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İ Ç İ N D E K İ L E R 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GEDEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinin yatıranları ve kalkınması hakkında gün
dem dışı konuşması 

2. — İzmir Milleitveklii Vural Arıkan'ın, 
yabancılara mülk satımıyla ilgili yasa hak
kında Anayasa 'Mahkemesinin kararından son
ra yapılması gerekenler konusunda gündem 
dışı konuşması 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahnıud Al-
tunakar'ın, hac organizasyonu konusunda 
gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Yugoslavya'ya resmî bir ziyarette 

bulunacak olan Cumhurbaşkanı Kenan Ev-
ren'in dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, 
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TB'MM Başkanı Necmettin Karaduman'ın ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1162) 

2. — İhdas edi'len ve boşalan bakanlıklara 
yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1160) 

3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na bağlı Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü
nün, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağ
lanmasının uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1161) 

4. — Hatay Milletvekili Mus'tafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Başkaniük Divanı İdareci 
Üyeliği 'görevinden çekildiğine dair önergesi 
(4/236) 

5. — Kütahya Milletvekilli Mustafa Uğur 
Ener'in, Anayasa Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/240) 

6. — Sivas Milletvekili Mahmut Karabu-
lut'un, Adalet Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/241) 

7. — Gümüşhane Milletvekili Akif Koca-
man'ın, Adalet Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/242) 
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8. — Elazığ Milletvekili Naci Taşel'in, Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi (4/243) 

9. — Malatya Milletvekili Fahri Şahih'in, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (4/244) 

10. — İsparta Milletvekili Mustafa Kemal 
Toğay'ın Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi (4/245) 

11..— Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Ata-
sever'in, İçişleri Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/246) 

12. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Do-
ğuşlu'nun, Millî Eğitim Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/247) 

13. — Ankara Milletvekili Osman Işık'ın, 
Millî Eğitim Komisyonundan çekildiğine dair" 
önergesi (4/248) 

14. — Hatay Mililetveküli Harnit Melek'in, 
Tarım Orman ve Köyışleri Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/249) 

15. — Afyon Milletvekili Nihat Türker'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Hesaplarını İn
celeme Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi (4/250) 

16. — TBMM'nde Türk - Romen Dostluk 
Grubu Kurulmasına ilişkin Başkanlık tezke
resi (5/113) 

V. — SEÇİMLER 
1. Başkanlık Divanında açık bulunan 

idareci üyelik için seçim 
2. Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 

için seçim 

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

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

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başibakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) (1) 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariy
le dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/681) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet 
Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapı
lan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/682) (1) 

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

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

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/690) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başibakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ih
racat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

12. — Adana Milletvekili Metin Üstü-
nel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fab-
rikasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü som önergesi (6/607) 

13. —- Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
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kütük ve demir - çelik mamullerinin Destekle
me ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır ilinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/610) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Tica
ret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/699) 

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

17. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri id
dia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

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

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

20. — 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) 

21. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 

22. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

23. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 

24. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
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ilişkin Bâşr akandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 20 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kredi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/758) 20 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 20 

27. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sa-
ğesenln, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı 
fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 20 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil*in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 20 

29. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca Is
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/711) 20 

30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü"in, Balıkesir İvrindi İlçesi Korucu Buca
ğı Madra orman bölgesindeki kestane ağaç
larının kesimine ilişkin sorusu ve Tarım, Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın cevabı (6/715) 20 

31. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, 
Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki 
fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına, ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü ' 
soru önergesi (6/716) 21! 

32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona et
kisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/771) 21 

33. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 21 

34. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 
asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edi
len bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/773) 21 

35. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Başkanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/795) 21 
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36. — 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) 

37. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahinin, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tü
ketimi ile tarım arazilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/749) 

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

39. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum ve 
kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulunma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/819) 

40. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/826) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürü
meye terk edildiği iddia edilen tarihî çadır
lara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından söz
lü soru önergesi (6/765) 

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

43. — Adana Milletvekili Metin Üstü-
nel'in, Çukurova Bölgesindeki yağışlardan do
layı ürünleri zarar gören üreticiler lehine alına
cak önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant -
oğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
larında yurt dışına giden üst düzey görevlile
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/833) 

45. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıl
larında yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) 

46. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aley-
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hine verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/775) 

47. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını teh
likeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/778) 

48. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapı
lan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüslerinin 
satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/780) 

49. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdür-
rezzafc Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliği
nin EM AK A.Ş.'nde'ki alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü sqru önergesi (6/781) 

50. — Adana Milletvekili Metin Üstü-
nefin, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlile
rinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkın
da* Kanunun emniyet mensuplarına uygulan
madığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/782) 

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

52. — 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) 

53. — Tekirdağ' Milletvekili Salih Al-
can'm, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata ay
kırı olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/789) 

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

55. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'ın, hububat alım fiyatlarına ilişkin 
Başbakan ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/793) 

56. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Tekirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde 
doludan zarar gören üreticilere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/794) 
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Sayfa 
57. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-

kırefe'nin, Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 24 

58. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol-lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan 
genel kuruluna katılan bazı misafirlerin kong
reden çıkarılmaya davet edildikleri iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/797) 24 

59. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 
tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/798) 24 

60. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan 
sclzlü soru önergesi (6/799) 24 

61. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 24 

62. — 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) 24 

63. — 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) 24 

64. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Suudi Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/806) 24 

65. — Hatay Milletvekili Tevfik BilaFin, 
Amik Ovasının sulama sorununa ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/807) 24 

66. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal̂ in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/808) 24 

67. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki 

Sayfa 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- , 
gesi (6/809) 25 

68. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 25, 

69. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen ha
yalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/811) 25 

70. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 25 

71. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 25 

72. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 25 

73. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Millî Savunma Bakanlığınca yaptırı
lan bir inşaattaki yolsuzluk olayını soruştu
ran hâkimlere rüşvet teklif edildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/815) 25 

74. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl ilinde 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/816) 25 

75. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 25 

76. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821) 25 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayının 
ara seçim gezilerinde plakasız araçla dolaştığı 
İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/822) 25 

78. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Hatay - Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/823) 26 
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Sayfa 
79. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezifin, Onur İskanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley- -
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 27 

80. — Kars Milletvekili Ömer Kuş'han'ın, 
Tüptaş, İpraş ve Ataş rafinerilerinde üretilen 
benzinlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 27 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 44 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, 1986 yılında gerçekleştirilen 
pamuk ithalatına ve nedenine ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/1265) 44:46 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, İskenderun gümrüğündeki 
saclara elkonulmasının nedenine ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1273) 46 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum İli ve ilçelerinde 1986 yı
lında yaptırılan heykellere ve bunun için va
tandaşlardan toplanan paralara ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1282) 46 

4. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum ilçelerinde Halk Bankası 
şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/1284) 47 

5. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 
bazı yazar ve sanatçılara pasaport verilmeme
sinin nedenlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1306) 48 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
dış politika konusunda çalışma yapan kuruluş-

21 . 10 . 1986 O : 1 

Sayfa 
lara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevapları 
(7/1348) 49:52 

7. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, 
Siirt Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulufun yazılı cevabı (7/1356) 52 

8. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında çalı
şan işçilerden fon adı altında kesilen para
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1363) 53 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 27 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sa
yılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 
2882 Sayıh 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 İşlen 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 27 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban 
Erdendin; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 
2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Mad
desinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı: 
460) 27j 

3. — Bolu Milletvekili Fuat Öztekin'in, 
13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 471) 28:43 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.0Q'te açıldı. 
Sinop Milletvekili H. Barış Can, hükümetin izle

diği ekonomi politikaları; 
İstanbul Milletvekilli Ömer Necati Cengiz de, Ba

yındırlık ve İskân Bakanlığının tutumu ve geoekon-
du yıkımları, 

Konularında gündem dışı btifer konuşma yaptı
lar. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt'un, TBMM 
Başkanveklliğinden istifa ettiğine dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 52 ar
kadaşımın, fındık ürünü ve üreticileriyle ilgili gerekli 
tedbirleri almayarak görevini 'ihmal ettiği ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve' 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sana
yi ve Ticaret Bakanı Calhiıt Aral hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruttur
ması açılmasına İlişkin önergesinin (9/332) öngörüş-
melerii tamamlandı; Mieclis soruşturması açılması 
reddedildi. 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan baş-
kıaovekıilliğine, DYP Grubunca aday gösterilen Ay
dın Milletvekili İskender Cenap Ege seçildi. 

Malatya Mülletvekii Ayhan Fırat'ın (6/785) sözlü 
sorusunu geri aldığına dair önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; sorunun 'Başkanlıkça geri verildiği 
bildirildi. 

(6/676), (6/677), (6/681), (6/682), (6/598), (6/689), 
(6/690), (6/691), (6/692), (6/607), (6/698), (6/610), 
(6/699), (6/7001), (6/702), (6/703), (6/704), (6/666), 
(6/669), 1(6/758), (6/696), (6/709), (6/711), (6/715), 
(6/772), (6/742), (6/751), (6/793), (6/794), (6/797), 
(6/799) (6/806), (6/810), (6/811) numaralı sözlü so
rular, ilgili 'bakanlar Genel Kurulda hazır 'bulunma-
dıkiarındari; 

1(6/596), (6/716), (6/795), (6/775), (6/778), (6/803), 
(6/807), (6/808), (6/812), (6/821), (6/822), (6/823), 
(6/824) numıaraJlı sözlü sorular, soru sahipleri izinli 
bulundulklarından; 

(6/693), (6/624), (6/631), (6/771), (6/773), (6/749), 
(6/819), (6/826), (6/767), (6/768), (6/780), (6/781), 
(6/782), (6/784), (6/791), (6/796), (6/798), (6/800), 
(6/804), (6/813), (6/814), (6/815), (6/816), (6/817) 
numaıralı ısözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili balkan
lar Genel Kurulda ıhazır (bulunmadıklarından; 

(6/632), (6/789) numaralı sözlü sorular, mehil ve
rildiğinden; 

(6/770) numaralı sözlü soru, soru sahibi Genel 
Kurulda ıhazır ıbulıunmad^ğımdan, 'bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

(6/765), (6/788), (6/809) numıaralı. sözlü sorular 
da, soru sahipleri görevli bulunduklarından; 

Ertelendiler.; 
(6/686), (6/688), (6/777) numaralı sözlü sorular, 

soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunma-
dıMarından 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 değişlik 
60 inci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında Ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/327) (S, Sayısı : 459) ile, 

İsparta Milletvekili Fatma Mlihrilban Erdendin; 
4.11.1981 ıtarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunla değişik 
58 Anci maddesinin (a) 'bendinin 4 üncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 'teklifi ve Milli Eğitim 
Komisyonu raporunun (2/339) (S. Sayısı : 460) 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

21 Ekim 1986 Salı ıgünü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.45'te son verildi. 

Başkan 
Baısjkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mehmet Üner Yavuz Köymen 

Kayseri Giresun 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 10 . 1986 Pazartesi 

Teklif 
il. — Ondu Milletvekilli Bahriye Üçok ve 12 Ar

kadaşının; 2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Değişik Bk Geçici 4 ün
cü Maddesinin Birimci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi (2/367) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa -geliş 'tarihi : 16.10.1986) 

Tezkere 
1. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan-
lık tezkeresli (3/1159) Anayasa ve Adallet komıisyon-
ıları üyelerinden kurulu Ikarnııa komisyona) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 20.10.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgfin, Ba

lıkesir îli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevire sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.10.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
• 1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Gür-

bullak Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğünde mey
dana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1400) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgiİ'in, öğ
rencilerin imtihan kâğıtlarının iyi değerlendirilmediği 

'iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1410) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.10.1986) 

3. — Erzurum Milletvekilli Hilmi 'Nailbantoğlu' 
nun, il, ilçe ve kasabalarda (göze hoş görünmeyen es
ki yapı ve enkazların tespitine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1402) (Başkanlığa ge-
Itiş tarihi : 16.10.1986) 

21 . 10 . 1986 Sah 
Teklif 

1. — Kayseri Milletvekili Gengfiz Tunoer'in, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/368) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoglu' 

nun, görevlerinden istifa eden 'Devlet memurlarından 
isteyenlerin tekrar aynı görevlerine alınmalarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi' (7/1403) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.10.1986) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, De
nizli - Çal ilçesi Belevi Köyü İlkokulu öğretmenine 
okuduğu yayınlardan dolayı ceza verildiği iddiasınıa 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından ya
zılı soru önergesi (7/1404) (Başkanbğa geliş tarihi : 
20.10.1986) 

...>... »•<^—<••• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdüî (Edirne), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

in. — YOKLAMA 

BİAIŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Aydın Milletvekili Halil' Nüzhet Gorall'a kadar 

yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Do

ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yatırımları ve 
kalkınması hakkında gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Üç sayın milletvekili arkadaşımıza 
gündem dışı söz vereceğim. 

«Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yatı
rımları ve kalkınmasıyla ilgili» olarak İık gündem 
dışı sözü, Diyarbakır Milletvekili Sayın Kadir Na-
rim'e veriyorum. 

"Buyurun Sayın Narin. (SHP sıralarından alkış
lar) 

KADİR NARİN ^Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlı
yorum. 

ISayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin son üç 
yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu Amadollu bölgesi
nin kalkınmasıyla %ili çalışmalarına geçmeden ev
vel şunu arz edeyim ki, 19'50'li yıllardan günümüze 
kadar gelmiş geçmiş tüm siyasî partiler ve hükü
metler, hazırlamış oldukları programlarında, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınması ile 
ilgili konulara yer vermekle beraber, bugüne kadar 
en ulak bir yatırımın yapıldığını, geçmişte hiçbir hü
kümetin başbakanı çıkıp 'burada söyleyemez. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin çalış
malarına gelince: Anavatan Partisi programında ve 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu böllgesiınin kalkınması ile ilgili 
çalışmalara yer verilmiştir. Ancak, gelin görün ki, 
bu üç sene içerisinde, bırakın kalkınmayı, bırakın 
yenli yatırımları; geçmişte, yani 1'970'li yıllarda baş
lamış ve bugüne kadar devam etmekte olan yatırım
lar hile durdurtülmuş, yüzüstü 'bırakılmıştır. Genel

likle Anavatan sıralarından bazı sesler gelmekle be
raber, hu arkadaşlarıma, o yatırımların nerede, na
sıl ve ne zaman başladığını teker teker söyledikten 
sonra, tahmlîn edliyoaım hem seslileri kesilecek, hem 
de adını vermiş olduğum illere ait ANAP milletve
killeri de meselenin ne kadar doğru olduğuna kanaat 
getirecek ve söylediklerimizi tamamlayacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, 1970 tarihinden başlayıp, 
1981 yılına kadar yapımı sürdürülen inşaatların yer 
ve adlarımı bildireceğim. Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgesinin ve bu bölgedeki insanların kalkın
ması için yatırımlar yapıldı deniyor; oysa, 1970 ila 
1981 yılları arasında başlatılan yatırımlarım durdu
rulduğunu, teker teker bilgilerinize arz edeceğim. 

İli: Bingöl; 1970'lerden sonra başlatılan un fab
rikası, 

İli: Bingöl 1970'lerden sonra haşlatılan çimento 
fabrikası. Bu ara seçimde gördüm ki, çimento fab
rikasının temeline dökülen harçlar ve oraya atılan 
demirler, ihale yoluyla Ibir ASMAP'h milletvekilinin 
kardeşine verilmiş ve temel, o arkadaşım tarafından 
sökülmektedir., 

Diyarbakır İlinde de 1970'lerden sonra başlatılan 
yatırımlardan bazılarını saymak istiyorum: 

İli: Diyarbakır; sigara fabrikası, Yağsan fabrika
sı, Temısan fabrikası, Diyarbakır - Lice sallça fabrikası. 
Bu yatırımların inşasına 1970'lerden sonra başlanmış, 
1983 tarihinde tamamen durdurulmuştur. 

iSevgili arkadaşlarım, bunlara ne yapacağımıza 
sizler karar vereceksiniz, ben değil. 

illi: Muş; meyan fabrikası. 
İli: Mardin; Mardin - Nusaybin iplik fabrikası, 

Mardin - Mazıdağı süt fabrikası, Mardin - Kızılte-
te iplik fabrikası, Mardin - Cizre - Gercüş Sümer-
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bank ayakkabı fabrikaları maalesef bu anda kaderi
ne terk edilmiştir, 

(Devanı ediyorum1: 
İli: Siirt; Siirt meyan, fabrikası, bal fabrikası, 

peynir ve tereyağı fabrikası, Siirt - Şırnaik ıgiibre fab
rikası 'bu anda kadercine (terk edilmiştir. 
(Bitmedi sayın milletvekilleri j 

ili: Van; Van - Erciş ıŞeker Fabrikası ve buna 
benzer birçok yatırımlar. 

