soru, 'bir defaya mahsus olmak üzere erteden-

mişıtıiır. 
25. -— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan, 

in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 25 'inci «ıradaki, Edirne Miiilıletve-
kili Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 97 
not ımaddosine göre ©rtdenrmsjtk. 

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, 
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Sayın Özcan?.. Yoklar.. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertdenırniştir, 
27. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir in, Uşak 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demık'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Bir hafta mehil 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Mehil (istenmesi 'sebebiyle, soru er
telenmiştir. 

28. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (61666) 

BAŞKAN -r- 28 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili* Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN —• 29 uncu sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemirin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya oevap verecek sayın ba

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

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) 

'BAŞKAN — 30 uncu sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Naibantoğlu'nun sorusu, 'içtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in sorusu, soru sahibimin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 32 nci sırada, Oırdu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Sağesen?.. Yoklar, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. . 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

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

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Balıkesir Millet
vekili Davut Abacıgil'in, Sanayii ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgii?.. Yoklar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

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

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — 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 
soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişlerii 
Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgii?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

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

BAŞKAN — 36 nci sırada, Muğla Millletvekıili 
İdris Gürpınar'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın (bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

541 — 



T. B. M. M. B : 12 9 . 10 . 1986 0 : 1 

37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi
yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. 'Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştik". 
38. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

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

BAŞKAN — 38 inci ısımda, Sinop Millet vekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

balkan?.. Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, asga

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

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletve
killi Nuri Konkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

balkan?.. Yoklar, 
Soru ertdenmiştir. 
40. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, lıayalî ih

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

BAŞKAN — 40 inci sırada, İçel Milletvekili 
Edip özgenç'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

Sayın özgene?.. Yoklar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Av

rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında 
cereyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başka
nına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İstanbul Milletve
kili İbrahim UraH'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Urall?.. Buradalar. 
Sayın Başibalkan veya yerine cevap verecek sayın 

'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertdenmiştir. 
42. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

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

BAŞKAN — 42 nci sıradaki, Denizli ''Milletve
kili Haüil İbrahim Şalhin'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertdenrniiştiir, 

43. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgiiin, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Kültür ve Turizm Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgıil?.. Yoklar. 
Sayın Balkan?.. Buradalar. 
Soru, 'bir defaya mahsus olmak üzere ertelen

miştir, 
44. — 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 ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Konya Milletve
kili Salıim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yenine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — 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) 

BAŞKAN — 45 ineli şuradaki, Hatay Milletve
kili Musıtafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, Sayın 
Sökmenoğlu'mun görevli olması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

46. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 46 nci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özoan?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 
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BAŞKAN —•. 47 nci sırada, Adana Milletvekilli 
Metiin Üstünellin, Tarım Orman ve Köyişileri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Sayın Balkan?.. Yokta". 
Soru ertelenım'istir. 
48. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüz

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

BAŞKAN — 48 inci sırada, Ankara Milletvekili 
'Seyfi Oktay'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
lkanlından sorusu vardır. 

Sayın Oktay?.. Yoklar. 
Sayın Balkan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenımiş-

ıtir.; 
49. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, İstanbul Milletve
killi Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. (Buradalar. 
'Sayın Başbakan veya yerline cevap verecek sayın 

bakam?.. Yoklar.. 
Soru ertelenmiiştiir. 
50. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, Baş

bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danışmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

'BAŞKAN — 50 linet şırada, Adana Milletvekili 
Nuri Kofkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın 'Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 51 inci şurada, İstanbul Millet veki
li Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek saym 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yol

suzluk iddilarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 

sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/779) 

BAŞKAN — 52 neft sırada, İzmür Milletvekilli 
Hüseyin Aydem'iır'ıin, İçişlerii Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar, 
Sayın 'Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılması için, gereğini say
gılarımla arz ederim. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

1. Para muslukları sonuna kadar açılarak hiz
metleri için geniş imkân ve destek gören Belediye ida
relerinde; bazı belediye başkanlarının, kanun uygula
maları ile ilgili olarak, çeşitli yolsuzluk iddiaları ve 
suçlamalarda bulunulmakta, bu konuda akıl almaz 
boyutlara ulaşan gazete başlıkları son zamanlarda yo
ğunluğunu artırmış bulunmaktadır. 

Bazı belediye başkanları için yapılan suçlamalar ve 
basında yer alan haberlerle ilgili olarak : 

- 1. Belediye Meclisinin Haziran dönemi toplantı
sında, Belediye Kanununun 61 ve 76 ncı maddeleri ge
reğince gensoru önergesi verilmiş veya senelik çalışma 
raporu yeterli görülmemiş, belediye başkanları var 
mıdır? 

Bu belediye başkanlarından hangilerinin başkanlık
larının düşürülmesi Danıştayca onanmış; hangileri için 
İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmıştır? 

Belediye başkanlarının düşürülmesi ile ilgili meclis 
kararları Danıştayda incelenirken, Sayın Başbakanın 
meclislerin bü konudaki yetkilerinin kaldırılacağı ko
nusundaki basına verdiği demeç Anayasamızın yargı 
bağımsızlığını belirleyen 138 inci maddesine ne dere
cede uygun düşmüştür? 

2. Belediye başkanlarının usulsüz ve kanuna ay
kırı işlemlerinden dolayı basında ortaya atılan iddia 
ve suçlamalarla ilgili olarak bugüne kadar hangi be
lediye başkanları hakkında, hangi iddia ve suçlama için 
soruşturma açılmıştır? 

Soruşturma sonucuna göre işten el çektirilen ve 
mahkemeye verilen belediye başkanları var mıdır? 
Varsa hangileridir? 

3. Anayasamızın 35 inci maddesinde; «Herkesin 
mülkiyet hakkına sahip olduğu» ve 46 ncı maddesinde 
de «Özel mülkiyette bulunan malların, kamu yarannm 
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gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şar
tıyla, Kanunda gösterilen esas ve usullere göre kamu-
laştırılabileceği» belirtilmiş olmasına rağmen; belediye 
başkanlarınca, imar planlarını uygulama gerekçesiyle, 
kamulaştırma yapılmadan ve karşılıkları peşin ödeme
den yol açma ve bina yıkma suretiyle vatandaşın taşın
maz malını elinden alan, idarî tasarruf ve uygulama 
var mıdır? 

Anayasa hükümleri, idarî makamları da bağlayan 
temel hukuk kuralları olduğuna göre; bu kurallara, ay
kırı uygulamalara karşı ne gibi önlemler alınmıştır? 
Bu konuda Bakanlık ve valiliklerce, hakkında soruş
turma açılmış ve işten el çektirilmiş belediye başkan
ları var mıdır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı ve içişleri Bakanı Ve
kili Sayın Kâzım Oksay; buyurun. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izmir Milletve
kili Sayın Aydemir tarafından verilen, yolsuzluk iddia
sıyla suçlanan belediye başkanları hakkında yapılan 
işlemlere ilişkin sözlü soru önergesine cevap vemek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Belediye meclislerinin 1986 yılı Haziran dönemi 
toplantılarında, 1580 sayılı Belediye Kanununun 61 
inci ve 76 ncı maddeleri gereğince gensoru önergesi 
verilmiş veya yıllık çalışma raporu yeterli görülme
miş 30 belediye başkanı bulunmaktadır. Bunlardan 
16'sının dosyası bölge idare mahkemelerindedir, 14'ü 
ise Danıştaya intikal ettirilmiştir. Bunlardan 5'i bölge 
idare mahkemelerince 2*si de Danış tayca reddedilmiş 
olup, diğerlerinin incelenmesi sürmektedir. 

Belediye başkanlarının usulsüz ve kanuna aykırı 
işlemlerinden dolayı 179 belediye /başkanı hakkında 
çeşitli selbteplerden soruşturma açılmış, -bu soruştur
malar hailen devam etmektedir .^(Haklarında soruştur
ma açılan belediye 'başkanlarından bazıları mahkeme
ye verilmliş olup, soruşturma ve mahkeme sonucuna 
(göre işten el çektirilen belediye başkanı bulunmamak
tadır. 

Anayasanın 46 ncı maddesinde ve kanunda göste
rilen usullere aykırı olarak yapılan (kamulaştırma iş
lemi için de, iki belediye 'başkanı hakkında soruştur
ma açılmış olup, soruşturmalar devam etmektedir. 

Saygıyla arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Sayın Aydemir, konuşmak istiyor musunuz? Bu

yurun. 

HÜSEYİN AYDEMİR fzmir) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; hepinize en 
derin hürmetlerimi arz ederim. 

İçişleri Bakanı Vekili Sayın Kâzım Oksay'ın, be
lediyelerde yapılan yolsuzluklarla ilgili İçişleri Baka
nından sormuş olduğum soruma verdiği cevap için 
kendilerine teşekkürlerimi arz ederim. Ancak, verilen 
cevap, bu konuda İçişleri Bakanlığının, fbedediyellerdeki 
yolsuzluklarla ilgili olarak göstermesi gereken hassa
siyeti göstermediğinin, Anayasa ile kendisine verilmiş 
olan idarî vesayet yetkisini kullanmadığının ve amme 
menfaatlerinin korunmadığının; belediyelerde, «belediye 
başkanları tarafından yolsuzlukların artırılmasına prim 
verildiğinin, hükümetçe bu konuda, 'belediye ile ilgili 
yolsuzlukların önlenmesi, tecziye edilmesi, mahkemeye 
verilmesi konusunda gerekli itinanın gösterilmediğinin 
ve hizmetin yapılmadığının en açık bir delilidir. 