ISayın milletvekilleri, Anavatan Partisi ve ikti
darı, hükümeti ve /Başbakanı Doğu ve Günedoğu 
Andaolu bölgesinin kalkınması için, «oraya öncelik 
vereceğiz» diyecekler; ancalk, '1970'lerde başlayan bu 
yatırımlara, '1983 tarihlinde, neşterle ortadan keser-
cesine ara 'verecekler. Eğer kalkınma bu ise, eğer 
'Öncelikli illerde öncelikli hizmet bu ise, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesinde yatırımları böylesine 
istemiiyoruz. ıflAINAP sıralarından igürülltüler) 

(MEHMET ZEKİ UİZUIN '(Tokat) — 1970 ila 1983 
arasında ne yapılmış ki?! 

K1ADİR NARİN (JDevamla) — Biz de - doğ
rudur - Batıdaki illerde olduğu gibi normal bir yatı
rım ve hizmetlerin buraya da gelmesini istiyoruz. 

Sevgili milletivekilleri, biz Türkiye'yi doğusuyla, 
(batısıyla bir bütün olarak ıgörtirüz. Elbette batıda 
hizmete ihtiyacı olan iller var ise, doğu ve güney
doğu illeriyle mukayese edilecek kadar geri kalmış 
•bir ilimiz var ise mutlaka orada da yatırım yapılma
sı (gereklidir. 

ıBAŞKİAN — Sayın 'Narin, lütfen toparlayın efen
dim. 

(KADİR »NİARÜN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
elbette ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin 
sorunlarını burada beş dakika içerisinde anlatmam 
mümkün değildir. Sizleri de üzmeden, bir iki konuya 
değinerek sözlerime son vereceğim. 

Sayın milleti vekilleri, (balkınız bu fabrikalar ve bu 
yatırımlar olmayınca IbÖilgede neler oldu? 

1.8:191816 tarihinde iş ve İşçi Bulma (Kurumundan 
alınan rakamlara ,göre, 1980 yılında Diyarbakır'da iş
siz sayısı 10 100 iken, .bulgun aynı şehirde işsiz sa
yısı 24 740'a ulaşmıştır. 

'Mardin tünde 1980 tarihinde 2 750 işsiz varken, 
bugün (Mardin ilimizde '5 109 kişi işsiz durumdadır. 

Siirt İlimizde 19180 yılında işsiz sayısı 7 600 iken, 
bugün işsiz sayısı 12 ı800'e çıktniş olup, diğer 'illeri 
de bu şekilde mukayese etmek mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Narin, lütfen ••sözünüzü bağ
layın efendlim./ 
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KADİR NAR/ÜN ıtfDevamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım^ 

Sayın milletivekilleri, hükümet üyeleri ve Sayın 
Başbakan her mikrofona çıktığında GAP projesinden 
bahsederler. 1960 tarihinde Devlet Su İşlerinin bir 
elemanı olarak, GAP Projesinde benim de hizmetim 
vardı; fakat artık bugün o hizmetlerle gurur duy
muyorum. GAP Projesini, hiçbir -ilktidar veya ikti
dar üyeleri, kendilerine mal etmesinler. GAP Projesi 
bir istemin sonucu olarak doğmuş ve Türk balkının 
malı olmuştur. Buna kimse sahip çıkmasın ve çıkma
ya da hakkı yoktur. 

DEVLET BAKANI KAZİM OKSAY ((Bolu) — 
Buraya sahip çıksınlar bari, buraya-

BAŞKAN — Sayın Narin, lütfen 'sözlerinizi bağ
layın efendim. 

'KADİR NARİN (İDevamla) — Hemen toparlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Bölgedeki üniversitelere baktığımız zaman -sade
ce Diyarbakırı ele allıyorum- üyniveristemize bağlı 
fakülteler var; 'bugün itibarıyla söylüyorum, 438 
öğretim üyesi eksik olan bir üniversitenin, bölgede 
faydalı olacağına kanaat getirir misiniz sayın mil
letvekilleri? 

Yine Diyarbakır ilimizden bahsediyorum : Bugün 
itibariyle söylüyorum, Diyarbakır'da 450 ilkokul öğ
retmeni yoktur; yani okullar öğretmensizdir. 

Sayın milletvekilleri, İstirham ediyorum; gelin, 
hep beraber el ele verelim, bölgenin kalkınması için, 
1986 malî yılı bütçesine, yalnız doğu ve güneydoğuda 
değil -arkadaşımın söylediği gibi- batıda, güneyde, 
kuzeyde, geri kallmış tüm illerin kalkınması için bir 
fon ayırtalım; ayırtalım ki, bir daha, ağlama duvarı 
gibi çıkıp burada sizleri rahatsız etmeyelim. 

Hepinize saygılar sunarım, (1SH1P sıralarından 
«(Bravo» sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narin. 
MEHMET ALİ DOĞU§LÜ (Bingöl) — Sayın 

'Başkan, kürsüden inmeden bir şeyü açıklamasını işiti
yorum : «Milletvekilinin kardeşi demirleri söküp gö
türdü» dedi; kimse, ismini açıklasın. 

„ 'BAŞKAN — Onu belirtmişti. 

MEHMET ALİ DOÖUŞLU (İBingöl) — Böyle bir 
şey yoktur. 

(BAŞKAN — Yoksa, siz de yok olduğunu söyle
diniz; o da, «var» dediler. 

MEHMET ALİ DOĞUMLU (Bingöl) — Kendi
si ismini açıklasın. 
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KADİR 'NARiÎN (Diyarbakır) — Var efendim, 
var : Hakkı Artukarslan'ın kardeşi. 

2. — İzmir Milletvekili Vural Artkatfın, yaban
cılara mülk satımıyla ilgili yasa hakkında Anayasa 
Mahkemesinin kararından sonra yapılması gereken
ler konusunda gündem dışı konuşması. 

'BAŞKAN — «Anayasa Mahkemesi kararları ve 
yapılması gereken» konusunda, îzmir Milletvekili Sa
yın Vural .Arıkan; 'buyurun. 

VURAL ARIKAN (lîzrnir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; yabancılara müllk satımlarıyla il
gili yasa yürürlüğe girdikten sonra -.hatırlayacaksınız 
Halkçı Parti, Anayasa 'Mahkemesinde iptal davası aç
mıştı. Anayasa Mahkemesi, 'bu konuda iptal kararı 
vermiş ve gerekçeli karar, 24 Ağustos 1985 günlü Res
mî Gazetede yayımlanmışltır. 

Yine biliyorsunuz ikinci kez bu konuda çıkarılan 
yasa da, henüz gerekçeli kararı yayınlanmamakla 
beraber, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş 
'bulunmaktadır. 

Bu arada, geçtiğimiz haftalarda televizyonda, ba
zı konuklara, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi 
Genel Müdürlüğünün konu aramakla olduğu görün
tülerini de izlerriiş bulunuyoruz. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi kararlarının ge
riye doğru işlemezliği ilkesi vartdır. Bu ilke gereği, iki 
iptal kararı arasında yapılan hukukî edinmeler, ge
çerli mi olacaktır? Işlte sorun bu noktada toplanır. 

§eklen hukukî edinmeler geçerlidir; ama ilk iptal 
kararından sonra hükümet bir tavır koymadığına gö
re, demek ki, hükümetin de niyeti bu tip satmaları bu 
yolla sağlamaktır. 

Anayasa 'Mahkemesinin 'gerekçeli kararını incele
diğimiz zaman gördüğümüz şudur : Konu sadece ba
sit bir mülk edinmek ya da fona gelir sağlamaktan 
ibaret değildir; konu, çok daha büyük boyutludur. 

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayın
landığı 24.8.1985 tarihli Resmî Gazetenin 35, 36, 37 
nci sayfalarından sizlere -izin verirseniz- bazı pasaj
lar okumak istiyorum : 35 inci sayfanın sonunda; 
«Yabancının klasik insan hak ve özgürlüklerinden 
bazılarından vatandaş gibi yararîandırılmamasıııın, bu 
hakların kîmıi sınırlama ya da kısıtlamalara tabi tutul
masının nedenlerini, devleti korumak, onun devamlılı
ğını sağlamak gibi düşüncelerde aramak gerekir. Dev
letler arasında, ticarî, iktisadî, askerî ve kültürel iliş
kilerin olabildiğince arttığı, insancıl' düşüncelerin son 
derece yaygınlaştığı günümüzde, aynı mülahazaların 
büsbütün gücünü ydıtirdiği söylenemez. Tarih boyun-
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| ca devletler, ülkelerindeki yabancı unsurlara kuşkuyla 
I bakmışlar, bazı hakları onlardan esirgemişler; bazıla-
I rını ise, kimi koşullara bağlamak suretiyle sınırlamış-
I lardır. Sınırlamaya tabi tutulan halkların başlıcaların-
I ıdan biri, mülk edinme hakkıdır. Zira bu hak, ülke 
I denilen yurt toprağıyla ilgilidir.» denilmektedir. 36 
I ncı sayfada ise; «Toprak ile alakalı konuda insan 
I haklarına saygılı, ölçülü, âdil bir sınırlama devlet için 
I bir nefsi müdafaa tedbiri niteliğindedir, böyle bir 
I tedbirden vazgeçebilmek çoğu kez olası değildir.» 

I «Bir devletin, ülkesinde, yabancılara haklar tanın-
I masının ve bu konuda karşılıklı muamele esasından 
I vazgeçmesinin bir (iç hukuk sorunu olduğu görüşü 
I genelde yadsınamaz. Toprak edinme konusundaki mü-
I tekabfiliyeit esasının başka konulardaki mütekabiliyet 

esasından farklı yönü, devletin, ülke denilen aslî 
I malddî unsuruyla olan ilşifcisidir. Söz konusu ilişki bu 
I noktada farklı bir düşünce ve hassasiiyeti zorunlu kı-
I 1ar. Bu koşullardan herhangi bir nedenle tek taraflı 
I vazgeçmek, Devletler Hususi Hukukunda Yabancı-
I 1ar Hukuku alanına etkisi zarurî eşitlik prensibini be-
I mimsememek anlamını taşır. Kaldı ki; bu alanda hak-
I kın süjesi bireylerdir. Kendi vatandaşına yabancı ül-
I kede aynı hakkı sağlamadan, ülkesinde yabancıya hak 
I tanınması kolaylıkla .savunulamaz.» 

I «Yabancıya satılmış toprakların, yasal yollardan, 
I yerime göre geriye alınâbilmesli olanağının varlığına 
I güvenilemez. Yabancının her an kendi devletinin hi-
I mayeakıde olduğu dikkate alındığında böyle bir yola 

başvurmanın, devletlerarası çetin sorunları davet elt-
I mesi kaçınılmazdır.» 

I «Anayasanın 176 ncı maddesinde, Anayasanın da-
I yandığı temel görüş ilkeleri belirten başlangıç kısmı-
I nm Anayasa metnine dahil olduğu açıklanmış, anılan 

maddenin gerekçesinde de başlangıç kısmının, Ana-
I yasanın diğer hükümleriyle eşdeğerde olduğu vurgu

lanmıştır. Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2 nci 
I maddesinde ise, «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun hu-
I zuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 

haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir» kuralı ile başlan
gıçta belirtilen temel ilkeler cumhuriyetin nitelikleriyle 

I özdeşleştirilmiştir. 

I 37 nci sayfada ise : «1982 Anayasasının 2 nci mad-
I desinde, insan haklarına, toplumun huzuru, millî da-
I yanışıma ve adalet anlayışı içinde saygılı olunacağı 
I hükmüne yer vermek suretiyle 1961 Anayasasına na
i l — 
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zararı devlet ve toplumun çıkarlarına öncelik tanın
mıştır.» 

Hulasa, okuyunuz; hassaten istirham ediyorum, 
35, 36 ve 37 nei sayfaları okuyunuz; konu, devletin, 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğü ve bölünmezliği ilke-
sliıyl'e yakından alakalıdır. 

Simidi, ne yapacağız? Bir yanda, Anayasa Mahke
mesi kararlarının geriye doğru işiemezliği ilkesi var; 
bir yanda konu, mülk edinmenin dışına çıkıyor, /dev
letin bütünlüğü, milletin bölünmezliği ve devletler 
hufculku kaidesiyle alakalı görülüyor. Diyebilir miyiz 
ki, «Canım bundan ısıonra satış yapmayız; mesele bi
ter.» Konuyu bu sekilide geçiştirebilıir miyiz? Bence 
hayır. 

Türkiye Büyülk Millet Meclisinin, konu üzerinde 
ciddiyetle durması lazım ve Anayasa da bunun yo
lunu göstermiştir. Bunun yolu şudur : Kamulaştırma; 
©dinilen mülklerin ıkamulaştırılması; kolay ve çıkar 
yol buldur. 

Kamulaştırma için, kamu yararı var mıdır? Tapu 
ıgîbi Anayasa Mahkemesi kararı karşısında, kamu 
yararının mevcut olduğu kuşkusuzdur. Kamulaştır
mayı kim yapacaktır? Elbette iki hükümet. Ama, "«Hü
kümetin tavrını biliyoruz; ya yapmazsa?» diyecekisiniz. 
O zaman, yine Anayasa bunun çaresini getirmiişıtir. 
Anayasanın 46 ncı maddesine göre, Devlet ve kamu 
tüzelkişiileri kamulaşitırfma yapabilirler. Devlet adına 
kamulaştırma için kim emir verecek; bunun yolunu 
da yine Anayasa göstermiştir. Anayasanın 104 üncü 
maddesinde, «Cumhurbaşkanı, devletin başıdır» den
mekte ve bu sıfatla Anayasanın uygulanmasını gö
zetleme sorumluluğu da yüklenmektedir. Binaenaleyh, 
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı tasarrufu olarak 
kamulaştırma emrini verebilir. 

Ben öyle sanıyorum ki, Anayasa Mahkemesinin 
bu tarihî kararı doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşka
nı da bu emri verecektir. Buınun tahakkuku için ben, 
muhalefet partieriıriin genel başkanlarını da göreve 
çağırıyorum. 

Hepinize içten saygılar sunarım. (SHP sıralarım
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Alîunakar' 

m, hac organizasyonu konusunda gündem dışı konuş
ması., 

(BAŞKAN — Hac organizasyonu konusunda, Di
yarbakır Milletvekili Mahlmud Altunakar gündem dı
şı (söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR piyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyülk Millet Meclisinin kıymetli aza
ları; hac farizasını eda etmek ve bu maksatla {mem
leketlimizden azimet ederek teşekkül eden hac kafile
sinin sevk ve idaresi hakkında müşahade ve tespit yap
mak gayesi ile, Türk Diyanet Vakfı tarafından davet 
©dilen 5 kişilik Parlamento heyetinden biri olarak ma
ruzatta bulunmak üzere huzurunuzdayım. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Anla
yamıyoruz Sayın Başkan. 

ıMAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — 5 - 1 9 
Ağustos günleri arasına münhasır işbu ziyaretirriize 
müteallik intiba ve tetkikatın neticesini hulasaten ıt-
tılanıza arza geçmeden evvel, bütün inanan arkadaş-
lamnızın ve din kardeşlerimizin, bu farizanın ulviy-
yet ve ulûhiyyetine nail ve mazhar olması için Ce
nabı Hakk-teâlâ'dan niyaz eder, heyeti âlinizi hür
metlerimle (selamlarım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU [(Erzurum) — Sayın 
Başkan, kov bunu kov, olmaz böyle. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, nasıl 
konuşuyor, bu devirde böyle konuşma olur mu. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, hangi vesile ile olursa olsun, mem
leketin haricinde, ecnebi diyarlarda beşerî faaliyet ve 
mesaileriyle temayüz eden çeşitli mesleklere mensup 
fert ve grupları takdir ve tekrimle yad ve zikretmek 
bir kadirşinaslık ve aynı zamanda vatandaş olarak, 
bir vefa borcu olduğu hususunda samimi kanaatlime 
iştirak edeceğinizden eminim. (SHP sıralarından 'gü
rültüler) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yuh, 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bahu

sus, dinî ve millî inancın dinî ve millî kültürün, dinî 
ve millî heyecanın, emir ve teçhiz ettiği hasletlerin fa
ziletine inanmış kitle ve fertlerin ika edecekleri hiz
metlerin millî ve maşerî vicdanda malce® bulacağı 
şüpheden âridir. 

(BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Masrafınızı kim 
karşıladı? (SHP sıralarından gürültüler) 

IMAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Dola
yısıyla, milletileraraısı camiada beynelmilel mahiyet ve 
hüviyet iktisap eden hizmetlerin, memleketimiz zavi
yesinden kesb ve ihraz edeceği itibar ve kıymetleri sı
ralamak zaittir. 