Hükümetin ibu görevini niçin yapmadığını bura
da özet olarak açıklamak işitiyorum. Anayasamızda 
merkezî idare, mahailll'î İdareler üzerinde idarî vesa
yet (tatelle administratiy) yetkisiyle [mücehhezdir. 
Mahallî (idareler, amme hizmetlerini görürken, idarede 
birliğin ve bütünlüğün sağlanması, kamu yarannın gö
zetilmesi ve mahallî ihtiyaçların en iyi şekilde görül
mesine matuf olarak, hükümet tarafından bu idarî 
vesayet yetkisinin uygulanması gerektiği, amir hüküm
dür. Hükümetin İbu yetkiyi kuîlllanmasının müeyyidesi 
de, İçişleri Bakanının, herhangi !bir suç sebebiyle hak
larında soruşturma açılan belediye başkanlarını işten el 
çektirme yetkisiyle teçhiz edilmiş olmasıdır. 

Sayın bakan vekilinin verdiği bilgiye göre, bugü
ne kadar 179 belediye başkanı hakkında tahkikat açıl
mış olmasına rağmen, hiçbiri için işten el çektirme yet
kisinin kullanıilmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bu ko
nuyla ilgili olarak 'bir hafta önceki Hürriyet Gazete
sinde, Sayın İçişleri Bakanı Akbulut'un ıbir röportajı 
çıktı. Orada gazete muhabiri tarafından Sayın (Bakana, 
şimdiye kadar bu işten el çektirme yetkisini neden 
kullanmadığı sorulmaktadır. Çünkü, idarî • vesayetin 
ımüeyyideısıi, işten el çektirmedir. Anayasaya 'göre, İçiş
leri Bakanı bu görevini yapıp, tahkikat açılan 179 
(belediye başkanından bir tekine dahi işten el çektirme-
mişse, demek' ki, bu suçlar karşısında amme vicdanı 
rencide edilmiş ve deflet, etkenliğinden kaybetmiştlir. 

Eğer İçişleri Bakanı, Anayasadaki ibu yetfcislini kul
lanarak birkaç 'belediye 'başkanına işten el1 çektirmiş 
olsaydı, muhakkak ki, 179 tane belediye başkanını 
(mahkemeye vermek, yani onlar hakkında tahkikat aç-
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ıma'k zorunda kalmazdı. Demek İdi, burada İçişleri Ba
kanı görevini yapmamıştır. 

Şimdi, İçişleri Bakanı 'bu konuda, Anayasanın 
kendisine verdiği yettkiyi kullanamadığını, her ne ka
dar işten el çektirmek istemiş ise de, Anayasa hüküm
lerinin 'buna mani olduğunu ifade etmiiştir. 

Anayaisa buna mani mi? Anayasanın yürürlüğe 
(girmesi ile ilgili (bir maddesi, (bir de, bu yetkinin kul
lanılabilmesi ile ilgili geçici bir maddesi vardır. Ana
yasanın yürürlüğe girmesi ile ilgili maddeleri arasın
da, 'bu idarî vesayet yetkisinde, İçişleri Bakanına ta
nınan işten el çektirme yetkisinin, mahallî idarelerle 
ilgi i kanunun Meclisçe kabul edilip, yürürlüğe kon
masıyla mümkün olduğu ifade ediliyor. İçişleri [Ba
kanlığı, «Bu yetkiyi kullanabilmek için, her şeyden ev
vel, ilgili (kanunu yani mahallî İdarelerle ilgil'i kanu
nu) Belediyeler Kanununu, Özel İdare Kanununu, 
Köy Kanununu yeniden düzenleyip, uygulamaya koy
mamız gerekirdi. İBu yapılmadığı için, halen Anayasa
ya ıgöre haiz olduğum, bu işten el çektirme yetkisinin 
kullanılıp 'kullanılmaması konusunda tereddüt var
dır. Bu 'konuda Danıştaya yeni bir yazı yazıp, mü
talaasını alacağız» diyor; üç yıl isonra. 

Anayasanın hükümlerini uygulamaya koyan geçi
ci maddede ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
göreve taşladığı ve İBaşikanlık Divanının kuruluşun
dan itibaren azamî 'bir yıl içinde, Anayasanın, çıka
rılmasını amir gördüğü kanunların mutlaka çıkarılıp 
yürürlüğe konması hükme bağlanmıştır. 

Bu durum karşısında, 'Meclis açılalı ikibuçuk yıl 
veya daha fazla olmasına rağmen, ilk bir yıl içerisin
de, Anayasanın amir hükmü olan, mahallî idarelerle 
ügilî kanunların yeniden düzenlenip uygulamaya ko
nulması gerekirken, hükümet bu görevi yerine getir
memiş ve mahallî İdarelerle ilgili, İçişleri Bakanlığının 
Bakanlar Kuruluna saınduğıı kanun tasarıları, Meclise 
sunulmadan Bakanlar Kurulunca iade edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen toparlayınız. 
(HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Aradan üç 

yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen ve 
Anayasanın amir hükmü olan 'bir yıllık süre içerisin
de mahallî idareler kanunu yürürlüğe girmemiştir. 

(BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu, geçti 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu soru önergesidir ve süre 'bahis konusu de
ğildir. Kaldı ki, konuşmama başlayalı daha 2 dakika 
olmuştur. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim... Süreniz 
dolmuş ve geçmiştir. 

HÜSEYİN AYDEMtR (Devamla) — Soru öner
gemle İlgili maruzatımı, mütalaamı arz etmek duru
mundayım, mevkiindeyim. Kaldı ki, hükümetin bura
da Anayasa suçu işlediği de meydana çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen efendim, to
parlayınız. Lütfen bitirin efendim, süreniz doldu. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlıyorum. 

Soru önergesi verdik; verilen cevap, tatmin eder 
mahiyette değildir; sorularımıza cevap verilmemiştir. 
Esasen, görev, İçişleri Bakanı Sayın Akbulut'a aittir. 
Sayın Akbulut, soru önergemi verdikten bir hafta 
sonra basına verdiği demeçte, «Ben bazı belediye baş
kanlarına işten el çaktirebilirim» diyordu. Aradan altı 
ay geçti; bir hafta önce Hürriyet Gazetesi'ne verdiği 
demeçte, «Anayasanın bana verdiği işten el çektirme 
yetkisini kullanabilmem için, soruşturma açılması la
zımdır» diyor. Oysa 179 soruşturma açılmış. Haddi
zatında, binlerce soruşturma açılması lazım; yüzlerce 
müracaat var bu konuda. Hadi o isoruşturmalar açıl
madı; ama açılan 179 soruşturma sebebiyle, bugüne 
kadar kaç tanesi mahkemeye verildi? O da yok. Hiç
biri mahkemeye verilmiş değil ve soruşturma açılan
lara İçişleri Bakanının işten el çektirmesi gerekirken, 
bu görevini ifa etmiyor; «Soruşturmanın, kovuştur
manın mahiyeti nedir, anlaşılamadı; Danıştay'dan 
mütalaa soruyorum. Kaldı İki, Anayasaya göre, Mahal
lî İdareler Kanunu çıkmadığı için, ben bu yetkiyi 
kullanamam» diyor. 

İşte, (burada gayet açık bir vazife suiistimali var
dır; asgari, vazife ihmali vardır. Kanunî vazife, İçiş
leri Bakanlığı tarafından yerine getirilmediği içindir 
'ki, buıgün altı aydan beri basında (büyük manşetler 
halinde yer alan, belediyelerle ilgili kayırma iddiaları, 
rüşvet iddiaları, suiistimal, baskı ve birçok suçlar, 
maalesef müeyyidesiz kalmış ve bunların artması da 
Önlenememiştir. 

'BAŞKAN — Sayın Aydemir, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım, lütfen bitirin efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR i(Devamia) — Şimdi yine 
soru... 

İBAŞKAN — Sayın Aydemir, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım; lütfen bitirin efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz bitireyim. 

«Hangi suç konuları hakkında soruşturma açıl
mıştır?» diye sordum; bu suç konuları hakkında hiç
bir cevap yok. 



T. B. M. M. B : 12 9 . 10 . 1986 0 : 1 

Hükümetin görevidir; (hangi suç konuları hakkın
da ısoruşturma açıldığını iblize (burada bakanın ifade 
etmesi gerekir; bu da yapılmamıştır. 

Sonra, 30 tane belediye başkanı düşürülmüş; bu
nun 7'si reddedilmiş, 23 tane belediye başkanının du
rumu Danıştayda inceleniyor. Her birinin gerekçesi 
var> inceleme sonunda Danıştay bunları onaylar veya 
onaylamaz, o ayrı; ancak, 23 tane gerekçe üzerinde, 
İçişleri (Bakanlığı, kaymakam ve vali, mütalaa neşret
ti... 

IBAŞK1AN — Sayın Aydemir, sözünüzü kesliyo-
rurn, lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz son kısmını arz edeyim. 

(BAŞKAN — Hayır efendim, 10 dakika oldu. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, şimdi kamulaştırmayla ilgili... 
BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen efendim, sö

zünüzü kesiyorum... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Burada, 

kamulaştırmayla ilgili bir soru tevcih ettik. Vatan
daşın malı Anayasaya aykırı olarak istimlak ediliyor; 
daha istimlak edilmeden, parası ödenmeden, yüzler
ce vatandaşın gayrimenkulu elinden alınıyor. Vali, 
kaymakam, bakanlar ve hükümet, Anayasanın amir 
hükmünü yerine getirmeye mecbur... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen sözünüzü 
tamamlayınız, aksi takdirde sözünüzü keseceğim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Anayasa
nın düzeni sağlayıcı bu maddesini, hükümet adına 
kim uygulayacak? Anayasa hükümlerini ihlal eden 
belediye başkanlarına karşı kim 'harekete geçecek? 
Hükümet ne tedbir aldı? «İstimlâk yapmadan, Ana
yasaya aykırı olarak vatandaşın elindeki gayrimenkul-
leri alan belediye başkanları hakkında hükümet ne 
yaptı?» diye soruyoruz; hiçbir cevap yok. 