SALÎM EREL (Konya) — Dilini ANAP arısı 
ısofcsun. 
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MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, şimdi... 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Türkçe konuş. (SHP 
sıraliariMdan 'gürültüler) 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Biraz 
dinleyin Ibeyler, kimseye hakaret etmiyoruz. 

IPAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Türkçe konuşun, 
Arapça konuşmayın. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Anayasaya aykırı. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Türkçe 

konuşuyorum, siz mazimizden kopmuşsunuz. 
BAŞKAN — Devam eldin Sayın Altıunakar. 

(MAOMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Şim
di, 5'dakikalık gündem harici bu konuşma hakkımın 
dar çerçevesi muvacehesinde, vaıkî kusa mukaddime 
ile hac organizasyonunun sevk ve İdaresine 'taalluk 
elden izahata geçmeden evvel, 1 Ekim 1985 tarihinde 
yine huzurumuzda arz ettiğini gibi, serd ettikleri gay
ret ve mleydıana getirdikleri eser (bakımından, başta 
muhterem Diyanet İşleri Reisini, vazifeli Diyanet Teş
kilatı ve Diyanet Vakfı mensuplarını tebrik ve tebcil 
etmek isterim. Mekked Mıükerreme ve Medinei Mü-
nevvere'de hac menâsiki kaide ve adabına göre ic
rayı fariza eden Türk hacı Ikafilesinin muhtaç olduk
ları muavenet ve rehberlik için, maddeten ve manen 
(bütün imkânlarını tahsis etmek suretiyle vazifelerini 
ifa etmeleninden gurur duyduğumu ifade etmek iste
rim. 

(Mukaddes beldelerde, bu teşkilat mensuplarının 
hizmet sisteminin kendi idrak ve tetikikatından te-
vellüd ettiğini, her sene bir evvelki senenin tatbi
katından gelen tecrübeyle, sistemi inkişaf ve tekâ
mül ettirmek cihetiyle ıgerek Suudî Arabistan'da, 
gerekse diğer Müslüman devletleri camiasında akis
ler uyandırarak, emsal ve iftihar vesilesi olduğunu 
memnuniyetle tespit ettik.. 

fslamî camiada soz ve emek sahibi' bir millet 
olarak, hac farizasını eda etmek isteyen vatandaş
larımızı bu vecibe için men ve takyid etmeyi elbette 
ki, düşünemeyiz. Ancak, Hicaz'da «delil» müessese
sinin inhilal ettiği Ibugünkü şerait tahtında, hac işle
rinin bir sistem ve organizasyona bağlanmasının, 
'bir devlet itibarı ve hacı namzetleri bakımından 
mütenevvi fayda ihraz ettiği, bunun aksini ise hiç 
kimse ret veya iddia etmesi kabil değildir. 

CDURCAN EMÎRBAYER l(lzmir) — ıSayın Al-
'tunakar, bir de tercüme yapar mısınız? 

MAHMUD ALTUNAKAR l(Devamla) — Di
yanet İşleri'nin murakabesinde, tedvir ve tevcih 

edilen bu sistematik organize hizmetleri muvacehe
sinde, Türkiye'de ne şahıslar, ne de şirketlerin bu 
seviye7 ve bu çapta müsmir hizmetler vermeleri mü
lahaza edilemez. 

BAHRÎYE ÜÇOK (|Ordu) — Anayasaya aykırı 
ibu. 

(MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bu
nunla beraber, vatandaşın bazı haklı şikâyetleri var
dır; bunların tafsilatını bütçe müzakereleri esnasında 
tezekkür ve izah etmek kaydıyla, şimdi, ana başlık
larıyla bazı müşahhas misallere temas etmek isterim. 

1. Henüz, Diyanet ıtşleri teşkilat kanunu mev
cut değildir. Yapılan işler, Bakanlar Kurulunun bir 
kararı icabı yapılıyor; yani, tabiri caizse, eli kolu 
bağlıdır. İstihdam yapamıyor; yani, tedbirler vaz 
edemiyor ve müeyyide tatlbik edemiyor, hayrettir. 
Hayret verici olduğu kadar, ibret vericidir. 

Birkaç saat içinde kanun layihasını vaz edip, 
ekspres şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
kanun çıkarmaya âmil ve müessir olan hükümetin 
bu muhafazakâr İddialarına rağmen, bütün ısrar ve 
taleplere rağmen, bu teşkilata adeta sırtını çevire
rek, hugüne kadar tesis ye teşkilat kanununu he
yeti âlinize takdim etmemesi şayanı teessüftür. Zira, 
bugün (Diyanet İşlerinin mesuliyetini deruhte eden 
zevatın, huzur ve emniyet içinde çalışmalarının te
mini sadedinde, usul dışı tasarruflara karşı himaye 
edilmesi ve nihayet milletimizin ihtiyacı ve taleple
rine cevap verecek kadrolaşma zarureti vardır. Ni
tekim, gün geçtikçe içte ve duşta bu ihtiyaç müessir 
şekilde kendini hissettirmektedir. 

2. Türkiye şartlarına göre, hacı namzetlerinden 
alınan meblağlar fazladır. Bu, zihinlerde bir ukde 
olarak kalmaktadır, izalesi için, organizasyonda va
zife alan idarî ve sıhhî personel ile Kızılay sıhhî 
heyetinin, devlet bütçesinden karşılanacak tahsisatla 
tenmiye ve masraflarının takabbül edilmesi zarureti 
vardır. 

Bu keyfiyete devam edilmesi halinde, spekülas
yonlar tasfiye edilemez ve organizasyonu şaibeler
den tâthîr imkânı olmayacaktır. 

3. Takriben on seneye kadar, hac mevsimi sı
cak günlere tesadüf edecektir. Bu sebeple, organi
zasyonun hac nakliyatında istihdam edeceği vasıta
ların klimalı olması mecburiyeti vardır. Hükümetin, 
'bunun için organizasyona yardımcı ve tedbir al
ması ihtiyacını inkâr edemeyiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
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DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, lütfen bu 'hatibi konuşturmayın. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Yugoslavya'ya resmî bir ziyarette buluna

cak olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne 
kadar Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (311162) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin '«Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaş

kanlığı tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup bilgileri
nize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Cum

hurbaşkanlığı Kurulu Başkanı Sinan Hasani'nin 
davetlisi olarak, 20-22 Ekim 1986 tarihlerinde Yu
goslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyetini resmen 
ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anyasasmın 106 
ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman vekâlet edecektir. 

©ilgilerinize sunarım. 
'Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İhdas edilen ve boşalan bakanlıklara yapı

lan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1160) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
ligi : Başbakanlığın 17 Ekim 1986 gün ve 19-

1 /1 -20030 sayılı yazısı. 

»ihdas edilen Devlet Bakanlığına, Ankara Millet
vekili Prof. Dr. Ali Bozer, 

Necat Bldem'in istifasıyla "boşalan Adalet Ba
kanlığına, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan 
Sungurlu, 

Mehmet Aydın'in istifasıyla boşalan Sağlık ve 
sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Dr. Mustafa Kalemli, 

Bu suretle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem 
Taşçıoğlu, 

Mükerrem Taşçıoğlu'ndan boşalan (Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, 

Mesut Yılmaz'dan boşalan Devlet Bakanlığına 
da, Gaziantep Milletvekili Hasan Celâl Güzel, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu 
maddesi gereğince atanmışlardır. 

(Bilgilerinize sunarım. 
Kenan (Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 

bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmasının uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı, tezkeresi (3 /1161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Başbakanlığın 17 Ekim 1986 gün ve 19-

1/1-20031 sayılı yazısı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bu
lunan Devlet Su 'İşleri Genel Müdürlüğünün, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına bağlanması, 3046 sayılı 
Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10 uncu mad
desi gereğince, Başbakanlığın teklifi üzerine uygun 
görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Başkanlık Divanı İdareci Üyeliği görevin
den çekildiğine dair önergesi (4/236) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanından 'bir 'istifa, önergesi Vardır, okutup 
bibilerimize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Mensubu okluğum Doğru Yol Partisi Meclis 

Grubunun Üye adedi oranına göre, Grubumuza 1 
BaışkanvefciiUiği, îdlare Amirliği de başka ibiir Gruba 
isabet ettiğinden, daha evvel Doğru Yol! Partisi Mec
lis Grubu tarafından aday gösterilmek suretiyle se
çilmiş 'bulunduğum TBMM Başkanlık Divanındaki 
İdare Amirliği görevinden istifa ettiğimi arz ede
rim'. 

Saygılarımla. 
M. Murat Sökmenoğlu 

Hatay 
BAŞKAN — BMgierinize sunulur. 
5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener' 

in, Anayasa Komisyonundan çekildiğine dair öner-' 
gesi (4/240) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri 
vardır, okutup ayrı ayrı 'bilgitlednize sunacağım^ 

— 14 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başka 'bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan çekil
mek istiyorum. 

Gereğini 'arz edenim. 
Saygılarımla. 

M. Uğuır Ener 
Kültalhya 

BAŞKAN — Billıgileıriıni'ze isunulur. 
6. — Sivas Milletvekili Mahmut Karabulut'un, 

Adalet Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başka bir (komisyonda (görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Adalet 'Komisyonundan çekiılmelk 
istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman'in, 

^Adalet Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/242) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Başka bir komisyonda 'görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan çekilmek 
işitiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
'Saygılarımla, 

. Akif Kocaman 
Gümüşhane 

BAŞKAN — Bilgieriinıitze sunulur. 
8. — Elazığ Milletvekili Naci Taşel'in, Bayındır

lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/243) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Başka bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Bayındırlık ve İmar Komisyonun
dan çekilmek istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Naci Taşel 
Elazığ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, Bayın

dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başka bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Bayındırlık ve İmar 'Komisyonun
dan çekilmek istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Falhri Şahin 
Malatya 

IBAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
10. — İsparta Milletvekili Mustafa Kemal To-

ğay'ın, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (4/245) 

Türkiye Büyük Millev Meclisi Başkanlığına 
Başka bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Bayındırlık ve İmar Komisyonun
dan çekilmek işitiyorum. 

Gereğini 'arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Toğay 
İsparta 

BAŞKAN — Bilgilertinlize sunulur. 
/ / . — Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever' 

in, İçişleri Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başika bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan çekilmek 
istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

A. Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu, 

nun, Millî Eğitim Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/247) 

Türkiye Büyük Millet Meclüsi Başkanlığına 
Başka bir komisyonda görevli olmaımı sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Milî Eğitim Komisyonundan çe-
klilmek işitiyorum. 

• Gereğini arz ederim, 
Saygılarımla. 

M. Ali 'Doğuşlu 
Bingöl 

• BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
13. — Ankara Milletvekili Osman Işık'ın Millî 

Eğitim Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/248) 

— 15 — 



T. B. M. M. B : 16 21 . 10 . 1986 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
©aşka 'bir 'komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi bulunduğum Milliî Eğitim Komisyonundan çe
kilmek işitiyorum. 

Gereğini arz ederüm. 
Saygılarımla. 

Osıman Işık 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
14. — Hatay Milletvekili Hamit Melek'in Tarım, 

Orman ve Köyişleri Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/249) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başka 'bir komisyonda görevli olmam sebebiyle, 

üyesi 'bu'l'unduğuım Tarım, Orman ve Köyişlleri Ko
misyonundan çekilmek istiyorum. 

Gereğini arz ©derim. 
Saygılarımla. 

Hamit Melek 
Haltay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
15. — Afyon Milletvekili Nihat Türkefin Türki

ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonundan çekildiğine dair Önergesi (4/250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başka 'bir kamisyanda görevli olmaım sebebiyle, 

üyesi 'bulunduğum Hesapları inceleme Komisyonun
dan çekilmek işitiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

'Nihat Türker 
Afyon 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
16. — TBMM'de Türk - Romen Dostluk Gru

bu Kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/113) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, onayınıza su
nacağım. 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan idareci 
üyelik için seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın
da açık bulunan ve Hür Demokrat Parti Grubuna 
düşen bir idare amirliği için Hür Demokrat Parti 
Grubunca Mardin Milletvekili Sayın Abdülkerim Yıl
maz Erdem aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamemtolar-
arası Türk - Romen Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri 'yazılı Sayın Milletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 13 Ekim 
1986 tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı 
Kanunun 27.6.1972 ıtariih ve 1599 sayılı Kanun İle 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dost
luk Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adıgeçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Başkanı 

Parlamentolararası Türkiye - Romanya Dostluk Grubu 
Kurucular Kurulu 

BAŞKAN: Mehmet Sağdıç (ANAP) Ankara 
ÜYELER : Süha Tanık (ANAP) izmir 
Nihat Akpak (ANAP) Sakarya 
Özgür Barutçu (ANAP) Diyarbakır 
Osman Bahadır (HDP) Trabzon 
Hayrettin Ozansoy (SHP) Diyarbakır 
H. ibrahim Karal (SHP) Ankara 
Hilmi Nalbantoğlu (SHP) Erzurum 
Turan Bayezit (SHP) Kahramanmaraş 
Alpaslan Pehlivanlı (ANAP) Ankara 
Mehmet Özdemir (ANAP) Elazığ 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Sayın Erdem'i kutluyor, başarılar diliyorum. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 

{ seçim 
' BAŞKAN — Komisyonlarda boş bulunan üyelik

lerin seçimine geçiyoruz. 
Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 

! Anavatan Partisi Grubunca Diyarbakır Milletvekili 

V. -H SEÇİMLER 
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Sayın Özgür Barutçu ve Siirt Milletvekili Sayın Naci 
Mimaroğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliklere, 
Anavatan Partisi Grubunca Kastamonu Milletvekili 

Sayın Sabri Keskin ve Şanlıurfa Milletvekili Sayın 
Bahri Karakeçili aday gösterilmiştir. 

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

Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nunda açık bulunan üyeliklere Anavatan Partisi Gru
bunca Adana Milletvekili Sayın Erdal Durukan, Bin
göl Milletvekili Sayın Mahmut Sönmez ve izmir Mil
letvekili Sayın Işılay Saygın aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
' İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 

Anavatan Partisi Grubunca Hakkâri Milletvekili Sa
yın Lezgin önal, Doğru Yol Partisi Grubunca İstan
bul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk ve Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunca İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir aday gösterilmiştir. 

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

Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliklere, Anavatan Partisi Grubunca Ada- j 
na Milletvekili Sayın Yılmaz Hocaoğlu, Hatay Millet- j 
vekili Sayın ihsan Gürbüz ve Muş Milletvekili Sayın ] 
Nazmi Önder aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et- i 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —• 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) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Turgut Arıkan'ın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

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

Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan üyelik
lere, Anavatan Partisi Grubunca Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş ile Kars Milletvekili 
Sayın Aziz Kaygısız ve Doğru Yol Partisi Grubunca 
Sakarya Milletvekili Sayın Turgut Sözer aday göste
rilmiştir. 

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

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, 
Anavatan Partisi Grubunca Konya Milletvekili Sayın 
Haydar Koyuncu aday gösterilmiştir. 

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

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca, Burdur Mil
letvekili Sayın Sait Ekinci aday gösterilmiştir, 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Anavatan Partisi Grubunca, Erzu
rum Milletvekili Sayın Ebubekir Akay aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını incele
me Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Anavatan 
Partisi Grubunca Sinop Milletvekili Sayın Hilmi Bi
çer aday gösterilmiştir. 

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

Komisyonlara seçilen sayın milletvekillerini kut
luyor, başarılar diliyorum. 

VE CEVAPLAR 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili Sa 
yın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 
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BAŞKAN — 3 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlü?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü' 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlü?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Edirne Milletvekili T w kân Turgut Arıkan' 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan7 

in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'm, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır, 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan1 

in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap, verecek sayın bakan?.. Yok. - . 
Soru ertelenmiştir. 
U. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

DPT Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — 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 — 12 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru 

düşmüştür. 

İS. — Edirne Milletvekili' Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 
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BAŞKAN — İ3 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?*. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

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

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Trabzon Milletvekili 
Sayın Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

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

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

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru 

düşmüştür. 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, 15.6.1985 -• 31.12.1985 tarihleri arasında gerçek
leştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Sayın Enver ozcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Saym Özcan?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 22 nci sırada, Uşak Milletvekili Sa
yın Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 
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Sayın Demir?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
23. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Tutum?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, tzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — 25 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir, filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, İstanbul Mliılfetvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?... Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?... Yok. 
Soru erteleramfışıt'ir. 
27. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) 

BAŞKAN — 27 ndi sırada, Ordu Milletvekili 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Sağesen?... Yok. 
Cevap verecek sayım bakan?... Yok. 
Soru erteflenmiştir. 
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28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Balıkesir Milletve
killi Sayın Davut AbacıgilFiftı, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abacugiif?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

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

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgİllrkı, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Abacıgl?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmıişıtli'r. 
30. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçedi Korucu Bucağı Madra or
man bölgesindeki kestane ağaçlarının kesimine ilişkin 
sorusu ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın cevabı (6/715) 

BAŞKAN —« 30 uncu sırada, Balıkesir Millet
vekili Sayın Davut Abacıgüıllin, Tarım Orman ve 
Köytişileni Bakamından sorusu vardır. 

Sayın Abacığiıl?... Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.., Burada. 
Soru ölnıergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanınca sözillü olarak cevapliandırıllmasına aracılı- -
ğıınızı arz ederim., 

Davuıt Abacıgil 
'Balıkesir 

1. Balıkesir - İvrindi Üçesi Korucu Bucağı Mad
ra orman bölgesinde, 1İ86 000 dönüm arazide kesta
ne ağaçları mevcuttur. 

2. IBu ağaçların 'bakımını üstlenen 20 kadar köy 
halkı, mahsulünü muayyen bedel ödeyerek alıp sat
maktadır. 

!Bu 'köyler halikının, kısmen geçimini temin eden 
kestane ağaç!arının, hemen kesimine gecikmiştir. 

3. iBursa'da kestane ağaçları, hastalık nedeniyle 
yok olmaktadır. Adapazarı civarında kestane varsa 
da, Madra'dalki kestane ağaçlarının kesimine neden 
lüzum görüldüğünün? Bu ağaçlar kesilecekse, dikite-
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cek çamların yetişmesi 40 - 50 seneyi bulacağına 
göre, planlamada bunun dikkate alınıp alınmadığı
nın? 

Rutubet ve sudan zarar görmeyen bu ağaçları, 
özel olarak alma isteğinde bulunan varsa onu tat
min, yöre halkını da perişan etmenin, yarar getirme
yeceği, 

4. Kesime mani olma yönünde, bölge müdürlüğü 
nezdıinde teişdbtaüs ve (talimatınız 'bulunup bulunul
madığının,, 

5. İBu bölgenin aynen muhaifazası için düşüncele
rinizin ne olduğunun açıklanması. 

IBAŞKAN — Buyurun sayın bakan. 
TARIM ÖRİMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN tfîstaınlbul) — Sayın 'Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Abacııgirin önergesinde 
bahsettiği ısalhanın yapılan inceleme sonucunda, Ba
lıkesir Orman işletmesi Korucu Orman Şefliği, Ko
rucu serisi dahilinde kaldığı anlaşılmıştır, 

Bu bölgede, yaklaşık 1! 500 hektar saha, 1978-1977 
yıllarını içine alan har amenajman planı gereği, ta
biî temsil sahası olarak ayrılmıştır. Bu sahanın tak
riben 1 250 hektarı çam ve kestane ağaçlarından iba
ret olan karışık meşceredir. Tabiî temsil çalışmala
rına 1983 yılında başlanmıştır. 15 hektar hariç di
ğer kısımlarda bu çalışmaların gereği olarak, yaşlı 
ve verimden düşmüş olan ağaçlar 1986 yılı başına 
kadar sahadan çıkarılmışlardır. 

15 hektarlık sahada ise çamlar kesilmiş, kestane 
ağaçları kesilmemiştir. Kesime ıtalbi tutulan kestane 
ağaçlarının durumu ise şöyledir: Damgalanmış bu
lunan 461 adet kestane ağacından, vasiifları bozuk 
olan sadece 244'ü kesilmiştir.: Ayrıca, ölçüye girme
yen, yani 7,9 cm. çaptan daha küçük 753 adet bo
zuk vasıflı ağaç, sürgünden iyi vasıflı ağaçlar elde 
edilmek üzere kesilmiştir. 

Ormana yapılan teknik mahiyetteki müdahale, 
tamamen lamenajman planının bir gereğidir. Plan 
dahilindeki tensil sahasının ışık, hava ve toprak ih
tiyacının karşılanabilmesi için, tabiî ömrünü tamam
lamış ve verimden düşmüş ağaçların sahadan çıka
rılması gereklidir. Yapılan çalışmaların, gerek to
humdan gerekse süngünden iyi vasıflı ağaçlar elde 
etmek ve meyve verimini kalite ve miktar yönünden 
artırmak gayesi taşıdığını arz eder, Yüce Meclisi 
en derin saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim iSayın Bakan. 
Sayın Abacıgil, bir açıklamanız olacak mı? 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Teşekkür ede-

rüm efendim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
31. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

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

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Muğla Milletvekili 
Sayın Idriıs Gürpınar'ın sorusu, soru sahibinin izinilli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 312 nci sırada, Sinop Milletvekili Sa
yın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru erteilemmişt'ir.' 
33. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz

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

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Cam?... Burada. 
Cevap verecek ısayın bakan?... Yok. 

' Soru ertelenmiştir. 
34. >— Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, as

garî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen ban
kalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korlkmaz'ın, Başbakandan sorusu var
dır., 

Sayın Korkmaz?... Yok, 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertdtamiştir. 
35. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih

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

BAŞKAN — 35 inci şurada, İçel Miietvekili Sa
yın Edip Özgenç'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Özgenç?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — İstanbul Milletvekili İbrahim U rai'in, Av

rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 36 ncı sıradaki, istanbul Milletve
kili Sayın İbrahim Ural'ın sorusu, soru sahibinin izin
li olması nedenliyle ertd'eomistir. 
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37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

BAŞKAN — 37 noi sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Hailliıl İbralhliim Şahin'Un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Şaıhiin?... Yok. 
Cevap verecek sayını balkan?... Yok. 
Soru ertefJenımıiştir. 

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

BAŞKAN — 38 inoi sıradaki, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgiü'ıi<n sorusu, İçtüzüğün 91 
noi maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

39. — 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 — 39 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, tçeıl Milletvekili 
Durmuş Fikri SağÖar'ın, İciyCeri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Sağlar?... Yok, 
Cevap verecek sayını bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk 
edildiği iddia edilen tarihi çadırlara ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sö'kmcnoğliu'n/un, Kültür ve Turizm Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu'nun bir önergesi vardır; oku-
tuyoruim: 

Türkiye Büyük Millet Mec&i Başkanlığına 
Gündemin 41 ve 52 «nCİ sıralarında yer alan söz

lü soru öınerge'1'erûm'in yazılıya çevrüknesıi hususun
da delaletinizi saygıyla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yeriıne getirile
cektir. 

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

BAŞKAN — 42 noi sırada, Tokat Milletvekili 
Sayın Enver Özcan'ın, IBaşJbakandan sorusu vardır. 

Sayım Özcan?... Yıoik. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

43. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işler i Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üsıtünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır^ 

Sayın Üstüne!?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru erıtedienmiştir.; 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbanitoğlu'nun, Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbant oğlu?..,. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, 
Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) 

BAŞKAN — 45 indi sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Muzaffer Yıldırım'ıın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Yıldırım?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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46. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

47. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 46 ve 47 ndi sıralardaki* İstanbul 
Milletvekili Sayın Günseli Özkaya'nın sorull'arı, soru 
sahibinin izinli olması nedenıiyille ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 48 inci sırada, istanbul Mifetvekili 
Sayın Hüseyin Avnli Güler'ins, Başbakandan sorusu 
vardır, 

Sayın Güler?... Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN — 49 uncu şurada, Siirt Mffietvekili 
Sayın Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, Başbakandan 
sorusu vardır., 

\3ayın Ceylan?. Burada, 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 50 nci sırada, Adana 'Milletvekili 
Sayın Me'.in Üstünerin, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Üstüne!?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin 

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

BAŞKAN — 51 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil ibrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 
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Sayın Şahin?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda cereyan 
eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/788) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Hatay Milletvekili Sa
yın Murat (SÖkmenoğlu'num sorusu vardır. Demin oku
nan önergesi uyarınca, gereği Başkanlıkça yerine ge
tirilecektir. 

53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan 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 53 üncü sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın sorusu, 15 gün mehil verildiğin
den ertelenmiştir. 

SAUlH ALCAN .(Tekirdağ) — 15 gün geçti Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, 9.10.1986 günü mehil 
verilmiş, 24.10.1986 günü süresi bükmektedir. 

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

BAŞKAN — 54 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Rüştü Şjardağ'ın, içişleri Bakanından sorusu 
vardır, 

Sayın Şardağ?. Burada. ¥ 

Cevap vereeck sayın bakan?. Yok. 
Soru 'ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 55 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili «Sayın Mahmud Altunakar'ın, Başbakan ve Ta
rım Orman ve Köyişlerıi Bakanından sorusu vardır. 

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

56. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ - Hayrabolu İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

'BAŞKAN — 56 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın Tarım Orman ve KÖyişlerı Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?. 'Burada. 
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Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

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

BAŞKAN — 57 nci sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Çakırefe?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 

- «Soru ertelenmiştir. 

58. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, 'Kayseri Milletvekili 
~ Sayırî Mehmet Üner'in sorusu soru sahibinin izinli ol

ması nedeniyle ertelenmiştir.. 

59. — Konya Milletvekili Salim Ere fin, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Baş/bakandan sorusu vardır. 

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

60. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — 60 mcı sırada, Tunceli Milletvekili 
Sayın Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

61. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
. yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 61 .'inci sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?. Yok. 
Cevap verecek saym bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

— 24 

21 . 10 . 1986 O : 1 

62. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polatkan ve Fotin Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Edip Özgenç'in, sorusuyla ilgili 'bir önergesi var
dır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
T.B.'M.M. Sayın Başkanlığı gündeminin 62 nci 

sırasında kayıtlı sözlü soru önergemin yazılı soru 
önergesine çevrilmesini saygı ile arz ve istirham ede
rim. 

Edip özgenç 
İçel 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile-
cek't'r. 

63. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do-
ğubayazıtK Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Ağrı Milletvekili Sa
yın ibrahim Taşdemir'in, Millî (Savunma Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Taşdemir?. Yok. 
Cevap verecek sayın ıbakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar1 

in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Mahmud Alıtunakar'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Amik 

Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Bilal'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Bilal?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — 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) 
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BAŞKAN — 66 ncı sırada, Hatay Milletvekili 6a-
yın Tevfik Buların, Başbakandan sorusu, vardır. 

Sayın Mal?. Yok. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Adana Milletvekili Coşkun Bayramdın, rad

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

BAŞKAN — 67 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Coşkun Bayram'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayram?. Yok. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBÎ-

TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Kırklareli Milletvekili 
Sayın Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

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

İ 
69. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

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

BAŞKAN — 69 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
'Sayın Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Batumlu?. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 
70. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

'BAŞKAN - - 70 inci sırada İstanbul Millötveili 
Sayın Günseli özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izin
li olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 71 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

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

72. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgari ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

BAŞKAN .— 72 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet »Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru erteilenmiştir. 
73. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait EroÜun, 

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

BAŞKAN — 73. üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Saiıt Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Erol?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

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

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Eral?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru erltelenmûştir. 
75. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

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

BAŞKAN — 75 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Cevap verecke sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
76. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, İstanbul! Milletvekili 
Sayın Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izin
li olması dolayısıyla erteîenmı;:şttir. 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakamız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 
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'BAŞKAN — 77 nci şurada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmelt Turan Bayezit'in sorusu, so
ru sahibinin iziiınlli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

78. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay-
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemlinin 
cevabı(6/823) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Tevfik Billal'in, Sağlık ve -Sosyali Yaırdım Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Burada, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu olkultuyorum : 

Türkiye Büyük Miıjlet Mecllisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından sözlıü olarak cevaplandırılmasına ara-
cıilığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tevfik BiıllaJl 

Hatay 

1. Hatay - Samandağ 50 yataklı Devlet Hasta
nesi ne zaman itam oferak hizmete girecektir? 

2. 1986 malî yılından ne kadar ödenek ayrıiîmış-
tır? Bu ödeneğim ne ikadan göndeniıllmiştir? Söz ko
nusu ödenek yeterli midir? 

3. Samandağ 50 yataklı Devlet Hastanesinin 
hangi bölümlerinde ne gibi eksiklikler vardır? 

4. Şu ana ikadar Samandağ 50 yataklı Devlet 
Hastanesinin kaç bölümlü faaliyete girmiştir? 

5. Samandağ 50 yataiklli Devlet Hasıtanesinde 
görevli deneyimli pratisyen doktorların tayinleri ne
den devamlı yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun iSayın /Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM /BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sa
yın Tevfik Bilal'ın sözlü sorusuna cevap vermek 
üzere huzurunuzdayım. 

Hatay - Samandağ 50 yataklı Devlet Hastanesi 
inşaatı 188 milyon lira proje maliyetiyle yatırım Prog
ramına alınmış, 1984 yılı sonuna kadar 159 milyon 
600 bin Türk lirası harcama yapılmıştır. Hastane
nin hizmete açılabilmesi için, 1985 yılı rayiç bedel
lerine göre, yaklaşık 28 milyon liralık (27 milyon 
600 bin) ikmal keşif hazırlanmış, 1985 yılında baş
layıp bitirilmek üzere 26.6.1985 tarihinde ihaleye çı
kartılmış ve binanın geçici kabulü 18.10.1985 ta
rihinde yapılmıştır. Geçici kabulde belirlenen elektrik 

ve kanalizasyon tesislerindeki 'eksikliklerin giderilme
si çalışmaları devam etmektedir. 

Samandağ Devlet Hastanesi, 1986 yılı sonunda 
50 yataklı olarak hizmetini sürdürecektir. Binanın 
yapı noksanlıklarının Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının sorumluluğunda 'giderilmesi çalışmaları de
vam ederken, malzeme, araç - gereçlerinin yeni ge
cikmelere neden olmaması için, 1986 yılında 5 mil
yon lira ödenek gönderilmiş, buna ilaveten 5 mil
yon lira daha gönderilmektedir. 

Ameliyathane için narkoz cihazı montesi bitmiş, 
ameliyat masası ve tavan lambası igönderilmiş ve 
montesine başlanmıştır. 

İhtiyaçlar belirlendikçe karşılanacak, hastane tam 
kapasiteyle hizmete girdiğinde, gerekli tıbbî cihaz 
ve malzemeleri de gönderilmiş olacaktır. Halen, 
hastanede poliklinik hizmetleriyle tedaviler yapıl
makta, kadın doğum mütehassısıyla, iki çocuk uz
manı bulunmaktadır. Biri aile planlaması kursu 
görmüş, iki pratisyen hekim görevli bulunmaktadır. 
Pratisyen hekimler, 2514 sayılı Bazı Sağlık Perso
nelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun 
hükümlerine göre atanmış olup, bir başka ile nak
len atanmaları, yine aynı kanuna göre, eş durumu 
ya da sağlık nedenleriyle yapılabilmektedir. 5442 sa
yılı ıll İdaresi Kanunu gereğince, ilgili valilik, sağlık 
hizmetlerinin daha rasyonel yürütülmesini sağlamak 
için, il içi nakil yapma yetkisini haizdir. Tayin ve 
nakiller, belirtilen kanun hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Halen hastanede görevli tabipler; Kadm Doğum 
Uzmanı Doktor îlkay Bozkurt, Çocuk Sağlığı Uz
manı Doktor Yahya Çerçi; pratisyen tabibler: 
Doktor Nuran Emekçi ve Cengizhan Paksöz'dür. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bilal, açıklamanız olacak mı?.. 
TEVFİK BİLAL IdHatay) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilal. 
TEVFİK BİLAL /(Hatay) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 1986 malî yılı bütçe görüşmele-
• rinde Sayın Sağlık Bakanına, «50 yataklı Samandağ 

Devlet Hastanesinin ne zaman tamamen ifaaliyete 
gireceği» şeklinde bir soru sormuştum; «1986 yılın
da tamamen faaliyete gireceği» şeklinde bir cevap 
vermişlerdi bize. Ancak, şu anda 10 uncu ayda bu
lunuyoruz; hastanemizde sadece bir kadın doğum 
hastalıkları uzmanı bulunmaktadır, çocuk sağlığı 
uzmanı yoktur; ben daha dün geldim oradan. Oy-
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sa, Sayın Bakanımız «vardır» dediler; henüz çocuk 
sağlığı uzmanı yoktur. 

Hastanemizin araç - gereç olarak çok noksan
lıkları vardır. Bu sene 5 milyon lira ödenek ayrıl
mıştır. Tabiî, bu ödenekle neler yapılır, neler yapıl
maz; siz çok daha iyi 'bilirsiniz. Ancak, hastanemi
zin bazı noksanlıkları dernek vasıtasıyla tamamlan
mıştır; fakat ışu ana kadar, dediğim gibi, sadece ka
dın doğum hastalıkları uzmanı bulunmaktadır, diğer 
uzman doktorlardan hiçbirisi bulunmamaktadır. 
Öyle bir ;şey yoktur; çünkü dün oradan geldim sa
yın balkanım. 