Takdir yüce Meclisindir. Saygılarımı arz ederim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim' Sayın Ayde
mir. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
. 53. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemelere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) • 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, İstanbul Milletve
kili Hüseyin AVni Güler'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Güler?.. Yoklar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
54. — Siirt Milletvekili Mehmet. Abdürrezak Cey-

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

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Siirt Milletvekili 
Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'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 — 55 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in. İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstüne!?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
56. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 56 ncı sıradaki, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

57. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyehati sırasında parasının 
çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/785) ^ 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

(Sayın Fırat?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, Çanak

kale İn tepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/786) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Burada. 
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Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldı

rım Akbulut tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yusuf Demir 

Uşak 
Yurdumuzda bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının 

personellerinin yılda on - onbeş gün olsun dinlenmele
ri için, bilhassa sahillerimizde dinlenme kampları ya
pılmış ve son yıllarda bunlara daha fazla önem verile
rek işletilmektedir. Buralarda daha ziyade özellikle 
dar gelirli personeller tercih edilmesi icap eder. 

Şahsen emekli bir öğretmen, Millî Eğitim Komis
yonu üyesi ve milletvekili olarak ilk defa Millî Eği
timin Çanakkale tntepe kampına 16 - 28 Temmuz 1986 
tarihleri arasında gittim, ©u kampta hiç de uygun ol
mayan görevi kötüye kullanma, yağcılık, suiistimaller, 
yeğenler, yiyenler, beleşçiler ve sınıf farkı olayları ile 
karşılaştım. 

Bu nedenle : 
1. Çanakkale Valisi Sayın Erdinç Büyükakalın'ın 

bu kampta bir dönem değil de, kamp müddetince 
kalması doğru mudur? 

2. Gariban öğretmenlerin çadırlarda kalıp, sayın 
Valinin denizin dibinde 10 adet lüks odayı sülalesi için 
ayırması doğru mudur? 

3. Bir kamp döneminde bütün sülalesi ile birlik-
de kaldığı odalar ve yemek bedeli için ortalama bir 
milyonun üzerinde para tuttuğuna göre, geçen yıl bu 
paryı ödemiş midir? 

4. Sayın vali yine bütün on odayı işgal ettiğine 
göre, bu yıl kaç para ödemiştir? 

5. Sayın valinin eşi, çocukları ve Emekli Sandı
ğında bulunan ağabeyi ve çocuklarının görevlileri özel 
olarak kendi hizmetlerinde çalıştırmaları doğru mu
dur? 

6. Her gün Çanakkale'ye gidiş - geliş 35 kilometre 
yerden, kendinin gidiş gelişi hariç, ikinci bir makam 
arabası ile yüz liralık bir gazeteyi bin beşyüz lira ben
zin yakarak hanımına gazete getirtmesi doğru mu
dur? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY <Bolu) — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; Uşak Mil
letvekili Sayın Demir'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığına sunduğu, Çanakkale Valisi Erdinç 

Büyükakalın'ın, Çanakkale tntepe Tatil Kampında 
ücret ödemeden tatil yaptığına dair soru önergesini 
cevaplamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

|Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ait bulunan Çanakkale tntepe Eğitim ve 
Dinlenme Kampının tahsisi, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bunun dı
şında, deniz kıyısında numarasız bir oda ile 1 ve 2 nu
maralı odalar Çanakkale Valiliğinin kullanımına tah
sis ediltnişjir. 1 ve 2 numaralı odalar valilikçe vilayete 
gelen misafirlere, ücreti tesis müdürlüğüne yatırıl
mak üzere tahsis edilmektedir. Numarasız oda ise, 
vali tarafından, aile fertleriyle birlikte, yine tesis kural
larına uygun olarak ve yemek ücreti ödenmek sure
tiyle kullanılmaktadır. Valiliğe 10 oda tahsisi söz ko
nusu değildir. 

ılntepe kampı, ilçe merkezine 16 kilometre mesa
fede olup, köyün turistik potansiyeli-nedeniyle, gazete 
vesaire ihtiyaçlar mahallinden temin edilebilmektedir. 
Valilik makam aracıyla gazete taşınması söz konusu 
bulunmamaktadır. 

Bu vesileyle yüce Meclisin değerli üyelerine say
gılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yusuf Demir; buyurun efendim. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, sorumda da belirttiğim gibi, 

'bu yıl ilk defa Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığının Çanakkale Intepe'deki kampına gittim ve acıklı 
sahneler (gördüm. Çanakkale îmtepe öğretmen Kam
pında, devleti ve hükümeti temsil eden Sayın Vali 
Erdinç iBüyiükakalın, öğretmenler arasında küfür
lere varan konuşmaları ile dikkati çekmektedir. Sa
yın Vali, çiftlik ağası ıgilbi hareketleriyle burada dev
leti ve hükümeti küçük düşürmektedir. 

Sayın Bakan elbette bunları tasvip etmez; ama 
bizim görevimiz de, bu tiür olayları görüp duyduğu
muzda hükümete bildirmektir ve bundan sonra sayın 
bakan, bu şekildeki yolsuzlukların ve usulsüzlükle
rin üzerine giderlerse, umarım Sayın Vali de kamu
oyuna, basına karşı malhçup olurlar, ve hareket tarz
larını değiştirmek suretiyle devleti yüceltmiş olurlar. 

Sayın milletvekilleri, sözde öğretmen dinlenme 
kampı... Gariban öğretmenim çadırlarda dinleniyor, 
Sayın Valimiz de yedi sülalesi ile birlikte, denizin 
kenarında içleri döşeli, buzdolapları bulunan 10 ka
dar odayı çiftlik ağası gibi kendilerine tahsis etmiş
lerdir. Bunlar da yetmiyormuş gibi, kamp görevlilerini 
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özel hizmetçisi ıgibi kapısında bekletmekte, temizlik 
yaptırmakta, yemeklerini getirtmek gibi işler yaptı
rarak, geneldeki kamp işlerini sekteye uğratmaktadır. 

Sayın Vali geçen yıl kamp müddetince bütün eş 
ve dostlarını burada en güzel şekliyle ağırlamış; kaç 
para ödemiştir? Bu yıl, yine /bütün sülalesi ile 10 oda
yı işgal etmiş, bütün bunlar için ne ödemişlerdir? 

İki tane makam arabasının birisi kendisine tah
sis edilmiş; buna bir diyeceğimiz yok, diğeri de hanı
mına tahsis edilmiş... Çanakkale'ye gidiş geliş 35 
kilometredir ve geliş gidiş esnasında 1 500 liralık 
benzin yakarak 100 liralık (gazeteyi getirtmesi ve ha
nımının canı sıkıldığında bu araba ile gezmesi gibi 
olaylar Valiyi küçültmektedir. 

Sayın milletvekilleri, çalışkan ve dürüst valilerimiz 
ekseriyettedir; ama bu şekilde hareket eden sayın 
valilerimiz de maalesef vardır. 

Sayın Bakanın bu şekilde hareket eden valileri
mizi uyaracağını bekler, hepinizi saygı ile selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yusuf De
mir. 

Soru (cevaplandırılmıştır. 
59. — Uşak Milletvekili 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) 

©AŞKAN — 59 uncu sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu önergesi (6/788) 

BAŞKAN — 60 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahibi
nin görevli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

61. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Akan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ıKÂZIM OKSAY (Bolu) — 

15 gün mühlet istiyoruz. 

BAŞKAN — Mehil istendiğinden soru ertelen
miştir. 

62. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

BAŞKAN — 62 nci sıradaki, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sorusu, ısıoru sahibinin izinli olması 
dolayısıyla erte'lenm iştir. 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve [Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

BALKAN — 63 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Tarım Orman ve Köy
işleri ©akanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

BAŞKAN — 64 ünoü sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve [Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN '— 65 inci sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Çakırefe?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
66. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-

Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 66 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, \Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAıŞKİAN — 67 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 

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

kan?.. Yoklar. 
Soru eritelenmiş/tir. 
68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAM — 68 inci sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/800) 

BAŞKAN — 69 uncu sıradaki, Oenizli Milletve
kili Halil İbrahim Şahin'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

70. —Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, A.B.D. 
gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan 
harcama yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılmazın cevabı (6/802) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Bilecik Milletvekili 
Yılmaz Demir'in, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

'Sayın Demir?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Devlet Bakanı Mesut Yıl-

maz'ın sözlü olarak yanıt vermesini arz ederim. 
Yılmaz Demir 

Bilecik 

1. Türk halkının büyük sıkıntılar çektiği bir dö
nemde, halkın vergileriyle oluşturduğunuz Tanıtma 
Fonundan 40 milyon TL.'yı, katıldığınız ABD gezisi 
sırasında şahsınıza verilecek bir konser için Ajda Pek-
fcan ve orkestrasına harcadınız mı? 

2. Ajda Pekkan'ın eşi ile arkadaşlığınızın bu har
camada bir etkinliği olmuş mudur? 

3. Türkiye'nin tanıtılması için kurulmuş fonun 
kaynaklarını kendi eğlenceniz için harcama yetkisini 
kimden alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bilecik Mil
letvekili Sayın Yılmaz Demir'in sözlü soru önergesi
ni cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Türk - Amerikan Dernekleri Kurulunun yıllık 
toplantısı vesilesiyle 1986 yılı Mayıs ayında Washing
ton ve New - York'taki Türklere gösterilerde bulun
mak üzere, Amerika Birleşik Devletlerine bazı Türk 
sanatçılarının gönderilmesi, Washington Büyükelçi
liğimiz tarafından 23 Aralık 1985 tarihinde talep edil
miştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türklerin 
eğilimleri dikkate alınarak, sanatçıların isimleri de, 
yine Washington Büyükelçiliğimiz tarafından tespit 
edilmiş ve teklif, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ta
nıtma Fonu Kurulunun 27 Şubat 1986 tarihli toplan
tısına getirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Tanıtma Fonu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından kabul edilen bir yasayla ve ge
nel bütçe dışında, Türkiye'nin dış tanıtımını daha 
sağlıklı ve sürekli bir şekilde yürütmek amacıyla ku
rulmuştur. Yasa uyarınca, fondan harcama yapma 
yetkisi, münhasıran Sayın Başbakana aittir. Ancak, 
bir Başbakanlık genelgesiyle, fona yapılan müracaat
ları değerlendirmek ve Sayın Başbakana önerilerde 
bulunmak üzere bir kurul teşkil edilmiştir. Benim 
başkanlığımda her ay muntazaman toplanan bu ku
rulda, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liği ve TRT'nin üst düzey temsilcileri yer almaktadır. 

Kurula yapılan başvurular, daha önce yetkili ka
mu kuruluşlarınca değerlendirmeye tabi tutulmakta
dır; bilahara kurula gelen ve belli standartlara uy
gun olan projeler uzmanlarca incelenmekte ve ya
rarlı görülenler Sayın Başbakanın tensiplerine sunul
maktadır. Sayın Başbakan tarafından da uygun gö
rülen projelerle ilgili olarak başvuru sahibi ile aracı 
kurul üyesi kuruluş arasında bir protokol düzenlen
mekte ve bütün bu süreç tamamlandıktan sonra fon
dan ödeme yapılmaktadır. Yapılan işlemler ve öde
meler, hem aracı kuruluşun resmî organının, hem de 
fonun yasayla kurulan üç kişilik özel denetim kuru
lunun gözetimi altında gerçekleştirilmektedir. 
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Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen sanatçı
larımız. için de Tanıtma Fonunun, ayrıntılarını bura
da izaha çalıştığım bu mekanizmasının gerekleri ye
rine getirilmiştir. Dışişleri Bakanlığının olumlu görü
şüyle gelen teklif, Tanıtma Fonu Kurulu tarafından 
da incelenerek uygun bulunmuştur. Kurul ve öneri
yi, doğrudan bir dış tanıtma faaliyeti olarak değil, 
yedi sene önce kurulan ve giderek güçlenen Amerika 
Birleşik Devletlerindeki Türk Lobisine, Türk Hükü
metinin bir moral katkısı olarak değerlendirmiştir. 
Gerek Washington'daki Türk - Amerikan Dernekleri 
Kurulunun yıllık toplantısı vesilesiyle ve gerekse New 
-York'taki vatandaşlarımız için düzenlenen gösteri
lerin gördüğü ilgi, Tanıtma Fonu Kurulunun bu de
ğerlendirmesinin yerinde olduğunu göstermiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demir, buyurun. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Sayın Bakana teşekkür ederim, ama 
bakış açımız çok değişik. 

Madem, Büyükelçi, Ajda PekkanY oraya istedi 
de, neden Büyükelçi kendisini karşılamadı diye, sizin 
dostluğunuza sığınarak, Amerika'da olay çıkarttı? O 
da farklı bir yöntemdir. 

Değerli arkadaşlarım, Tanıtma Fonu, Türkiye'yi 
yurt dışında yabancılara tanıtmak için kurulmuş bir 
fondur. Amerika'da bulunan Türklerin morali bozul
du diye konser verilemez; + (artı) Amerika'da neler 
oluyor da oradaki Türklerin morali bozuldu? Evet, 
küçük Amerika'da bazı olaylar oluyordu, onun için o 
kişilerin moralleri bozulmuştur. 

Sayın Bakan iyi dinleyiniz : Birinci etken, «İnönü 
İlkokulu» tabelasını kaldırarak, «Evren Paşa İlkoku
lu» yaptınız, halen de öğrencisi yoktur ve başına da 
İzmir'de pavyonda yetişme Aliye Ak'ı getirdiniz. 
Onun için mi o insanların morali bozuldu ve siz bir 
moral gecesi düzenlediniz? Ama, yazgı yine kötü ve 
siz yine bunu bir olgu olarak kabul edin. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika'daki Türk dernek
lerinin morali bozulacaktır; çünkü, Türkevi'nin ba
şına bir homoseksüeli getirdiniz. 

Amerika'da lobi, Amerikalıya yapılır. Amerika'da
ki Türk vatandaşına, dostluğunuzdan dolayı, arkadaş
lığınızdan dolayı, Ajda Pekkan için Türk milletinin 
parasını har vurup harman savuramazsınız Sayın 
Bakan. Ben soruyorum : Bu etkinlik Ajda Pekkan'ın 
beyi ile veya Ajda Pekkan ile olan dostluğunuzdan 
dolayı mı kaynaklandı? Siz «Onu Büyükelçi çağırdı» 

diyorsunuz; madem Büyükelçi çağırdı; Büyükelçi ne
den onu uçaktan alamadı? Alamaz; çünkü Büyükelçi 
Türkiye'yi temsil ediyor, bir ses sanatkârının ayağı
na gidemez. 

Sayın Bakanım, bu konularda dosyalar oldukça 
kabarıktır; daha büyük örnekler verilebilir, daha so
mut öneriler verilebilir; ama Sayın Başkan tepede 
bekliyor, «Beş dakikanız doldu» diyecek ve sesimi 
kesecek. 

Tekrar ediyorum : İktidara geldiğimiz takdirde, o 
40 milyonu Mesut Yılmaz'ın boğazından söke söke 
alacağız; çünkü yasalara uygun olarak değil, kendi 
arzusu içindir, oradaki Türklere moral vermek için 
değildir. Kendi dostluğundan kaynaklanarak 40 mil
yon lira Ajda Pekkan'a peşkeş çekilmiştir ve Sayın 
Bakan, Türk milleti de bir gün 40 milyonu sizin bo
ğazınızdan zoraki olarak, çeke çeke alacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — O halde, benim 

söz hakkım da saklı olacaktır Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın millet
vekilinin bana yöneltmiş olduğu sözlü soru önerge
siyle ilgili olarak verdiğim cevaba karşılık, burada yap
tığı konuşma İçtüzüğün bir ihlali mahiyetindedir. Çün
kü, burada bahsettiği birtakım olaylar, benim tama
men meçhulümdür. Eğer kendileri sözlü soru önerge
sinde bu olayları da belirtmiş olsalardı, onları da 
tahkik ettirir ve burada onların da cevabını verir
dim. 

Bir okulun isminin değişmesinden . bahsettiler, 
sözlü soru önergesiyle alakasını da tespit edemedim; 
böyle bir olaydan haberim yoktur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anlatacağım. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Ayrıca, Tanıtma Fonundan bu geziyle il
gili olarak tahsis edilen para, benimle ilgili değildir; 
ben oraya hükümetin temsilcisi olarak kararname ile 
gitmişimdir. Bu tahsis edilen para, sadece oraya gön
derilen ve zannediyorum sayıları 15 civarında olan 
sanatçılarla ilgilidir. Bununla ilgili yazışmalar Devle
tin evraklarında mevcuttur. Bizim bu konularda şahsî 
tercih yapmamız söz konusu değildir. 

Bakın, sizin haberiniz yoktur; şu anda dünyanın, 
zannediyorum üç değişik ülkesinde Türk sanatçıları 
gösteriler yapıyorlar. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Haberim var Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Biz sanatçılarla ilgilenmeyiz, bu talep ora
dan gelmiştir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Zatıâlinizin Baş
kanlığında... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım Sa
yın Demir. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Arşivlerde bunu tevsik eden belgeler var
dır. Bunlar gelir; Dışişleri Bakanlığımızda Kültür iş
leri Genel Müdürlüğümüz vardır, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız vardır, onlar incelerler, büyükelçilikle
rimiz orada lobilerle gerekli temasları yaparlar, on
ların tercihlerine göre oluşur, bizim tercihlerimize gö
re oluşmaz; onu söylüyorum. . 

Son söylediği sözlerine geliyorum, en önemlisi 
odur. Eğer ellerinde bir belge mevcut da, bunun için 
iktidara gelmeyi bekliyorlarsa, muhalefet olarak gö
revlerini yapmıyorlar; onu söylüyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
YILMAZ DEM ÎR (Bilecik) — İzah edeceğim Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
EROL AĞ AĞIL (Kırklareli) — Bir şey söyleye

ceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sataşma yok efendim, lütfen buyu

run, lütfen efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ben anlatacağım, 

beş dakikada anlatılmaz bu konu. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Soru cevaplandırılmıştır. 
71. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Adnan 

Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlıfnun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, İçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özgenç?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do-

ğubayazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Millî Savunma Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — 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) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar1 

in, Doğu illerimizdeki üniversitelerin bazı sorunla
rına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun cevabı (6/805) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dere edilen suallerimin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanı tarafından, şifahi olarak cevaplan
dırılması hususunda delaletinizi hürmetlerimle arz 
ederim, 

Mahmud Altunakar 
'Diyarbakır! 

1H Şark vilayetlerinde mevcut üniversitelerin çe
şitli sıkıntı içinde oldukları hususunda bakanlığınıza 
intikal eden müracaat veya talep var mıdır? Var ise, 
mahiyeti nelerdir?. 