İBuınun yanında; da, İtalhiî, oraıda pratisyen dloikltor-
lanımıız tvajr. Biliyorsunuz, bölgenin yap» itibariyle, 
doktorlar «nalda belirli hastaılılklıajrı ancalk belirli bir 
süne liçinide teşlhtiis edebiliyorlar ve tedalviisinıi kesin 
biır şek!ide yapabiliyorlar; fakat görüyoruz ki, pratis
yen- doktorlarımız iki üç aydaı bir hemenı yerleri de-< 
ğiştirilıiıp başka yerlere gönderilmekte ve tabiî ki, 
orajya yeni ıgelen Idokltarlaır )da bölgeye intibak edlilp 
sağlık isioruınllarının neler olduğunu öğrenene kadar 
belirli bir dönem geçmekte ve bu suretle de çok bü
yük zloduklajrla karşiaşılrnajktajdıır. 

Ayrıta, bir de ödenek sorunu vajrtdır. Bu yıl 5 
mdlyoıa Tülrk Lirası ödeneğimiz var; Sayiın Balkanı 

/. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 
Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendika
lar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Ka
nunla Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

IBAŞKAİN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

Birinci sırada, Giresun (Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 tarih ve 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sa
yılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fık
rasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonunun Raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. 
Komisyon yok. 
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mız,, «Jbir 5 milyon lira- dalha göndereceğiz» dediler. 
Eğer gönderirlerse, kenldiilerine çok teşekkür edemiz; 
falkat bunun Ida yeterllli olma|ya|cağına inanıyoruım. 

Bu ha|sıtanem!iız)inj en kısa zamanda, açılması te-
mennjisiıyle hıep'inize teşekkür ©diyorum. 

İHAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ©ilajl. 
otonu oevaplanldırilmıştıır. 
79. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BIAŞKAN — 79 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili (Sayın 'Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, 
soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiş
tir. 

80. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 
Tüptaş, Ipraş ve Ataş rafinerilerinde üretilen ben
zinlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/825) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Kars Milletvekili 
Sayın Ömer Kuşhan'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kuşhan?.. Buradalar. 
(Sayın Bakan?.. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir. 

Komisyon bulunmadığından, kanun 'teklifinin, 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

İSMAİL ŞENGÜN Kpenizli) — Sayın Başkan, 
bu kanun teklifi üç haftadır gündemdedir ve komis
yon olmadığından da görüşmesi yapılamamaktadır. 
Komisyonun ciddiyetini anlayamadım. 

BAŞKAN — Komisyon olmadığından dolayı ka
nun "teklifinin görüşülmesi mümkün değildir. Tabiî, 
dileğiniz de tutanaklara geçmiştir ISayın Şengün. 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 
460) 

BAŞKAN — ikinci sırada, İsparta Milletvekili 
Fatma Mihriban Erden'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 
2880 Sayılı Kanunla Değişik 58 inci Maddesinin (a) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Bendinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
üzerindeki gör üşmelere başlıyoruz : 

Komisyon?.. Yok. 
Teklif üzerindeki görüşmeler ©rteleoıniştir. 
ÎSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

lütfen geri 'alsınlar ıbari, Meclisli meşgul etmesinler. 
3. — Bolu Milletvekili Fuat Öztekin'in, 13.10.1983 

Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 471) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Bolu Milletvekili 
FuaJt Öztekin'in, 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı 
Karayolları Trafıi!k Kanununun 65 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Koımllsyonu Raporu 
üzerinde görüşmelere ibaşlıyoruz : 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınızla sunuyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyenler : Anava
tan Partisi Grubu adına Sayın Fuat öztefcin, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mazhar Haznedar, 
Hur Demokrat Paröi Grubu adına Sayın 'İsmail Şen-
gün. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Fuat Özte-
kin, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA FUAT ÖZTEKİN (Bo
lu) — Sayın Başkan, yüce Meclislin değerli üyeleri; 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci 
maddesinin değiştirilmesiyle ülgli kanun iüeMifi 'hak
kında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan 
önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

'Değerli milletvekilleri, iki hafta önce Bayındırlık, 
tmâr, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan geçen 
bu teklife, diğer grup üyelerinin de katılmalarından 
dolayı, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Halen yürürlükte olan mevcut kanun ile, yeni 
tefcl/if arasındaki farkları izah etmek istiyorum, 

Değerli milletvekilleri, yürürlükte bulunan 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci madde
sinde, vasıtaların, gerek dingil ağırlıklarının kontro-

(1) 471 S. Sayılı Basmayazı, tutanağa eklidir. 

lü, gerek toplanı ağıriılklarınm kontrolü ve gerekse 
teknik taşıma kapasitelerinin kontrolü konusunda, 
ısadece sürücülere ceza veren bir hüküm bulunımak-
tadır. Kanun, 1983 yılında çıkarak yürürlüğe girme
sine rağmen, maalesef pratik uygulama alanı bula
mamış ve bu değişiklik konusu gündemliırnıize gel
miştir. 

İlgili maddede yaptığımız en önemlli değişiklik 
şu olmuştur : Araçlara yük yükleyen müesseselere 
de ceza verilmesi hükmünü getirerek, vasıtaların üze
rine başlangıçta aşırı yük yüMmmesiniin önlenmesi; 
ikincisi de, şu anda yürürlükte olan 65 inci madde
deki yüzde 10 tolerans sınırının kaldırılması; yine 
eski maddedeki, şoförlere de verilen hapis cezaları
nın kaldırılması şeklinde olmuştur. Ayrıca, yine ko
misyonda bir 'ilave ile, tartı toleransları ile iıgili hü
kümlerin yönetmelikte tanziim edilmesi hülkme bağ-
ianmıştır, 

Kanunun gerekliliği üzerinde konuşmak için, mem-
leketimıizin karayolları açısından durumunu anlatmak 
ve nakliye sektörünün bugün içinde bulunduğu du
rumu gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, karayollarımız, mühendis
lik yapılarıdır. Gerek karayolları, gerekse köprüleri-
m!iz, belli tonajdaki vasıtaların getireceği yüke göre 
hesaplanmıştır. 

Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde değişik standart
lar olmasına rağmen, uluslararası taşımacılığın son 
yılarda artması dolayısıyla aşağı yukarı bütün dünya 
ülkelerinde ıbiinbirine yaklaşan değerler kabul edilme
ye başlanmıştır. IŞunu özelikle belirtmek isterim : 
Bizde, geçmiş hükümetler zamanında da, bu konu
da kesin hükümler olmasına ırağmen, maalesef, vası
taların fazla yüklenme konusu haiediememiş ve do
layısıyla karayollarımızın çok kısa zamanda tahri
bine neden olan ısonuÇlar ortaya çıkmıştır. 

Kanunun 65 inci maddesinde ve Karayolları Tra
fik Yönetmeliğinin 144 üncü maddesinde tonajlarla 
ilgili hükümler belirtilmektedir. Madde 144, «Araçla
rın boyutları, ölçü ve ağırlıklarıyla, 'yüklenımıesi esas
lara başlığını taşır. Bu yönetmelikte, aracıların azamî 
boyutları, genlişlikleri, dingil arasındaki mesafeler gi
bi tahditler, gerek araçların teknik kapasitelerine gö
re ve gerekse imal eden fabrikaların verdiği teknik 
belgelere göre (belli 'standartlardadır; bunlarda zaten 
herhangi bir değişiklik yoktur. 

Bizde Karayolları Trafik Yönetmeliği 1985 yılında 
yürürlüğe girmliştir. Kanun 1983'ıte çıkmış, 1985'te 
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yönetmeftiıkte yapılan ıdeğişiifcMikle, özellikle dingil yü
kü ve araçların toplam ağırlığı, ©siki yönetmeliğe göre 
artırrlmıştiır. 

144 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki toplam 
ağırlıkla ilgilli 'hükümleri aynen o'kuyoırum : «Dingil 
ağırlığı 13 tonu ve 2 dingilli bir aks grubu ağırlığı 19 
tonu geçmemek üzere, toplam ağırlık en çok, 2 din
gilli araçlarda 19 ton, 3 veya daha çok dingilli araç
larda, 26 ton, 3 dingilli yarı römorklu araçlarda 32 
ton, 4 dingilli yarı römorklu araçlar ile 4 dingilli bir 
römorklu katarlarda 38 ton...» şeklinde devam edi
yor. 

Değerli milletvekilleri, tek dingilli araçlarda 13 ton 
ağırlık bu yönetmelikle uygulamaya konurken, eski 
yönetmelikteki aynı değerin 10 ton olduğunu hatır
latmak isterim. Ayrıca, 2 dingil grubuna giren araç
larda uygulanan 19 ton da, eski yönetmelikte 16 
tondu. 

Şimdi, araçların, özellikle karayolu yapısına binen 
yüklerini tahdit için; bir aracın teknik kapasitesine 
göre mevcut yönetmelikte hüküm vardır; ikinci hu
sus, toplam ağırlığı geçmeyecek şekilde yüklenmesi 
ve üçüncü husus da, dingil başına gelen yüklerin, bu 
yönetmelikte belirtilen değerleri aşmaması lazımdır. 
Bunun kontrolü de, ilgili trafik teşkilatlan ve karayol
ları vasıtasıyla kantarlarda fiilî tartma ile yapılacak
tır. 

Bu 65 inci maddenin, bugüne kadar uygulanama-
masının anasebebi, yükleme esnasında bir ceza ol
mamasıdır. Bütün Avrupa ülkelerinde, hatta Orta 
Doğu ülkelerinde, özellikle tonaj sınırlaması konu
sunda hassasiyet gösterilmektedir. Bizim uluslararası 
taşıma yapan vasıtalarımızın komşu ülkelere (İran'a, 
Irak'a, Bulgaristan'a, Yunanistan'a) veya geçtikleri di
ğer Avrupa ülkelerine, onların tahdit ettiği limitlerin 
üzerinde bir toplam ağırlıkla girmeleri kesinlikle ya
saktır; gümrük kapılarında katı kontroller vardır; 
fazla yükler vasıtalardan gümrük kapılarında indirilir. 

Bizde tek dingilli araçlarda 13 ton olan dingil yü
kü - Avrupa'daki ülkelerden misal veriyorum - italya' 
da, 12 ton, Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovakya, 
Yunanistan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Yu
goslavya'da 10 tondur. 

Çift dingil yükü bizde 19 tondur; Avrupa ülkele
rinden Avusturya'da 16 ton, Bulgaristan'da 20 ton, 
Çekoslovakya'da 16 ton, Yunanistan'da 19 ton, Ma
caristan'da 16 ton, italya'da 20 ton, Polonya'da 16 
ton, Romanya'da 16 ton ve Yugoslavya'da 16 ton
dur. Orta Doğu ülkelerinde ise, İran'da tek dingil 13, 

çift dingil 20 ton; Irak'ta tek dingil 11, çift dingil 17 
ton; israil'de tek dingil 13 ton, çift dingil 21 ton; 
Ürdün'de tek dingil 12 ton, çift dingil 18 ton; Suudî 
Arabistan'da tek dingil 10 ton, çift dingil 20 tondur. 

Değerli milletvekilleri, bu misalleri, bizim değer
lerimiz onlardan çok mu farklıdır, bizim uygulama
mız nasıldır, kanun değişikliği ile kesin olarak uygu
lama yaptığımız takdirde, pratikte birtakım sıkıntılar 
olacak mıdır, olmayacak mı, hususlarını açıklığa ka
vuşturmak için veriyorum. Bizim dingil kapasiteleriy-
le ilgili sınırlarımız, aşağı yukarı, Avrupa ülkelerinde
ki üst sınırlara yaklaşıktır. 

Dingil ağırlıklarının karayolu üzerindeki etkileri 
için dünyanın muhtelif memleketlerinde araştırmalar 
yapılmıştır. Bu konuda, bugün kullanılan en önemli 
ampirik formül; Amerika Devlet Karayolu Memur
ları Derneğinin bulduğu bir formüldür, o da 4 üncü 
Kuvvet ilişkisi. Bunu, pratik olarak şöyle açıklamak 
istiyorum; mühendis arkadaşlarımız konuyu daha ra
hat anlayacaklardır: Yola gelen hasar, dingil yükü
nün 4 üncü kuvvetiyle ilişkili; dingil yükünün 4 üncü 
kuvvetinin, standart dingil yükünün 4 üncü kuvvetine 
bölünmesiyle çıkacak rakam, yola gelen hasarı tespit 
etmekte bize bir fikir veriyor. Bu tabiî, normal ola
rak bizim «yumuşak kaplama» dediğimiz beton as
falt tipi yollarda olan şey. Eğer yollarımız - birçok yol
larımız öyledir - sathî kaplama veya stabilize şeklinde 
ise, bu 4 üncü kuvvet dediğimiz kuvvet, aşağı yukarı 
8 veya 12 değerlerine çıkıyor ki, bu, tabiî formül ne
ticesi, çok büyük rakamlar veriyor. Buradan çıkan 
pratik sonuçlar şöyle: Eğer, 10 ton dingil yükünü 
standart bir yük sayarsak, normal olarak yaptığımız 
bir beton asfalt yolun ömrünün 20 yıl olması lazım. 
Eğer, dingil ağırlığını 11 tona çıkarırsak, bu 20 yıllık 
süre 13,7 seneye düşüyor, 12 tona çıkarırsak, 9,7 yıla 
düşüyor, 13 tona çıkarırsak, 7 yıla düşüyor. Yani, 
dingil ağırlıklarının 10 tondan 13 tona çıkması ha
linde, aşağı yukarı 20 yıllık sürede yenilenmesi gere
ken bir yolun, 7 yıl sonra muhakkak yenilenmesi ge
rektiği matematik olarak ortaya konulmuş durumda. 

Tabiî, köprüler için de aynı durum var. Köprüler 
de, gelen dingil yüklerine göre hesaplanmış mühendis
lik yapılarıdır. Bunların üzerine de fazla yük geldiği 
takdirde, çok kısa zamanda hasarlar oluyor, çatlama
lar meydana geliyor. 

Sayın milletvekilleri, bizdeki pratik durumu - bu 
sene ortasından itibaren - arz etmeye çalışacağım. Biz
de bu sınırlama 13 ton olmasına rağmen, maalesef 
pratikte, bu 13 tonun çok üzerinde yüklerin karayol-
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larımıza, devletin yollarına intikal ettiğini görmüş bu
lunuyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, 1985 
yılı sonunda İran ve Irak'a olan ihracatımızın yavaş
laması, zamanla gerilemesi ve oraya yapılan karayolu 
taşımacılığımızın durması nedeniyle, o yolda çalışan 
vasıta sahiplerimizin Türkiye içine çalışmak için gir
meleridir. Bu suretle içeride büyük bir haksız rekabe
tin doğduğu görülmektedir. Şöyle ki: Normal olarak, 
mevcut yönetmeliklerimize göre, 26 ton yükle 42 
ton toplam ağırlığa ulaşacak bir treylerin fiilen, içe
ride 55 - 60 ton yükle, toplam ağırlığını 75 - 80 tona, 
çıkaracak şekilde yük taşımaları yaptığına şahit ol
duk. Tabiî, mevcut kanunun o maddesi uygulana
bilir miydi, uygulanamaz mıydı, meselesi bir tartış
ma konusu; ama o zaman devletin, her vasıtanın pe
şine bir polis takması gibi bir durumla karşılaşılırdı. 

Şimdi, bu anormal yüklerle yollarımızın ve büyük 
paralarla yapılan otoyollarımızın maalesef ne hale 
geldiği, dün akşam, televizyonda otoyollarla ilgili bir 
programda görüldü. 

Bu kanun teklifini mayıs ayında vermiştim; fakat 
Meclis gündemi çok dolu olduğu için, o zaman ka
nunlaştırmak mümkün olmadı; Meclis çalışmaya tek
rar başladıktan sonra, ilk toplantıda yüce heyetinize 
getirdik. 

8 Eylül 1986 tarihinde Başbakanlık, bir genelge 
ile kamu kuruluşlarının, istiap haddinin üzerinde ve
yahut da vasıtaların ruhsatlarında yazdığı yükün üze
rinde yükleme yapmasını önledi. Bugün, kanunla de
ğişiklik yaparak, yükleyenlere de ceza getirerek, özel 
sektörün de vasıtalara fazla tonaj yüklememesi işini 
halledersek, bu meseleyi kökten halletmiş olacağız. 