2i 'Mezkûr sıkıntı ve aksaklıkların matlup bir se
viyeye getirilmesine müteallik YÖK tarafından 1986 
Nisan ayında hükümete takdim edilen 7 maddeyi 
muhtevi layiha üzerine bakanlığınız Ibu'güne kadar han
gi istikamette faaliyet göstermiştir? Neticesi nedür?. 

3/ 'Bu üniversitelerden öğretim elemanının had 
safhada münhal oluş esba'bı nelerdir? Bunun izalesi 
için hangi ve ne gîbi tedbirler alınmıştır?. 

4< 'Keza, tesisi yeni 'bu üniversitelerin tahsisatları 
kâfi midir?. Değil ise, nukud ihtiyaçlarının nasıl ve 
hangi kaynaktan tesdid. ve temini düşünülmektedir?. 

BA$KAN — Buyurun (Sayın Bakan. 
MİLLÎ EÖMM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. 
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Diyarbakır Milletvekilimiz Mahmud Altunakar'ın 
s'özlü sorusuna karşı hazırladığımız cevapları sırasıy
la arz ediyorum. 

1« 'Doğu vilayetlerinde bulunan üniversitelerimi
zin de, diğer üniversitelerimizdeki gibi, öğretim kad
rosu ve maddî kaynak yetersizliği zaman zaman orta
ya çıkmaktadır; ancak Yükseköğretim Kurulunca, 
Doğu'da bulunan üniversitelerimizin ihtiyaçlarının 
karşılanmasına, imkânların elverdiği ölçüde öncelik 
verilmektedir. 

2., (Yükseköğretim Kurumuyla ilgili olarak 'ba
kanlığımızca getirilen değişiklikler, 3.9.1986 tarih ve 
19210 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile dü
zenlenmiş bulunmaktadır, 

.3, Üniversitelerimizde kadro sıkıntısını karşıla
mak amacıyla öğretim elemanı yetiştirilmesine ça
lışılmaktadır. Bu cümleden olarak, 2547 sayılı Ka
nunun 35 inci maddesine göre, bir üniversitenin öğ
retim elemanının diğer bir üniversitede lisansüstü öğ
renim görmesi ve daha sonra kendi üniversitesinde 
hizmet vermesi sağlanmıştır. Bu amaçla, halen do
ğu illerindeki üniversitelerimize mensup 337 araştır
ma görevlisi, şartları müsait olan üniversitelerimizde 
lisansüstü öğrenimlerine devam etmektedirler. Yine 
aynı amaçla, 3 Eylül 1986 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile, araştırma görevlilerinin lisansüstü öğrenim yapma
ları için yurt dışına gönderilme imkânları genişletil
miş; doktora yapan öğretim elemanlarının herhangi 
bir süre beklemeden, bulundukları üniversitelerde 
yardımcı doçent olmaları, Ankara, istanbul ve iz
mir illeri dışındaki üniversitelerimizdeki doçentlerin, 
bulundukları üniversitede profesör olma imkânı ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, özellikle doğu bölgelerimizdeki üniver
sitelerimizden öğretim elemanlarının profesör olmak 
amacıyla diğer fakültelere, diğer üniversitelere, ba
tıdaki üniversitelere gitmeleri gibi bir zorunluluk bu 
yeni düzenleme ile ortadan kalkmıştır ve bu üniversi-< 
telerim'izdeki öğretim eelmanlarının, bulundukları 
yerde kalmaları ve dolayısıyla görevlerine devam et
meleri imkân 'dahiline girmiş oluyor. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — O halde YÖK'te 
gelişme var, geri dönüş yapıyor Sayın Bakan., 

MİLLÎ EÖİTlM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim?.., 

Üç il dışında bu şekle getirilmiştir; yeni bir dü
zenleme... 
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4. Üniversitelere nakit temininde zaman zaman 
darboğazlar olduğu doğrudur. Bu durum ortaya çık
tıkça, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde 
gerekli teşebbüsler yapılıyor ve bu açıklar gideriliyor. 
Yeni yıl bütçesinde bu darboğazların olmaması için 
gerekli düzenlemeleri hükümet olarak yapmaktayız. 

Bilgilerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altunakar, konuşmak istiyor musunuz efen

dim? 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli aza
ları; tevcih ettiğim sual münasebetiyle Muhterem Ba
kanımın burada vermiş olduğu izahat için kendilerine 
teşekkür ederim. Yalnız, benim öğrenmek istediklerim 
elbetteki tamamıyla cevaplandırılmış değil ve bende
nizi tatmin etmedi. 

YÖK Kanunu çıktıktan ve üniversiteler YÖK va
sıtasıyla koordone edildikten sonra, kabul etmek la
zımdır ki, üniversitelerde bir tanzim meydana gelmiş 
ve birçok eksiklikler izale edilmiştir. Yalnız, bu tan
zimle YÖK idaresi de gerekli ihtiyacı temin edeme-
mediği kanaatiyle, zaman zaman tedbirler düşünmek
te ve kendi salahiyetleri ve imkânları dışında olan 
çareler için hükümete başvurmaktadır. 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörünün bir is
tifası olmuştu; kendisiyle görüşüldüğünde, imkânsız
lıklar karşısında vazifesini tam manasıyla yapamadı
ğından bu yolu tercih etmek mecburiyetinde kaldığı
nı ifade ettiler. Aldığımız haberlere göre, bugün bu 
üniversiteler, 2 milyar liraya varan borçlar içinde
dir, öğretim üyesi münhal durumu had safhadadır. 
Sual takririmde de belirttiğim gibi, 1986 senesinin 
Nisan ayında, saydığım bu sebeplerden dolayı YÖK 
tarafından hükümete yedi maddeyi ihtiva eden bir 
tedbirler müracaatı yapılmıştı. Sayın Bakanım şimdi 
burada vermiş olduğu izahattan, sadece, doçentlerin 
kendi üniversitelerinde, yani başka üniversitelere nak
li yapılmadan, şarktaki üniversitelerde de profesör 
olabilecekleri imkânı temin edildiğinin cevabını al
dım. 

Buradaki üniversiteleri teşvik ve öğretim üyelerini 
tatmin bakımından lojman yapılması da lazımdır. 
Çünkü lojman yokluğu büyük bir sıkıntı yaratmak-
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tadır. Yurt dışına gitme imkânı da tanınmalıdır. Tüc
car ve sanayiciye tanındığı gibi bunlara da vergi mua
fiyeti tanınmalıdır. Bu mıntıkalarda üniversite harici 
mecburî hizmet yapan hekimlere, iki yıllık hizmetleri
ne karşılık, iki yıl fazla kıdem verilmesinin düşünül
mesi de gerekmektedir. Bu yıl ayrıca, üniversitede 
mevcut hocaların, gruplar halinde -mıntıkalara gö
re- durumlarının tespiti hususunda YÖK'ün de aynı 
şekilde talebi vardı. Bunun için, ben bu talepten bah
sederek, acaba bakanlıkça veyahut hükümetçe ne gibi 
tedbirler alındığını öğrenmek istedim; maalesef bu
na cevap alamadım. 

Üç gün evvel Sayın Reisicumhur Diyarbakır'ı teş
rif buyurmuşlardı; diğer Diyarbakırlı milletvekili ar
kadaşlarım ve ANAP'lı milletvekili arkadaşlarımla 
beraber oradaydık. Üniversitenin açılışı münasebetiy
le yapılan konuşmalar esnasında, Sayın Reisicum
hura da ifade edildiği gibi, fen fakültesinin de hocası 
yoktur, hukuk fakültesinin de hocası yoktur ve bu 
yüzden de mezun verememekte ve büyük bir sıkıntı 
içerisindedirler. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, lütfen konuşma
nızı toparlayınız. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bunun 
için tekrar hükümetten, memleketin bu köşelerinde 
yetişen. talebelerin de diğer talebeler seviyesinde ye
tiştirilmesi için gerekli imkânı kullanmasını bilhassa 
istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

75. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — 75 inci sıradaki Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

77. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu . 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Hatay Milletvekili Tev
fik Bilal'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
78. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad

yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — 78 inci sıradaki,. Adana Milletvekili 
Coşkun. Bayram'ın sorusu, soru sahibinin görevli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

79. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Ağagil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
80. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. -
Soru ertelenmiştir. 
81. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
82. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 
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BAŞKAN — 82 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır . 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
83. — Hakkâri Milletvekli Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

BAŞKAN — 83 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
84. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir inşaatta
ki yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet tek
lif edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/815) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih \e 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I 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) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan gelen Diğer işler» bölümüne 
geçiyoruz. 

1 inci sırada bulunan, 459 sıra sayılı, «Giresun Mil
letvekili Burhan Kara ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 
Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 
Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi»nin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 17.81983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra-
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Sayın Erol?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
85. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

BAŞKAN — 85 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
86. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 86 ncı sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

s mm Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı: 460) 

BAŞKAN — 2 nci sırada bulunan, «İsparta Mil
letvekili Fatma Mihriban Erden'in; 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 17.8.1983 
Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Madde
sinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi»nin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Komisyona iadesini rica ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon yok, ertelenmiştir. 
3. — istanbul 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 Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı: 
466) (1) 

(1) 466 S, Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 3 üncü sırada bulunan, «İstanbul 
Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Arkadaşının; 17.7.1964 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi» üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza arz edeceğim : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmiştir. (ANAP sıralarından «Kabul edilmemiştir» 
sesleri) 

Kabul edilmiştir efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ko

misyon, komisyon başkanı bulunmadan herhangi bir 
üye tarafından temsil edilebiliyor mu efendim? 