Otomotiv sanayiinin nakliyecilerinden de bahset
mek istiyorum. Tabiî, piyasadaki bu çok haksız re
kabet, vasıta sahiplerinin istemeden, mecburen alet 
oldukları bir ortam yarattı ve vasıtaların kaza yap
ma ihtimalleri, çok fazla tonaj yüklemeden dolayı 
arızaları arttı. Şunu açıklıkla ifade edeyim; bu anor- j 
mal tonajlarla yaptığı bir seferden lastiğini - şoförle
rin tabiriyle söylüyorum - «gümletmeden» gelen va
sıta sahibi kalmadı. Şu anda, kamu kuruluşlarının 
fazla yüklemeyi önleme tatbikatı başladıktan sonra, 
nakliye fiyatlarında otomatik olarak yükselme olmuş
tur. Bugün nakliyecilerimiz bu uygulamadan mem
nundur; bu kanunun çıkmasını hepsi dörtgözle bek
liyorlar. 

Bugün Türkiye'de 1985 yılı sayımlarına göre, aşa
ğı yukarı 205 bin ağır vasıtayı şoför ve muavinleri ile 
hesap edersek, 4Q0 bin kişi eder; ama benim araştır-
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malarıma göre, bir vasıtadan ekmek yiyen en az 15 -
20 kişi var. Çünkü, yedek parçacısı, elektrik tamircisi, 
benzin istasyonu sahibi vesaire var ve bu işi genişlet
tiğimiz, eşleriyle, aileleriyle düşündüğümüz zaman, 
aşağı yukarı 3 - 4 milyon vatandaşımıza hitap ede
cek bir konuya bugün yüce Meclis karar verecektir. 

Ayrıca, Türk otomotiv sanayiinde de, özellikle 
1986 yılında büyük bir kapasite düşüşü olduğunu mü
şahede ediyoruz; hem düşük kapasite ile çalışıyorlar, 
hem de vasıtalarını satamaz duruma geldiler. Bu da, 
bu haksız rekabetin sonucu olarak, vasıta sahiplerinin 
para kazanamaması ve araba alacak duruma geleme
meleri neticesini doğuruyor. 

Değerli milletvekilleri, bana ayrılan bu sürede, 
konunun hem teknik, hem de sosyal yönünü açıkla
maya çalıştım. Bu kanun teklifim, komisyondan oybir
liğiyle çıktı; yine, diğer grupların da Anavatan Partisi 
Grubuyla beraber teklif lehine oy kullanacağını ümit 
ediyorum. 

Bu madde geçtikten sonra, «Yükleyene de ceza» 
hükmünü getirdikten sonra, karayolu ulaştırma sektö
rümüz büyük bir ferahlığa erişecektir; karayollarımız 
anormal yüklerle çok çabuk yıpranmadan kurtula
caktır ve ayrıca trafik kazaları da kesinlikle azala
caktır. Çünkü, anormal yüklü vasıtaların karayolu üze
rindeki seyirleri esnasında, maalesef ne frenin tutması 
mümkün oluyor, ne herhangi bir teknik emniyet ter
tibatının çalışması mümkün oluyor; bence, trafik ka
zalarının en önemli sebeplerinden birisi de, karayol
larındaki bu fazla yük taşımalarıdır. 

Karayollarının yıpranmaması meselesi de, mem
leket ekonomisi için büyük bir konudur. Yeni ka
rayolları yapmak için milyarlarca lira harcıyoruz; 
bunları çok kısa zamanda tahrip edip, yeniden onar
mak, yapmak, yine bu milletin vergisiyle toplanan 
milyarlarca liranın heba olmasına sebep olmaktadır; 
bu bakımdan da, önemi vardır. 

Değerli milletvekilleri, ben bu teklifimin komis
yonda olgunlaşmasına katkı sağlayan değerli komis
yon üyelerine ve siz değerli milletvekillerine teşekkür 
ederek, sözlerimi bitiriyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztekin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mazhar 

Haznedar, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZNE

DAR (Ordu) — Sayın Başkan yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Bolu Milletvekili Sayın Fuat Öztekin tara-
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j yüklere ait katarlar nazarı itibara alınmak ve muay
yen miktarda trafik yoğunluğu göz önünde bulundu-

I rulmak suretiyle, gerek köprülerin hesaplanmasında 
statik sistemin oluşması, gerekse karayoLlarının inşaat 
tarzları, bu yükler nazarı itibara alınarak hesaplan
dığı için, «karayollarında büyük hasarları veya ekono-

I mik ömrü tamamlamadan tahrip olmaları önlemek 
bakımından, bir de ayrıca, yüzde 10 toleransa ihtiyaç 
yoktur» diyorlar. Çünkü, bizdeki teamüle ve alışkan
lığa göre, bütün yükleyicilerin, bu konuda - gerek 
mal yükleyen, gerekse nakliye yapan şoförlerin - san
ki bu yüzde lO'u normal haklarıymış gibi nazarı iti
bara aldıklarını ve daima yüzde 10 fazla yüklendiği
ni ifade ediyorlar. Bazı rakamlar da verildi; yola in
tikal eden kuvvetin 4 üncü kuvveti ile yoldaki yıp
ranma hadisesi meydana geldiği için, aklımda yanlış 
kalmadıysa - ki, daha evvelki yönetmelikte bu galiba 
8̂ 2 tondu; ona göre yapılmış bir hesap olması gere-

| kiyor - 8 ton dingil ağırlığına göre, bir yolun, muay
yen bir trafik yoğunluğunda yıpranma katsayısını 1 
olarak alırsanız, bu, 13 tona çıktığı zaman, bu kat
sayının 7,6 misline çıktığını ve 13 'ün üzerine yüzde 
10 eklediğiniz zaman, bunun da 14'e yükseldiğini ifa
de ettiler; «Bu hadise, muayyen trafik yoğunluğu için, 
mesela 10 sene ömrü olan bir yolda bu ömrü 2,6 se
neye indiriyor» dediler. 

fından, 13:10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 65 inci maddesinin değiştirilme
siyle ilgili olarak verilen kanun teklifi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmam kısa olacak. Ev
vela, teklifin ne getirdiğini arkadaşım izah etti; ama 
bir kere daha tekrar etmek bakımından, kısaca ona 
değinmek istiyorum. 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci 

maddesinin (a) bendi iki unsuru ihtiva etmekteydi: 
Taşıyıcıların taşıyacakları insan yükü ve normal yük. 
Bu, ikiye ayrılmış vaziyette. İnsan unsuru ayrılmış; 
onun yükle ilgili olan kısmı ise bir (b) bendi şeklin
de" bu kanunda ihdas edilmiştir. 

Getirilen husus şu; 2918 sayılı Kanunda, özellik
le yükle ilişkili olarak yüzde 10 sınırı vardı, yüzde 
10 tolerans ılimiti vardı. Yüzde 10 tolerans limiti da
hilinde, nakilde herhangi bir şekilde ağır yük olarak 
bir tespit yapıldığı zaman, o takdirde 2 bin lira ceza 
almak suretiyle, sürücü ve ona bağlı bazı tedbirlerle 
bu hadise geçiştiriliyor idi. Şimdi burada getirilen hu
sus, o yüzde 10 toleransı kaldırmak şeklinde oluyor; 
daha doğrusu, kanun teklifinde bu böyle idi. 

İkinci bir husus: Sayın arkadaşımın da izah et
tiği gibi, cezanın sadece sürücülere değil, yüklemeyi 
yapan kuruma, kuruluşa, özel veya tüzelkişiye de uy
gulanması hadisesi, burada yine bir faktör ojarak na
zarı itibara alınmış. Niçin böyle yapılmış? Onu, gene 
Fuat Bey gayet detaylı olarak izah ettiler; böyle ya
pılması evvela karayollarında trafik emniyeti bakı
mından gerekli. 2918 sayılı Kanundan evvelki Kara
yolları Yönetmeliğinde, dingil ağırlıkları 10 ton ve 16 
ton olarak alınmıştı; yani, iki tekerlekli bir dingil için 
10 ton, iki dingilli bir aks grubu için 16 ton olarak 
ifade edilmişti. Bu, 2918 sayılı Kanun çıktıktan sonra 
değiştiriliyor; 10 ton 13 tona yükseltiliyor, 16 ton da 
19 tona yükseltiliyor. Niçin yükseltiliyor? Çevre ile 
irtibat ve uyum sağlamak bakımından. 

Sayın arkadaşım, diğer ülkelerdeki dingil ağırlık
larını burada verdiler; yalnız buna ilaveten bir iki 
şeyi söyleyeyim. Mesela, Fransa, Belçika, israil ve 
iran'da dingil ağırlığı 13 ton olarak tespit edilmiş va
ziyettedir. Bizde de, özellikle son yıllarda transit nak
liyatı önem kazandığı için, bunlarla uyum sağlamak 
bakımından dingil ağırlıklarını artırdık, diyorlar; Ka
rayolları Genel Müdürlüğü böyle ifade ©diyor. 

Şimdi, bunu artırdıktan sonra, karayollarının ya
pısı, köprülerin hesaplanma tarzı da, bu yükler ve bu 

2,»6 seneye indirmek demek, yolun bakım, idame 
ve yenileme masraflarını, aşağı yukarı 4 misline çıka
rıyor demektir; 10 senede yenileyeceğiniz yolu, her 
2,5 senede bir yenilemek gibi bir durum ortaya çı
kıyor, demektir. Bu, hali hazırdaki millî ekonomi 
bakımından bir kayıp telakki edildiği için, komisyon
da, Karayolları Genel Müdürlüğü, böyle bir tedbir 
alınmasının uygun olacağı kanaatini izhar etmiştir. 

Fuat Beyin vermiş olduğu kanun teklifi komis
yonda, bazı tadillere uğradı. Bu tadiller yapılırken göz 
önünde bulundurulan esaslar şunlardı: Yüzde 10 to
lerans kaldırılmıştı. Oysa, yüzde 101 toleransın kal
dırılması, işin bünyesi bakımından mümkün' değil. 
Yani bir toleransın mutlaka tanınması lazım; çünkü, 
mal yükleyen bir kimseyi düşünün, kendi kantarı var, 
orada yüklüyor; bunun kontrolü, 29(18 sayılı Ka
nun gereğince, Karayolları Genel Müdürlüğüne gö
rev olarak verildiği için, Karayolları Genel Müdür
lüğünün tartı istasyonlarındaki tartılarda, kantar has
sasiyeti farkından dolayı, bu toleransın mutlak su
rette, muayyen bir ölçüde tanınması zarureti ko
misyonda bahis konusu oldu. Bu esaslar dahilinde 
komisyon, teklife, «Ancak, ağırlık kontrolü ile tartı 
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toleransları yönetmelikle belirlenir» şeklinde bir bent 
ekledi. 

Burada bir husus daha var : Eskiden yüzde 10 
fazla ağırdık tespit edildiği zaman, otomatikman 2 
bin dira para cezası kesiliyordu; şimdi ise, yönetme
likle tespit edilecek bu tolerans yüzde 10 olmaya
cak; ama, belki yüzde 3, belki yüzde 4 olacak, onu 
artık bilemiyorum, yolun özelliğine göre, duruma 
göre bir rakam tespit edilecek. O tolerans dahilinde 
bir ağırlık tespit edildiği takdirde, herhangi bir ceza 
kesilmesi bahis konusu olmayacak. Bu, şoförlerin le
hine olan bir husus. 

Vine teklifte, 2918 sayılı Kanunda olduğu gibi, 
yüzde 10'un üzerinde bir ağırlık tespiti halinde, 15 
ila 40 güne kadar değişen bir hapis cezası bahis 
konusuydu. Bu nevi hadiselerde, hapis cezasının ağır 
bir ceza olduğu düşüncesiyle, komisyonda hapis ce
zası metinden çıkarıldı. 

Bunun dışında, caydırıcı özelliği olması bakımın
dan, ceza miktarlarında değişiklik yapıldı. Evvelce, 
mesela fazda miktarda yolcu taşınması tespit edildiği 
zaman 1 500 lira ceza ile sürücünün hadiseyi atlat
ması mümkündü, bugün o 2 500 liraya çıkarılmış 
vaziyette. 

Yine, komisyonda yapılan değişiklik olarak arz 
ediyorum, ağır yük hadisesi tespit edildiği zaman ve
rilecek ceza miktarı 5 ila 10 bin lira seviyesinde der
piş edildi. 

Yükleme yapan kurum, kuruluş ve özel ve tü
zelkişilere getirilen ceza ise, teklife nazaran epeyce 
artırılmak suretiyle, 10 ila 20 bin liraya çıkarıldı. 

Bunun dışında, zaman içinde bu rakamların aşın
maması, enflasyon etkisiyle aşınmaması ve etkisi
ni, caydırıcılık özelliğini kaybetmemesi açısından da, 
Bakanlar Kuruluna, bu cezaları 5 misline kadar ar
tırma yetkisi tanındı. Bu yetki tanınırken, bir başka 
husus daha göz önünde tutuldu: Bakanlar Kuru
luna, bunu isterse tüm cezalar için, katsayıyı bir 
misli, iki misli, üç misli diye aynen uygulama; ister
se, cezaların özelliğine göre, «sürücüye, yükleyiciye 
vesaire» şeklinde diye, kısmî olarak böyle bir ceza 
uygulaması imkânı da verildi. 

Şimdi, bütün bunlar, teknik yönden mütalaa et
tiğiniz zaman, aslında, alınması gereken tedbirlerdir 
ve sürücüler bakımından oldukça lehe olan unsur
ları da ihtiva etmektedir. Ancak, nakliye konusunun, 
sadece yasaklar koymakla disiplin altına alınması Jca-
nımızca imkânsızdır ve bu yol yanlış bir yoldur. 
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Önce, sürücü ve yük vericiyi mevcutN nizamlara 
aykırı olarak yük almaya zorlayan sebepleri orta
dan kaldırmak, bunun da ötesinde, nakliyecinin so
runlarına eğidmek gerekir kanısındayız. Belki de sa
hip olduğu tek geçim kaynağını, yani yaygın tabi
riyle, ekmek teknesini, hatta- hatta hayatını tehlike
ye koyarak bir kamyon sahibi niçin fazla yük al
maya teşebbüs eder? Sorunun cevabı: «Geçim der
di» olarak ifade edilebilir. Çünkü böylece, taşıdığı 
her fazla kilogram yük için biraz daha fazla para 
eline geçecek olan nakliyeci, muhtemel zararlarını 
önlemek imkânına kavuşacağı gibi, kendi kusuru dı
şında, bir türlü dizgin altına alınamayan enflasyona 
bağlı olarak, fevkalade yüksek olan kredi faizlerinin 
kabarttığı araba borç taksitlerini, biraz daha rahat 
ödeyebilecek bir duruma gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, yabancı dövizler karşısın
da hızla düşen Türk parası, bu eğilimini koruduğu, 
nakil araçları, yedek parça ve lastik fiyatları üzerin
de tröstik etkiler devam ettiği müddetçe, akaryakıt 
fiyatlarında gereksiz ve haksız yüksek fiyat uygula
ması sürdükçe, nakliyecilerin gümrük kapılarında ve 
yabancı ülkelerde çektikleri azaba bir çare bulun
madıkça ve daha yüksek standartlı yollara kavuşma
dıkça, nakliyecilerin ve şoför esnafının iki yakasını 
bir araya getirmek fevkalade güç olacaktır, diye dü
şünüyoruz. 

Burada, kısaca bir hususu aydınlığa kavuştur
makta yarar görüyorum. Dünkü Amerikan gazete
lerine bakarsanız, spot fiyatlarla, ağustos aymda 13,80 
küsur sent olan bir varil petrol fiyatı, eylül ayında 
13,48'e düşmüştür; Türkiye'de hâlâ, varil fiyatı 27-
28 dolar iken tespit edilmiş olan akaryakıt fiyatları 
uygulanmaktadır. Şimdi size gayet kısa bir misal 
veriyorum: Amerika Birleşik Devletlerinde, bu de
fa yapmış olduğum tespitte bir husus var: Bizde 
kullanılan normal, regüler benzinin oradaki galon 

| fiyatı 69,9 sent, yani 70 sent diyebilirsiniz. Bir ga
lon benzin, 3,78 litredir. Türk parası olarak, bugün
kü dolar üzerinden bunun değerini hesapladığınız 
takdirde - doları 700 lira olarak nazarı itibara alır
sanız 130 lira çıkıyor, doları 745 lira olarak alırsa
nız- 137 lira çıkıyor. Yani, benzinin bir litre fiyatı, 
Amerika'da en fazla 137 Türk Lirası; Türkiye'de bu, 
282 lira- Hem de hangi şartlar altında?.. Amerika'da, 
asgarî ücret alan bir işçinin bir saatlik ücreti 3,65 
dolardır. 3,65 dolarla şu 70 senti mukayese ettiğiniz 
zaman, Amerika'da bir işçi, bir saatlik ücretiyle tam 
20 litre benzin alabilir durumdadır. Benzinin, daha 

32 — 



T. B. M. M, B : 16 

doğrusu akaryakıtın - öbürleri de buna bağlı - Türki
ye'deki pahalılık mertebesini gözler önüne serebil
mek için bu rakamları veriyorum. Amerika'da as
garî ücretle çalışan bir işçi, bir saatlik ücretiyle 20 
litre ıregüler benzin alabiliyor; Türkiye'de bu, -ak
şam üzeri hesap ettim - 0,7 litreye tekabül ediyor; 
neredeyse arada 30 misli fark var ve böyle iken, akar
yakıt fiyatları bugün hâlâ •> - biraz evvel arz ettiğim 
gibi - varili 28 dolar iken tespit edilmiş olan fiyatlar 
seviyesinde tutulmakta. Tabiî bu, nakliyecilerin bü
yük sorunlarından biri. 