BAŞKAN — Komisyon başkanvekili var efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğün hangi mad

desinde bunun olduğunu açıklar mısınız efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bakalım. 
Sayın Kuşhan, Komisyon Başkanvekili Burhan Ka

ra buradalar efendim. 
Komisyon raporunu okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Arkadaşının; 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesine dair Kanun teklifi, Komisyonumuzun 
1.4.1986 tarihli 19 uncu birleşiminde Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahibin de 
katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Teklif, Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük 
ve yaşlılık aylığı alan kimselere de doğum yardımı ya
pılmasını öngörmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca ilgililere yapılan yar
dımlar alınan bir prim karşılığında olmaktadır. Nite
kim, 45 inci maddede yer alan doğum yardımı, sigor
talı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı karısının 
doğurması halinde, Kanunun 73 üncü maddesinin (F) 
bendinde belirtilen, sigortalının kazancımn % l'i ora
nında işverenler tarafından verilen prime karşılık ya
pılmaktadır. 

Ayrıca bu yardımın yapılması ilgilinin 506 sayılı 
kanunun, 

1. 2 nci maddesine göre sigortalı niteliğinin devam 
ediyor olması, 

2. 48 inci maddesi hükümlerine göre, 

A) Doğum yapan kadın sigortalı ise, doğumdan 
önceki bir yıl içinde en az 90 gün analık sigortası pri
mi ödenmiş olması; 

B) Sigortalı erkek için, doğumdan önceki bir yıl 
içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş 
olması ve sigortalının doğum yapan kadınla doğum
dan önce evlenmiş bulunması, 

Şartlarına bağlanmıştır. 
Teklif, doğum yardımının yapılabilmesi için sigor

talı olmak şartını ortadan kaldırmaktadır. 
Sosyal sigorta kuruluşlarının sigorta hizmetlerinin 

nimet külfet dengesi içinde karşılanmasının esas ola
cağı; 

Sosyal sigorta kuruluşlarına kaşılığı olmaksızın 
sosyal yardım niteliğinde ödemeler getirilemeyeceği Be
şinci Beş Yıllık Planda yer alan ilkeler arasındadır. 

Sosyal sigortalar kurumundan malullük ve yaşlılık 
aylığı alan kimselerin sigortalılık nitelikleri dolayı
sıyla prim ödeme durumları sona ermiş bulunduğun
dan, bu kimselerin doğum yardımından faydalanma
larını sağlayacak şekilde madde kapsamının genişle
tilmesi, 506 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen amir 
hükümleri ile genel prensiplerine ters düşeceğinden, • 
teklif Komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddele
rine geçilmeden tümü reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var mı? 
BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, şah

sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şişman. 
BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; 506 sayılı Kanunla ilgili tadil 
teklifimin, Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda görü
şüldükten sonra, «Hastalık ve doğum yardımlarından 
yararlanılabilmesi için sigortalı olmak ve 120 gün prim 
ödemiş olmak vasıfları bulunmadığı» için reddedilme
si cihetine gidildi. 

Zaten yapılan teklif, emekli işçinin (kadın ve erke
ğin) bu kanundan yararlandırılması istenildiği içindir 
ki, bu şekilde getirilmiştir. İşçiler eğer sigortalı olsay
dı, kanunda mevcut hükümlerden zaten istifade ede
ceklerdi. Emekli olduklarından dolayı sigortalı olma
dıkları ve ayrıca yasada geçen ilgili hükme «emekli-
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ler» kelimesi konmadığı için, sağlık yardımından ya-
rarlandırılâmıyorlar. 

Biz kanun teklifimizin gerekçesinde de belirttik : 
Türkiye'de mevcut uygulamalardan bazılarında, örne
ğin Emekli Sandığına tabi bir görevden emekli olan 
herkes, doğum halinde sağlık yardımlarından yarar
lanıyor; ama Sosyal sigortalara tabi bir hizmette ça
lışıp emekli olan işçilerin böyle bir haktan yararlan
maları mümkün değildir. 

Biz, böyle bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için 
teklif getirdik ve dedik ki: Emekli olan işçilerin de 
doğum yardımından yararlandırılmaları sağlansın; 
fakat karşımıza beş yıllık kalkınma planı ve yasada 
mevcut hükümlerin genişletilemeyeceği hükmü çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan memlekette sos
yal adaletin gerçekleşmesi için gayret edeceğiz; öbür 
taraftan, uygulamalarda mevcut aksaklıkların gideril
mesi tekliflerine de belli gerekçelerle karşı çıkaca
ğız! Böyle bir anlayışla sosyal adaletin gerçekleştiril
mesi mümkün değildir. Kaldı ki, Emekli Sandığına 
prim ödeyen memurların ödedikleri prim yekûnu yüz
de 28'e varırken, sosyal sigortalara prim ödeyen işçi
lerin prim ödeme oranı yaklaşık yüzde 34 - 35'tir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İşverenlerle be
raber. 

BİLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Tabiî ki işveren
lerle beraber; ama aynı şekilde Emekli Sandığına öde
nen primlerin de yüzde 18'ini devlet, yüzde lO'unu.da 
çalışan memur ödüyor. 

Şimdi, bu kadar büyük miktarda bir prim ödeme 
söz konusuyken, emekli işçilerin doğum yardımından 
yararlandırılmamış olması bence büyük bir haksızlık
tır ve böyle bir haksızlığın yapılmış olmasını kınama
mak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer husus da; keza ba
zı işçi emeklileri hastaneye gidiyor, durumdan bihaber 
olunduğu için, hastanede tedavileri yapılıyor, doğumu 
yaptırılıyor, hastalık yardımları yapılıyor. Bir misal 
arz edeyim; bu, İstanbul Bakırköy Hastanesinde olan 
bir hadisedir: Hasta, sezeryenle doğum yapan emekli 
bir işçi karısı. Bu hastaya hastanece tam 47 300 lira 
masraf tahakkuk ettirilmiş; çıkarken de, paranın öden
mesi istenmiştir. İşçi şaşırıyor, diyor ki, «Ben emek-
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j li bir işçiyim...» O anda şaşıran ve böyle bir şeyle kar
şılaşmayacağını uman işçinin bu durumunu gördük
ten sonra, Türkiye'de bir yanlışlık olduğunu, böyle bir 
şeyin olamayacağını düşündüm. Hatta hatta bazen baş
hekimler dahi, «Allah Allah, böyle bir şey olmaması 
lazım, ama...» diyerek hemen kanunu açıyorlar; fakat 
kanundaki eksiklik karşılarına çıkıyor. 

Başhekimlerimiz bu eksiklik üzerine, «Düzeltilmesi 
lazım; ama bizim yapacağımız bir şey yok» diyorlardı. 
Düzeltilmesi için - acıyı çeken insanların içerisinden 
birisi olarak, gördüm - huzura getirdim; ama belli ge
rekçelerle reddedildi. Bundan üzüntü duymadığımı söy
leyemem. Ne beş yıllık kalkınma planı, ne şu veya 
bu; ama her halükârda sosyal devlet ilkesine uygun 
olarak herkesin sosyal halklardan eşit oranda yararlan
dırılmasını istemek en tabiî hakkımızdır; fakat sağlaya
madık. 

I Bu yüzden üzüntü duyuyor ve bu üzüntüyle Yüce 
I Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından al-
j kışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şişman. 
• Rapor üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 

Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi komisyonun, teklifin reddine dair raporu

nu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu kabul edil
diği takdirde teklif reddedilmiş olacaktır; komisyon 

I raporu reddedildiği takdirde teklif, İçtüzüğün 81 inci 
maddesine göre komisyona geri verilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu kabul 
edenler... Etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir; teklif 
reddedilmiştir. 

Gündemimizde bugün için görülecek başka bir ko-
I nu bulunmamaktadır. 

Gündemde bulunan konularla, 470 sıra sayısı ile 
basılıp dağıtılan ve 8.10.1986 Çarşamba günkü «Ge
len Kâğıtlarda» yayınlanan ve 14 Ekim 1986 Salı 
gününün gündemine girecek olan, Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları.Hakkındaki 27.9.1984 Tarihli 
ve 3046 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (b) ben
dinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısını görüş
mek için 14.10,1986 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma Saati: 17.19 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahinin, 

bir vatandaşın silah belgesinin yenilenmemesinin ne
denine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un yazılı cevabı'(711177) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı saygı ile 
dilerim. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli Milletvekili 

Uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış ve halen 
SHP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olan A. 
Cemal Seymen'in silah belgesinin yenilenmesi hakkın
da sorularımın yanıtlanması dileğidir. 

1. A. Cemal Seymen'e Ürgüp Kaymakamlığınca 
verilen 8 mm. çaplı 5442 seri nolu tabanca kendisine 
nasıl intikal etmiştir? 

2. Bu tabanca suçta kullanılmış mıdır? Suçta kul
lanılmadı ise niçin yenilenme belgesi verilmemekte
dir? 

3. Nevşehir Valiliği tarafından gerekçe olarak 28 
Şubat 1982 gün ve 17619 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan 6136 sayılı Ateşli Silahlarla İlgili Yönetmeliğin 
22 nci maddesi gösterilmektedir. 22 nci maddenin (m) 
bendi yaygın şiddet hareketlerine katılanlara tatbik 
edildiğine göre A. Cemal Seymen hakkında idarî ve 
adlî bir yargı kararı var mıdır? 

4. İnceleme sonucunda tabancayı ve yenileme 
belgesini vermeyi düşünüyor musunuz? Bu hususta. 
yetkisini yönetmelik ve yasalara aykırı şekilde kulla
nan şahıslar hakkında tahkikat yapmayı uygun bu
lur musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 6 . 10 . 1986 

Sayı: 62159/50 - 328054 
Şube : Ruh. İşi. A. Slh. 

Konu : A. Cemal Seymen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.5.1986 Gün ve Kararlar ve Kararnameler 

Da. Bşk. Kanunlar ve Kararnameler Md. 7/1177 -
6249 - 23719 sayılı yazılarınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Halil İbrahim Şahin'in 
A. Cemal Seymen'e ait olan silah vesikasının yeni

lenmemesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi in
celendi; 

Nevşehir Valiliğince daha önce vesikaya bağlanı
lan silahın adı geçene vefat eden babasından intikal 
ettiği anlaşılmıştır. 28.2.1982 Gün ve 17619 Sayılı Res
mî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren, «Valiler 
Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Vesikası Ve
rilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelik'in» 
22 nci maddesinin (m) bendi «Yaygın şiddet hareket
lerine katıldıkları zabıta kayıtları ile sabit olanlar'a» 
silah taşıma ve bulundurma vesikası verilmeyeceği gi
bi verilmiş bulunan vesikalarda iptal edilir. Hükmüne 
amirdir. Bu nedenle silah ruhsatı işlemlerinde; anarşik 
hareketlerin içinde bulunan ve zabıtaca yakalanıp, 
Adalet önüne çıkarıldığı halde delil yetersizliği nede
niyle serbest bırakılmış olanlara zabıta kayıtlarına gö
re işlem yapılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Valilikçe iptal edil
miş bulunan silah vesikasının yeniden verilmesinin 
mümkün olmadığı, yapılan işlemde usulsüzlük bulun
madığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, İstanbul'daki şoför esnafına dağıtılacak tak
si plâkalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1304) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'da dağıtılacak olan 1 142 adet ticarî taksi 

plâkası ve elde edilecek gelirin dağıtımı ile ilgili aşa
ğıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Ak
bulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

13 Ağustos 1986 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay Milletvekili 

1. Günlük nafakası için hayat mücadelesi veren 
gün kazanıp gün yiyen şoför esnafımızın plaka 
ihalesinden yararlanabilmesi için alınan karar han
gi kıstaslar gözönünde tutularak çıkarılmıştır? İhale 
usulü ile satışa çıkan ticarî taksi plakalarını bu yük
sek meblağ ve şartlarla esnafımız nasıl alacaktır? 

2. Şoför esnafımız söz konusu parayı nasıl temin 
edecektir? 2 - 3 sene vadeli temin edilecek bu para 
vade sonunda 20 milyona vardığında alın teriyle na
sıl ödeyecek, nasıl geçinecektir? 
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3. Halk Bankasından orta vadeli ve düşük faiz
li kredi- ile şoför esnafına bir imkan tanımayı düşü
nüyor musunuz? Bu hususta bir tedbir alınmış mı
dır? 

4. Binlerce şoför esnafının taksi sahibi olabilme
si tefecilerin ve plâka tüccarlarının insafına terk edil
memesi için bir tedbir aldınız mı? Almış olduğunuz 
yeni tedbirler nelerdir? 

5. Şoför esnafının dağıtılacak taksi plakalarına 
sahip olabilmeleri ve gelecekte rahat bir nefes alabil
melerini sağlamak için 1986/200 sayılı söz konusu Vi
lâyet Trafik Komisyonunun kararının düzeltilmesini 
düşünüyor musunuz? Ne gibi tedbir aldınız? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: Mev. Bü. 23 - 328332 7 . 10 . 1986 

Daire: Trafik 
Şube: Uygulama 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
1.9.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Daire Başkan
lığının 7/1304 - 6672/26114 «ayılı emirleri ekinde gön
derilen, Sayın Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun istanbul'daki şoför esnafına dağıtılacak 
taksi plâkalarına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, bazı illerimizin ulaşım ve nüfus du
rumları dikkate alınmak suretiyle şehiriçi trafiğinin 
olumsuz yönde gelişmesini önlemek, ticarî taşıt ça
lıştırmak suretiyle geçimini sağlayan şoför esnafının 
menfaatlerini korumak amacı ile, 1966 yılından iti
baren, önce Ankara, istanbul ve İzmir illerinde başla
tılan ve daha sonra Adana, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, 
Konya, Sakarya ve Samsun illerimiz olmak üzere top
lam 10 ilde tespit edilen miktarda «Ticarî Plâka» uy
gulaması II Trafik Komisyonu kararlan uyarınca yü
rütülmekte idi. 

Yıllar önce o zamanın şartlarına göre, tahdit ve tes
pit edilen ticarî plaka miktarlarının hızla artan nüfus, 
çok gelişen yerleşim ve iş alanları ve çoğalan yolcu 
talebi karşısında mevcut ticarî taşıtların ihtiyacı kar-
şılıyamadıkları ve dolayısiyle vatandaşlarımızın seya
hatlerini normal sürede, kolay ve rahat bir şekilde 
yapamadıkları müşahade edilmiştir. 

Ticarî plaka tahdidi artırılmadan devam ettiği sü
rece de, bu plakaların sık sık sahip değiştirmek su

retiyle satışa arzedildiği ye bu suretle de yüksek meb
lağlarla «plaka ticareti» yapıldığı görülmüştür. 

Yasal yollardan sağlanamayan ticarî plâkalar, tak
siler için istanbul ilimizde 6 000 000 - 7 000 000 mini
büsler için ise 25 000 000 - 35 000 000 TL. kadar çık
mıştır. 

Vatandaşın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve top
lu taşımacılığın geliştirilmesini sağlamak, plaka kara
borsacılığı ve korsan taksiciliği önlemek, fiilen çalış
makta olan şoför esnafının haklarını korumak maksa
dıyla, konunun belli bir sistem ve esasa bağlanmasına 
lüzum ve zaruret hâsıl olmuş, 86/10553 karar sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Ticarî Plakaların Veril
mesinde Uyulacak Usul ve Esaslar tespit edilmiştir. 

3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bildl'in, Bursa Ka
racabey İlçesinde düzenlenen Atatürkçülük konferan
sına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1346) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyla arz ederim. 

Tevfik Bilal 
Hatay Milletvekili 

1. Bursa Karacabey ilçesinde 2 Eylül 1986 tari
hinde düzenlenen Atatürkçülük konferansının saptırıl
masına kimler sebep olmuştur? 

Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi hüküm
leri gereğince ticarî plâkanın verilebilmesi veya taksi, 
dolmuş ve minibüs gibi taşıtların piyasadan satın alı
nabilmesi için isteklilerin; 

a) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seç
miş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan et
miş olmak, 

b) En az iki yıldan beri o ilde ikamet etmek, 
c) Şoförler Derneğine üye olmak gibi, 
Şartları haiz olmaları gerekmektedir. 
Ticarî plakanın serbest piyasadaki tahmini bedeli

nin % 80'ine tekabül eden muhammen bedel üzerin
den satışa çıkarılması ile sürücülüğü meslek edinmek 
isteyenler ile plâka satışlarından elde edilecek gelirin? 
% 90'nı o il veya ilçede çalışan aynı cins ticarî plâkalı 
taşıt sahiplerine dağıtılmak suretiyle de fiilen çalışmak
ta olan şoför esnafımn haklan korunulmuş bulunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 
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2. Bu yetkililer hakkında ne gibi kanunî işlem ya
pılmıştır? 

3. Konferansın verildiği salonun kapıları kimler 
tarafından kilitlenmiştir? Bu emri kimler vermiştir? 

4. Konuşmacı öğretmen ihsan Çaycı 1980 önce
sinde ülkücü öğretmenler yönetim kurulu üyesi miy
di? 

5. İlçe Kaymakamı anında neden müdahale et
memiştir? 

TC. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi 8 . 10 . 1986 

Başkanlığı 
Sayı: 311 -Kurs I. Şb.-4694 
Konu: Bölgesel Konferanslar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
24.9.1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/1346 -
6799/26719 sayılı yazısı ekinde gelen Hatay Milletve
kili Sayın Tevfik Bilâl'e ait soru önergesi. 

öğretmenlerimizin Atatürkçü Düşünce ve Ata
türk Milliyetçiliği ile Atatürk İlke ve İnkılâpları doğ
rultusundaki fikrî yapılarını geliştirmek, bu konudaki 
eksik bilgilerini tamamlamak ve onlara çeşitli yollar
la sızmaya çalışan her türlü yıkıcı ve bölücü ideolojik 
fikre karşı fikren mücadele yollarını öğretmek ve el
lerine teslim edilecek öğrencilerimizi aynı doğrultu
da bilinçlendirmek amacıyla, 1985 - 1986 öğretim yı
lından itibaren iller düzeyinde, yalnız öğretmenlere 
dönük bir dizi konferanslar tertiplenmesine başlan
mıştır. 

9 . 10 . 1986 0 : 1 

Hatay Milletvekili Sayın Tevfik Bilâl'ın, Bursa 
Karacabey İlçesinde düzenlenen Atatürkçülük Kon
feransına' ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı: 

1. Bursa Karacabey İlçesinde 2.9.1986 tarihinde 
tertiplenen «Atatürkçü Düşünce Sistemi İçinde Millî 
Eğitim, Öğretim, Millî Kültür, Millî Tarih ve Güzel 
Sanatlar» konulu konferansta saptırma olmamıştır. 
Atatürkçülüğe, Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykın 
bir konuşma yapılmamıştır. Esasen konu konferans
ta bulunan bazı öğretmenler tarafından basına ve si
yasî partilere saptırılarak intikâl ettirilmiştir. 