Geçenlerde gazetelerde bir yazı vardı, oradaki 
duruma göre, nakliyecilerin bir iki yıl içinde 100 bin 
kilometre mesafe kat ettikleri ve bu 100 bin kilo
metrede yapmış oldukları tüm masraflar ortaya çıkı
yor, aldıkları ücretler nazarı itibara alınıyor, bakı
yorsunuz ki, nakliyeci zarar ediyor. Orada zararın 
en büyük faktörlerinden bir tanesi, akaryakıt fiyat
larıydı. 

Şimdi, bu nakliyecinin, kâr edebilmesi için, el
bette birtakım kaçak yollara veya mevzuat dışı uy
gulamalara yönelmesi gayet taibiî ve aslında bunu 
biraz tabiî olarak karşılamak lazım. Nitekim, iki ya
kası bir araya gelmeyen bu nakliyecinin, belki de 
çok haklı olarak, can telaşı içinde diyelim, mev
cut nizamlara aykırı hareketleri sona ermeyecek, 
getirilen bu ve buna benzer yasaklama ve ceza esa
sına dayalı tedbirler boşlukta kalacaktır. Eşyanın 
tabiatına aykırı ve toplum nazarında haksız bulu
nacak bu gibi sınırlamalar ve kayıtların biı gün 
mutlaka kaldırılması zorunluluğu, hem de çok ya
kında hâsıl olacaktır kanısındayız. Bu nedenle, çok 
haklı olarak, yolun ekonomik ömrünü doldurma
dan yıpranmasını, hatta tahribini önlemek üzere, 
mevcut yasa ve yönetmeliklerde değişiklik cihetine 
giderken, soruna yüzeysel bir biçimde bakmak yeri
ne, gerçek nedenleri üzerine eğilip, köklü tedbirler 
getirmek gerektiği kanısını taşıyoruz. 

Bü düşüncelerle, kanun teklifinin, arzulanan so
nucu temin edemeyeceği ve yetersiz kalacağı inancı 
içinde, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Hazneder. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın İsmail 

Şengün, buyurun efendim. '(HDP sıralarından alkış
lar) 

HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN 
{Denizli) — Sayın Başkan, değerli üyeler; konuş
makta olduğumuz kanun teklifiyle, hem karayol-
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ları yönünden, hem de ulaşımla ilgili araçların sa
hipleri yönünden bazı yeni ve faydalı düzenlemeler 
getirilmiş bulunmaktadır. Bu düzenlemelere fırsat 
veren Bolu Milletvekili Sayın Fuat Öztekin'e teşek
kür etmek istiyorum. 

Sayın öztekin'in teklifinde yer alan, insan hür
riyetini kısıtlayıcı yöndeki ceza konusunun komis
yonda çıkartılmasını ve hapis cezasının da para ce
zasına çevrilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. 
Bu kısa konuşmamda bir iki küçük noktaya değin
mekle iktifa edeceğim. 

Her şeyden önce, taşıma sınırı üstünde yolcu 
alınması ve taşıma sınırı üstünde yük alınmasını ön
leyici hükümler olarak getirilen para cezalarının, bir 
süre sonra hükümet tarafından misliyle yükseltile
bilmesi imkânı mevcut olmasına rağmen, bugün için 
dahi bu para cezalarının etkin olduğu kanısında de
ğilim. Bir örnek vermek lazım gelirse; Farz edin, 
500 kilometrelik bir yolu aşacak olan bir otobüs, 
normal olarak karayollarında bugün 3 bin liraya bu 
yolcuyu taşımaktadır. Otobüs sahibi, bir, iki, üç ki
şilik riskleri kolayca göze alabilecektir; çünkü ya
kalandığı takdirde kendisine uygulanacak olan ceza, 
sadece 2 500 liradan ibarettir. Hükümet, bu cezaları 
misliyle derhal artırmayacağına ve bu teklif kanun
laştığı takdirde, otobüs sahibi de bugünden itibaren 
fazla yolcu için 2 500 lira ceza ödeyeceğine göre, 
bunun etkin bir cezalandırma sistemi olduğu kanı
sında değilim. 

Aynı şekilde, kanun teklifine göre, fazla yük ta
şındığı takdirde alınacak cezalarda 5-10 bin lira ara
sındadır. Farz edin, gene 500 kilometre mesafeye 
gidecek 10 .ton yüklü bir kamyona, 11 ton yüklen
diği takdirde, kamyon sahibinin elde edeceği ek 
ekstra miktar bugünün rayiç fiyatlarıyla yaklaşık 25 • 
bin lira olacaktır. Halbuki, bu kamyon sahibinin, 
bundan dolayı yakalandığı takdirde, cezası sadece 
5-10 bin liradan ibarettir. Tabiî, bu misalleri artır
mak mümkün. 

Aslında, biraz önce konuşan arkadaşımın da de
ğindiği gibi, cezalar, Türkiye'de hiçbir zaman kara
yollarında bu suçları önleyici unsur niteliğini taşı
mamışlardır ve o nedenle biz, yurdumuzda yılda yak
laşık 5 binin üzerinde kişiyi kaybetmekteyiz, 50 
binin üzerinde kişinin de yaralanmasına, sakat kal
masına sebebiyet vermekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifinin komisyon
dan geçen metinde bir hüküm var; onu kısaca oku
yup, eğer mümkünse, sayın bakan tarafından cevap
landırılmasını rica edeceğim. 
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«Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve 
yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu 
>taşınabilmesine ilişkin esaslar yönetmelikte belirti
lir» demektedir. 

Herhalde, bu konuda bazı teknik çalışmalar ya
pılmıştır veya yapılacaktır. Bununla beraber, yönet
melikteki hükümlere uymayacak durumlarda, bu 
konuda getirilecek olan ceza nedir? Yukarıda be
lirtilen ve (j) şıkkına kadar tadat edilmiş olan mad
delerin hangisi buna uygulanacaktır? Bu konuda, 
belki de sayın bakan bizi aydınlatmak lütfunda bu
lunacaktır. 

Bir diğer konu da, mademki yüzde lO'luk yük 
artışı konusundaki hüküm eski kanun metninden çı
kartılmıştır ve daha kesin bir yükleme, ağırlık ko
nusu yeni teklifte yer almıştır; neden tartı tolerans
ları konusunda bu teklifte herhangi bir açıklık söz 
konusu edilmemiştir? Belki de tartı toleransları ko
nusunda uluslararası teamüller söz konusudur; ama 
tartı toleransı yönetmelikte belirtileceğine göre, ben 
desem ki, tartı toleransı asgari yükleme haddinin 
yüzde lO'udur, o takdirde bizim daha önceki ka
nun metninden çıkardığımız yüzde 10 un bir anlamı 
kalmayacaktır. O nedenle, tartı toleransları konu
su yüce Mecliste konuşulmakta olduğuna göre, uy
gulanan uluslararası standart nedir, biz bu standart
lara uyacak mıyız? Yahut da yönetmeliklerde, kendi
mize göre tartı toleransının; örneğin binde yarım, 
yüzde 1 gibi bir azamî haddinin ifade edilmesi sa
yın bakan tarafından mümkün müdür, uygun olacak 
mıdır? 

Bendeniz bu kısa teknik konuşmadan sonra, as
lında karayolları taşımacılığında ülkemizde çifte 
vergilemenin mevcut olduğunu kısaca tekrar dile 
getirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün Katma Değer Ver
gisi uygulanmaktadır. Bütün nakil araçlarının alım 
satımında uygulanan bu verginin yanı sıra, bir de 
ülkemizde Taşıt Alım Vergisi vardır. Bu ikisinden 
birinin tercih edilmesi lazım gelir. Aynı konuda iki 
ayrı verginin alındığı ne maliye biliminde, ne de 
uluslararası uygulamada sözkonusudur. O nedenle, 
hükümetin yakında yeniden getireceğini ifade ettiği
ni basından öğrendiğimiz Kafana Değer Vergisi ile 
ilgili değişiklikler arasında bu hususun 'göz önüne 
alınmasının gerekli olduğu kanısındayım. 

Hepinize derin saygılar sunarım. (HDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Münir Sevinç. 
Buyurun Sayın Sevinç. iflSHiP sıralarından alkış

lar) 
SHP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Es

kişehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Bolu Milletvekili Sayın Fuat öztekin'in hazırladığı 
ve görüşmekte olduğumuz 2918 sayılı Karayolları 
Trafik (Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde, SHP'nin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle grubum ve şahsım adına yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle karayoluyla yük 
taşımacılığını ele almak istiyorum. 

Bilindiği gibi, bütün dünyada tarım ve sanayi 
ürünleri, tüketileceği veya stoklanacağı yerlere kara, 
deniz, demir ve havayoluyla nakledilir. Bu nak
liye işleri, ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde 
nasıldır, bizde nasıl yapılmaktadır; öncelikle buna 
bakmamız gerekir. 

Gelişmiş ülkelerde, taşınacak yükün yüzde 90'ı 
toplu taşım araçlarıyla, yani demir ve deniz yoluy
la; kalan yüzde lO'luk kısmı ise karayolu ile yapıl
maktadır. Ayrıca, pek çok Avrupa ülkesinde, 250 
kilometrelik bir mesafeye kadar yük nakledilmesi 
karayolu ile, daha uzak mesafeye ise deniz veya de
miryollarıyla yapılmaktadır. Bu hususta kanun çı
karılmış, uymayanlara büyük cezalar verilmektedir. 
Bizde bunun tamamen tersi olmaktadır, yani yüzde 
13'ü demir veya denizyoluyla, kalan yüzde 87'si ka
rayoluyla taşınmaktadır. Bizim geri kalmışlığımızın 
yegâne sebeplerinden biri budur. 

Ülkeyi 1950lerden bu tarafa yöneten sağ düşün-
li'berel yapılı ikltildaırlanın uygulıaldığı karayolu) 

ağırlıklı tajşıma süstem'i, ülkemizi hem dışa bağımlı 
kılmış, hem de dövizle aldığımız akaryakıtı israf 
ederek, ülkenin geri kalmasına ve her yıl diş tica
ret açığı vermemize sebep olmuştur. Hele bugünkü 
iktidarın sayın bakanı, ülkeyi biraz daha batırmak 
için, demiryoluna «oyuncak yol» diye bakabilmekte
dir. Hele bu bakan, Amerika'yı yeniden keşjfederce-
sine övünerek karayolları methiyesi yazmaktadır. Sa
yın bakandan, ışunlan sormak lazımdır : Hiç Avrupa' 
ya giiittmcdiniiz mi? Alvrupadajki yük ve yolcu taişüma-
cılığını hiç merak edip, incelemediniz mi, Onların 
nasıl kalkınıp, bu duruma geldiklerini hiç merak 
etmediniz mi? Karayolunu tavsiye edenlerin, sizi 
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yanıltabileceklerini hiç düşlünmediniz mi? Eğer bun
ları biraz dikkatlice incelerseniz, ne kadar yanılgı 
içerisinde olduğunuzu anlarsınız. 

Elbette ki, bu zihniyetteki 'bir 'hükümetin, nakle-
dilehilir yıllık yükün tonaj kapasitesinin ne kadarı
nın 'havayolu, ne kadarının denizyolu, ne kadarının 
demiryolu ve ne kadarının da karayolu ile karşılan
dığından, sağlıklı olarak bilgisinin olduğunu sanmı
yorum. Bu bilgisiz hükümetten, toplu taşımacılığa 
yönelmesi ve millî ekonomimize katkıda bulunması 
elbette ki, 'beklenemez; hatta bu hükümetin, yükün 
karayolu demiryoluyla taşındığında, yüzde 50 daha 
az yakıt kullanılacağından, aynı kapasitedeki demir
yolunun karayoluna göre yarı fiyata mal olacağın
dan; karayolunun yapımı ve bakımı için yüzde 60 
dışa bağımlı, demiryolunun ise yüzde 95'nin öz 
kaynaklı olduğundan, denizyoluyla karayoluna göre 
yüzde 70 daha az yakıtla yük taşınabileceğinden bile 
haberi yoktur veya ülkenin kalkınmasını istemediği 
için bilmezlikten gelmektedir. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Ayıp, 
ayıp. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bütün gelişmiş 
ülkeler, azamî yakıt tasarrufu için önce deniz taşı
macılığına, deniz yoksa demiryolu taşımacılığına 
önem vermişlerdir. Biz ise, 1 900 yılından hu yana 
demiryoluna bir çivi dahi çakmadan, varımızı yo
ğumuzu karayolu yapımına vermişiz. Tabiî, karayo
lu taşıtlarını da dışarıdan aldığımız ve almaya da 
devam edeceğimiz için, 36 yıldan hu yana kaç tril
yon liralık dövizi dışarıya hibe ettiğimizi ve daha 
da edeceğimizi takdirlerinize bırakıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: karayolu
nun uzun bir süre kullanılabilmesi, kuşkusuz, din
gil ağırlığıyla doğrudan alakalıdır. Ancak, tonaj 
tahdidiyle birlikte, yük taşımacılığını genelde ele al
mak ve yeni düzenlemeler getirmek zorunludur. 

Bu düzenlemeler şöyle olmaıhdır: Ulaştırma politi
kasının zaman içinde ve belli ölçülerle demiryoluna 
ikaydıırıllimalsi, Devlet Demiryolları îişletmesime, gerekli 
yatırım ve organizasyona öncelik verilmesi ve de
miryolu teşkilatının sağlıklı bir işletme gibi çalış
masının sağlanması, demiryoluyla ülke genelinde bir 
organizeye gidilip, yükü kapıdan alarak, gideceği 
kapıya kadar taşıyabilme imkânı yaratılmalıdır. 

Karayolu yük taşımacılığı yasal bir statüye ka
vuşturulmalıdır. Yasal düzenleme, mevcut du

rum göz önünde tutularak yapılmalıdır. Akaryakıt, 
yedek parça, yağ gibi, dövizle aldığımız tüm gider
leri asgariye indirmenin formülleri aranmalıdır. 

Halen yük taşımacılığı tam bir kargaşa içindedir. 
Kütle taşıması olarak adlandırılan kömür, akaryakıt, 
pancar, maden ve buna benzer maddelerin nakliyat
ları, ilgili KtT'lerce, aırajcı müteahhitlere ihale edil
mektedir. Bunun dışında kalan ve piyasa nakliye
ciliği diye anılan ticarî emtia nakliyeleri, büyük iş 
merkezlerinde nakliye komisyoncuları aracılığıyla 
yürütülmektedir. Piyasa nakliyatının komisyoncular 
aracılığıyla yürütülmesi ve bunların hemen bir ara
ya gelip, nakliye komisyoncuları tekeli kurmaları, 
binlerce kamyoncunun yıllarca sömürülmesine neden 
olmuştur. Bu sömürüye karşı çıkan kamyoncular 
örgütlenmeye başlamış ve neticede, il ve ilçelerde 
yüzlerce taşıma kooperatifleri kurulmuştur. Kara
yolu taşımacılığı, tam rayına oturduğu sırada, Sajan 
Özal'ın iktidara gelmesiyle, işler arapsaçına df ı-
müştür. önce, yurt dışına taşıma yapacak, diye teş
vik belgesi verip, vergisiz olarak binlerce TIR geti
rilmiş; bunların, yurt dışı taşıma yapıp yapmadıkla
rı takip edilmediğinden, pekçoğu yurt içinde taşı
macılığa başlamışlardır. Daha sonra işçi permisi kul
lanılarak, gümrüğe döviz ile ödenmek kayıt ve şar
tıyla binlerce TIR, kaç yaşında olursa olsun, hangi 
marka olursa olsun, yurda getirilmesine müsaade 
edilmiş ve gümrük kapıları ardına kadar açılmıştır. 
Üç beş dolar döviz kazanacağız diye, Avrupa'da 
hurdalığa atılan bu TIR'lar Türkiye'ye getirilmiş ve 
iç piyasada taşımacılığa başlamıştır. . 