2. Buna rağmen konferans hakkında basında ve 
siyasî parti bildirisinde ileri sürülen iddiaları Kara
cabey İlçesi Cumhuriyet Savcılığı ihbar kabul ederek 
konferansçı hakkında soruşturma açmıştır. Açılan bu 
soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Bursa Valili
ğince de idarî soruşturma açılmıştır. 

3. Konferansın verildiği Belediye Düğün Salonu 
kapılan kapatılmamış, kesin olarak kilitlenmemiştir. 
Planlandığı şekilde konferansa sadece öğretmenler ka
tılmıştır. Hatta daha önceki konferanslara mahallî ba
sın gelmiş, dinlemiş ve fotoğraf çekmiştir. 2.9.1986 
tarihindeki konferansa mahallî basın katılmamıştır. 

4. Konuşmacı öğretmen İhsan Çaycı 1980 tari
hinden önce Karacabey Ülkü - Bir Derneğinin kurucu 
üyeleri arasında bulunmuş, ilk genel kurulda yönetim
den ayrılmıştır. 

5. Konferans ilçe kaymakamı tarafından izlen
miş olup, müdahale edilecek bir durum vuku bulma
mıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğiu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

..«..,. 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
12 NGt BÎRLEŞİlM 

9 . 10 . 1986 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Türkiye Büyük M Met Meclisinde açık bu

lunan üyeliklerden 11'i için 28 Eylül 1986 tarihinde 
yapüan araseçimde seçilen milletvekillerinin andiç-
mesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

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' 
m, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

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 içişleri Bakanından sözKi 
soru önergesi (6/598) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapüan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 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' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
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) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

15. — İçel Mületvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına üişkin Devlet 
Bakam 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) 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevribnistir. 
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17. —• Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' ı 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde 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 M lletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

21. — Trabzon Mi letvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/702) (1) 

22. — Edirne Milletvekiıl'i Türkân Turgut Arıkan'ın, 
22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleştiri
len 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 Köyişlcri 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) 

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 sözlü soru önerge
si (6/704) (1) I 

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

27. —• Uşak Milletvekili Yusuf Dcmir'in, Uşak İ!i 
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- I 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) I 

29. —- İzm/iır Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) j 

30. -— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

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

32. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

33. — Balıkesir Milletveıkili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (5/709) 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,; 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

35. — Balıkesir MiJldtvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

36. — Muğla Milleltvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
lü Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

37. — Sinop Milleltvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

38. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

39. — Adana Millletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

40. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

41. — istanbul 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) 

42. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'ın, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

43. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir ilinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 



— 3 

Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

44. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ana-/A-
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) 

45. — 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) 

46. — Tokat Milletvekili Enver Özcanm, davas; 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

47. — Adana Milleltvekili Metin Üsltünci'iıı, Çu 
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

48. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın. Yüzmo • 
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

49. — İstanbul Miılldtvekili Günseli Özkaya'nm, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/775) _ 

50. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış ilişikliler ve 'Basın Danuşmanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

51. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm,' 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
•odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi (6/778) 

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

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

54. — ıSiirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

55. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me-< 
murlar ale Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men

suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

56. - - Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

57. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

58. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Çanak
kale İntepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/786) 

59. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı gö
revliler ile yakınlarının Çanakkale İntepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

61. - - 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) 

62. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, sefalete 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/791) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, hububat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/793) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üretioillere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

65. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

66. — Kayseri Milletvekili Mehmet ÜnerMn, Yol-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına iliş/kin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

67. —Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 
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68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu 'bir 
vatandaşı yakalamak liçtin uygulandığı iddia edlilen 
yönteme ilişkin Başbakandlan sözlü soru önnergesi 
(6/799) 

69. — Den'izli Milletvekili Halil İbrahim Şafrin'in, 
yurdumuzdakıi okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlk ve Spor Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/800) 

70. — Bilecik Millerveikli Yılmaz Demir'in, A.B.D. 
gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan 
harcama yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/802) 

71. — îçel Milletvekilli Edip özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

72. — 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) 

73. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü teklifi
nin Komisyonda bekletilme nedenine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, doğu illerimizdeki üniversitelerin bazı sorunlarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/805) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Maüımud Altunakar' 
m, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806,̂  

76. — Hatay Millet!ve'ki;ii Tevfik Bilal'ın, Amik 
Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

77. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

78. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad-
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

79. — Kuklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YJİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

80. — Istan'bul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

81. — İstan'bul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

82. — Hakkâri Milletvekili Mehmet iSait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

83. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Saıit Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

84. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan bir inşaatta
ki yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet tek
lif edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/815) 

85. — Hakkâri Milletvekili M&hmet (Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

86. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erosun, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

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 inci Maddesinin I 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 
tariki: 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

3. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarüı ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 466 

İstanbul Milletvekili Bilâl S işman ve 7 Arkadaşının; 17 . 7 . 1964 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2 /275) 

TB.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 21. 10. 1985 
Tarih: 5.11.1985 

Sayı: 136 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci maddesi 1 inci paragrafının değiştirilme
sine ilişkin Kanun Teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Bilâl Şişman Feridun Şakir Öğünç Kadir Narin 
İstanbul istanbul Diyarbakır 

Muhteşem Vasıf Yücel Mehmet Kafkaslıgil Musa Ateş 
Zonguldak İstanbul Tunceli 

A. Rıdvan Yıldırım Mustafa Çelebi 
Tunceli Hatay 

G E R E K Ç E 

17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlükteki 45 inci maddesine göre doğum 
yardımından yalnız sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı yararlanabilmekte, fakat 
Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı alan kadın veya aylık sahibi erkeğin sigortalı 
olmayan veya aylık almayan karısı ile ölen sigortalı veya aylık sahibinin aylık bağlanmış olan eşi veya 
anası bu haktan mahrum edilmiş bulunmaktadır. 

Kısaca «işçi emeklisi» olarak nitelendirilen binlerce aylık sahibi veya mirasçılarının doğum yardımından 
yararlanamamaları, sosyal adalet ve güvenlik ilkeleri ile bağdaşmayan önemli bir çelişki ve haksızlıktır. 

Ayrıca T.C. Emekli Sandığı ile diğer özel sandıklardan emekli olanlar ve mirasçılar, doğum yardımından 
yararlandıkları halde işçi emeklileri ve mirasçılarının bu haktan mahrum bırakılmış olması anayasal ve ya
sal eşitlik ilkelerine de aykırıdır. 

Bu nedenle teklifte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştiril
mesi ve kısaca işçi emeklileri ile mirasçılarının da doğum yardımından yararlandırılmaları sağlanmış olmak
tadır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BİLÂL ŞİŞMAN VE 7 ARKADAŞININ TEKLİF? 

17,7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanan Teklifi 

MADDE .1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 45 inci maddesinin 1 inci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Doğum yardımı 

Madde 45. — Doğum yardımı : 

a) Sigortalı kadının ve sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının; 

b) Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı alan kadının veya malullük veya yaş
lılık aylığı alan erkeğin sigortalı olmayan ve malullük veya yaşlılık aylığı almayan karısının; 

c) Ölen sigortalının veya malullük veya yaşlılık aylığı sahibinin aylık bağlanmış olan eşinin, ölümü 
takip eden 9 ay içinde doğurması halinde, doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla 
ilaçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 20 . 5 . 1986 

Esas No. : 2/275 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Bilal Şişman ve 7 Arkadaşının; 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Komisyonumuzun 1.4.1986 tarih
li 19 uncu birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahibininde katdmasıyla 
incelenip görüşüldü. 

Teklif, Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük ve yaşlılık aylığı alan kimselere de doğum yardımı yapıl
masını öngörmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca ilgililere yapılan yardımlar alınan bir prim karşılığında olmaktadır. Nitekim 
45 inci maddede yer alan doğum yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı karısının doğur
ması halinde Kanunun 73 üncü maddesinin (F) bendinde belirtilen, sigortalının kazancının % l'i oranında iş
verenler tarafından verilen prime karşılık yapılmaktadır. 

Ayrıca bu yardımın yapılması ilgilinin 506 sayılı kanunun, 
1. 2 nci maddesine göre sigortalı niteliğinin devam ediyor olması, 
2. 48 inci maddesi hükümlerine göre, 

A) Doğum yapan kadın sigortalı ise, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün analık sigortası pri
mi ödenmiş olması; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 
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B) Sigortalı erkek için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş 

olması ve sigortalının doğum yapan kadınla doğumdan önce evlenmiş bulunması, 
Şartlarına bağlanmıştır. 
Teklif, doğum yardımının yapılabilmesi için sigortab olmak şartını ortadan kaldırmaktadır. 
Sosyal sigorta kuruluşlarının sigorta hizmetlerinin nimet külfet dengesi içinde karşılanmasının esas ola

cağı; 

Sosyal sigorta kuruluşlarına karşılığı olmaksızın sosyal, yardım niteliğinde ödemeler getirilemeyeceği Beşin
ci Beş Yıllık Planda yer alan ilkeler arasındadır. 

Sosyal sigortalar kurumundan malullük ve yaşlılık aylığı alan kimselerin sigortalılık nitelikleri dolayısıyla 
prim ödeme durumları sona ermiş bulunduğundan, bu kimselerin doğum yardımından faydalanmalarım sağ
layacak şekilde madde kapsamının genişletilmesi, 506 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen amir hükümleri ile 
genel prensiplerine ters düşeceğinden, teklif Komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçilmeden tü
mü reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
A. Şevket Gedik 

Adana 
M. 

Üye 
O. Nuri Akyol 

KocaeM 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 
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Üye 
Talât Sargın 

T o M 

Kâtip 
Hamdı Özsoy 

Afyon „ 

Üye . 
N, Mehmet Kaştkçı 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 466) 