Bu sebeplerden dolayı, gerçek taşımacılığı yapan 
kamyoncu esnafı perişan olmuş, 1981 yılındaki nav
lun bedelini 1986 'da yük taşır hale gelmiştir. Hele 
bugünkü vergi sistemiyle - kazan kazanma, ister has
ta olup bir yıl yatakta yat, ister kaza yapıp kam
yonun hurda olsun, ister pekçok masrafla arabanı 
tamir ettirip zarar et-yılda 450 bin lira gelir göster
meye mecbur edilmesi, binlerce kamyoncu esnafını, 
vergisini ödeyemez hale düşürmüştür. Hükümetin 
bu yanlış politikaları nedeniyle, ortadirek kamyon
cunun yüzde 50'si icraya verilip, arabaları bağlatıl
mış, canlarından ve çok sevdikleri kamyonlarından 
bezdirilmiştir. 

Ayrıca, petrol fiyatları bütün dünyada dörtte 
bire düşerken, Türkiye'de kamyoncu ve şoför esna
fının belini büken motorin fiyatları aynı kalmıştır; 

— 35 — 
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ama sayın hükümetimiz, kamyoncuya davrandığının 
tam aksine, petrol 'bayilerine Ağustos 1986'da, bayi 
kârı olarak, devlet hazinesinden yüzde 10 hibe et
mekten çekinmemiştir.. 

(Kendisinin, serbest rekabete taraftar ve devlet
çiliğe karşı olduğunu her fırsatta söyleyen, hükü
mete rağmen, 'belediyelerin şehirlerarasında çalışacak 
otoibüs alarak, otobüsçülerimizle nasıl darbe vurul
duğunu anlamak mümkün değildir. 

Bugün, pekçok ilçe ve nahiye belediyelerimiz dev
let gücünü arkalarına alarak, otobüsçülük yapan es
nafımızla kıyasıya bir rekabete girmiş ve pekçok 
otobüstçü de iflas etmiştir. 

« Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; şimdi, 
uygulanacak olan tonaj indirimi için neler yapılma
lıdır, onu inceleyelim. 

Tonaj uygulamasına muhakkak geçilmelidir. 
Çünkü fazla yük yolları tahrip eder ve motorun 
zorlanıp, çok sık arıza yapmasına sebep olur; las
tikleri vaktinden evvel aşındırıp, tahrip eder; en 
önemlisi de, fazla yük, arabaların frenlerini zorla
yıp, kazalara sebep olur. Eğer bu uygulama başlar 
ise, böylelikle millî ekonomimizdeki büyük bir sa
vurganlık da önlenmiş olacaktır. 

(Bugüne kadar tonaj uygulaması yapılmadığı için, 
aynı kapasitedeki pekçok aracın .ruhsatına, taşıma 
kapasiteleri farklı yazılmıştır. Aynı marka ve aynı 
model arabalarda dahi farklılıklar vardır; bunların 
da düzeltilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, tonaj uygulamasına yüzde lO'luk bir to
lerans tanınmalıdır. Aksi takdirde, hububat, kömür 
ve maden gibi, kepçe veya helezonlarla yapılan 
yüklemelerde aynı miktarı tutturmak, pratikte müm
kün olmayacaktır. Pekçok kooperatif ve firma, ta
şıma ihalesine, yüksek tonajla taşıma yapacağı var
sayımına göre fiyat vermiştir. Bu nedenle, zararda 
olan nakliyatçıları kurtarmak için, ihaleler cezasız 
olarak iptal edilip, tekrar yapılmalıdır. (Devlet dai
releri, (KİT'ler ve şirketler, yeni tonaj uygulamasına 
göre değerlendirip taşıyıcılara ona göre fiyat farkı 
ödemelidir. Eğer bunlar yapılmıyorsa, kanunun yü
rürlüğe girmesi yılbaşına kadar uzatılmalıdır. 

Hükümet her malî yılbaşında, yolların özellik
lerine göre, yani otobanda, asfaltta, stabilize ve 
ham yolda ayrı ayrı olmak üzere, ülkenin tümün
de uygulanabilir bir kilometre fiyatı tespit edip, bu
nu taban ve tavan 'fiyatı olarak İlan etmelidir. Yük 
naklettiren mükellefler, kestikleri irsaliyelerden me
sul olmalılardır. Aksi halde, kamyon sahibi veya 
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şoför, başka yük aldıkları takdirde - hiç suçlu ol
madıkları halde - yük veren insanların mağdur edil
mesi mümkündür. 

Son olarak da, bu tonaj tatbikatını, hükümetin 
aralıksız ve devamlı takip ederek uygulattırmasında 
büyük yarar görüyoruz. 

(Bu bilgileri, yüce (Meclise saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
(Alkışlar) 

(Başka söz isteyen?.. Yok. 
Hükümet adına Sayın Bakan, buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Bolu Milletvekili Sayın Fuat öztekin'in 
hazırlayarak Mecli'simizin tasvibine sıunduğu teklif, 
burada, gerek 'kendi konuşmasıyla, gerek arkadaşla
rımızın konuşmalarıyla, genellikle tasvip görmekte 
olan bir teklif halinde karşımıza çıkmıştır. Esas iti
bariyle, hükümet olarak da desteklemekte olduğumuz 
bir tekliftir. (Bu bakımdan, 'ben burada, sizin vaktini
zi daha fazla almamak, hem de tekrarlar yapmamak 
için, burada ifade edilen görüşleri ve verilen bilgileri 
tekrarlayacak değilim; sadece, buradan bazı konu dı
şında olan veya yanlış ya da eksik ifade edilen nokta
lara temas-etmek işitiyorum. 

(Sayın -Mazhar Haznedar Beyefendi, akaryakıt fi
yatları Amerika'da 137 lira mertebesindedir; Türkiye* 
de '280' liradır -ki, zıannediyorum bundan kasıtları ben
zin fiyatlarıdır- dünyada akaryakıt fiyatları azaldığı 
halde, Türkiye'de azalmamıştır. Bu da, esas itibariyle, 
trafikte şoförlerin fazla yük almalarına sebep olmak
tadır», gibi bir ifadede bulundular. 

(Benzin ve mazot fiyatlarının, Amerika'da Türki-
ye'dekinden daha ucuz olduğu ifadesi aslında doğru
dur. Ancak, Sayın Haznedar'ın bunun arkasından var
dığı hükümlere ulaşmak, biraz olayı saptırmak demek 
olur. O bakımdan bunu bilginize arz etmek istedim. 

Dünyada, bir, petrol üreten ülkeler vardır, bir de, 
petrol ithal eden ülkeler vardır; Türkiye petrol ithal 
eden ülkeler arasındadır. Dünyada, Kuveyt gibi ülke
lerde, petrol vatandaşlarına bedava da verilmektedir. 
İyik'i onunla mukayese etmedi sayın milletvekili ar
kadaşımız. Şimdi Avrupa'ya, mesela Almanya, Fran
sa gibi petrol ithal eden ülkelere bakarsanız, özellikle 
mazotun, Türkiye'den daha pahalı olduğunu görür
sünüz. Bugünkü fiyatlar itibariyle mazot, Türkiye'den 
daha pahalıdır. Biz bugün, 280 liraya benzini, 250 
lira civarında da mazotu alabiliyoruz Türkiye'de; ora
larda mazot fiyatları 350 liradan aşağı değildir, hatta 
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daha da yüksektir. Bu bakırcıdan, olayı torsiyona uğ
ratmamak için bunu arz etmek istedim. 

Sayın Şengün, «Para cezaları etkin değil» dediler. 
Bu, bir takdir, ölçü meselesidir Sayın Şengün. Ce

zaları beş misline kadar çıkarma yetkisi de vardır; 
çok fazla cezalar da, .bildiğiniz gibi, tatbik edilemez. 
Bu Ibaikımdan, !bu para cezalarının denenmesinde fay
da vardır kanaatindeyim. 

Aslında, diğer memleketlerde tartı toleransı vermi
yorlar, sadece üst limiti veriyorlar. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Nedir?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY ı(Devamla) — Üst limit, aracın yük
lemesine müsaade edilen son rakamdır. Mesela, diye
lim ki, üst limit 19 torudur; 'bu 19 tonun üısitüne çıkıl
dığı zaman cezaya maruz kalır. Bizde bir tartı tole
ransı mevzubahis edilebilecek -aslında benim elimde 
şöyle bilgiler var- mekanik kantarlarda tolerans binde 
5 ile yüzde 3 arasında değişebiliyor. 

IMÜNIR SEVİNÇ (Eskişehir) — Artı - eksi... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Tabiî, artı-eksi. 
Elektronik kantarlarda bu, binde bir mertebesin

dedir. 
İSMAİL ŞENGÜN {Denizli) — Siz hangisini uy

gulayacaksınız? 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Biz bunu kanunda yaz
mıyoruz; yönetmelikte, mekanik kantarları da nazarı 
itibara alarak, elektronik kantarlardaki binde bir mer
tebesini, belki yüzde, yarım, öbürünü de yüzde 2 ci
varında tutmak suretiyle, mesela 10 tonluk bir kam
yona 200 kilogram mertebesinde, 20 tonluk kamyo
na 400 kilogram mertebesinde 'bir tolerans tanımayı 
düşünüyoruz. Elbette bu, yönetmeliğin çıkarılışı sıra-
sımdıa daha detaylı olarak tetkik edilecektir. 

Bu arada KDV'ye ve Taşıt Alım Vergisine temas 
ettiniz. . ^ 

§imdi, KDV çıikmaidan evvelki şartları hatırınıza 
getirmenizi öneriyorum. KDV, bililyorsunuz İstihsal 
Vergisi karşılığında gelmiştir; Taşıt Alım Vergisi o 
zaman da vardı. Onun için, burada bir ikileme yoktur 
kanaatindeyim. Bildiğiniz gibi, İstihsal Vergisi ve daha 
başka sekiz ayrı konudaki vergiler kalktı, onların ye
rine Katma Değer Vergisi geldi. 

Sayın Münir Sevinç'in konuşmasını, ıbu maddenin 
çiok dışına çıkan ve SHP Grubu adına konuştuğu hal
de, eminim ki, SHP Grubunun bir araştırma sonu
cunda ulaştığı ana fikirleri hiç de ifade etmeyen, sa

dece kendi şahsî görüşleri ve hiçbir incelemeye bile 
lüzum görmeden söylediği sözler olarak kabul ediyo
rum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niye öyle' söy
lüyorsunuz Sayın Bakanım; yani, Avrupa'da yükün 
yüzde 90'ı toplu taşıma araçlarıyla taşınmıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Sevinç, hiçbir şeyi 
tetkik etmemişsiniz ve beni de itham ettiniz o arada-
söylediklerinizin gerçekle hiçbir alakası yok; taşıma 
politikası olarak ve bugünün dünyasında varılan nok
tadan çok uzaktır söyledikleriniz. Bu böyledir, 

öncelikle şu hususu belirteyim, bu konu çok mü
nakaşa edildiği için, hiçbir önyargımız yoktur; taşı
mada, daima ekonomik ve diğer ıgenel ve sosyal şart
lar hâkimdir bizim tatbikatımızda. Dikkat ederseniz, 
sizin ifadelerinizde önyargı vardır, yani, demiryolu 
konusunda sizin önyargınız vardır; bizim, demiryolu
na karşı olduğumuz lafı tamamen uydurmadır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bfendiim, Arifi-
ye - Sincan arasındaki yolun, buyurduğunuz tabiri 
«oyuncak yol» dur; gazetelerde okudum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, onun durdu
rulmasının gerekleri, gerekçeleri vardır; o gerekçeleri 
biz ortaya koyar durdurunuz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Gazetelerde oku
dum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Gazetelerde okumuş 
olabilirsiniz gayet tabiî. (ANAP sıralarından «sırası 
gelince» sesleri) sırası gelince söylenir. 

Yalnız, şunları bilmenizi arzu ederini.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O sizin önyargı

nız oluyor değil mi Sayın Bakanım? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Hayır efendim, önyargı 
değil, bir fizibilite etüdünün sonucunda varılan karar
dır; netice budur. 

Şilmdi, Almanya'da -ki, demiryollarının çok oldu
ğu bir memlekettir- demiryolları ağı toplamı, bun
dan dört, beş sene evvel, 22 bin kilometre idi; bu se
ne 20, haltta 19 bin kilometredir. Buna mukabil 400 
bin kilometre karayolu vardır beyefendi. 

İngiltere'de 250 bin kilometre karayolu vardır; 
buna mukabil demiryolu ağı toplamı ise, bundan altı 
sene evvel 20 - 21 bin kilometre civarındaydı, bugün 
17 bin kilometredir. 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Bakanım, 
ben, yüzde kaçını karayolu ile, yüzde kaçını demiryo
lu ile taşıyorlar diye sordum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY '(Devamla) — Yüzde 90'ı değildir efen
dim. Yolcu taşımasında ağırlık karayollarındadır; yük 
taşımasında ise, yüzde 60 mertebesinde demiryolların-
dadır. O da, demiryollarında sanayi mamulünden zi
yade, cevher, kömür, demir gibi .kitle yükler taşınır. 
Bunu da biraz inceleyin, lütfen partiniz incelesin, ve 
ben, parti adına konuştuğumuz için, bunu ifade etmek 
istediım. Partiniz adına, eğer bir inceleme sonucunda 
söz söylenmiş olsaydı, sonuç böyle olmayacaktı. 

MÜNtR (SEVİNÇ (Eskişehir) — Siz de biraz in
celeyin Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — «Petrol fiyatları dünya
da dörtte b'ire düştü» dediruiz... 

MÜNİR -SEVİNÇ (Eskişehir) — ıSpot... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devaımla) — Hayır, dünyada dörtte 
bire düşmemiştir. Petrol fiyatları 27 - 28 dolar mer-
tebesimdeydi, bu nihayet 11 - 12 -sayın Mazhar Be
yin burada söyledikleri gibi- 13 dolarlara -ki, Amerika 
piyâssaında petrol daha ucuzdur, Avrupa piyasasında 
öyle de değildir- spot olarak o rakamlara kadar düş
müştür. Bu da, nihayet yansı, yani dörtte iki merte
besindedir, dörtte biri kadar değildir, lütfen abartma
yın. 

MÜNtR SEVİNÇ ı(Eskişöhlr) — 5 dolara kadar 
indiğini gazetelerden okuduk efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Türkiye'de de aynı kal
mamıştır; Türkiye'de, dolar karşısındaki fiyatı düş
müştür. Şu anda belki, aşağı yukarı yüzde 18 mer
tebesinde -yılbaşına nazaran- inme vardır, dolar kar
şısındaki fiyatımı düşünürseniz. 

Bu teklif, vesilesiyle karayolu -demiryolu mukaye
sesi yapmaya niyetlenecek değiliz; çok daha ciddî bir 
konuşmadır. Karayokı - demiryolu mukayesesi, bir 
Ulaştırana politikası olarak yapılmaz; «İki nokta ara
sında, ulaşımın en iyi şekilde yapılmasını sağlayan 
hangisidir?» diye yapılır. Bilmem anlatalbildim mi? 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakanın, benim konuşmamla ilgili 
olarak söylemiş olduğu bir şey var; yanlış yorumlan
maması için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, siz konuştunuz, 
Sayın Bakan da cevaplandırdı. Bu konu üzerinde yap
tığınız bir açıklamada, açıklayamayacağınız biçimin
deki bir açıklama mı? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ördü) — Konuş
mamla ilgili olduğu için açıklama yapmak istiyorum 
müsaadenizle. Benim bir yorumum vardı; onu Sayın 
Bakan başka türlü yorumladılar. 

BAŞKAN — Kendilerine göre açıkladılar; bir soru
nuz varsa ayrıca alabilirim veya madde üzerinde ala
bilirim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Ama, 
yanlış bir yorumdur Sayın Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İçtüzükteki «yan
lış atıf»... 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, tarafımızdan, karşı
lıklı olarak inceleme imkânını bulamadım şu ana ka
dar; çünkü, sizin ve sayın bakanın bilgileri çok ayrıntı
lı idi. Madde üzerinde açıklayabilirseniz, orada ala
yım. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Peki, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, teklifin tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Tek
lifin maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Araçların yüklenmesi 
Madde 65. — Araçların yüklenmesinde yönet

melikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 
a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması, 
b) Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya ta

şıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

c) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik gü
venliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükle
me yapılması, 
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d) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin 
ve tedbirleri almadan taşınması, 

e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması 
özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklen
mesi, taşınması ve taşıttırılması, 

f) Gabari djşı yük yüklenmesi, yük üzerine veya 
araç dışına yolcu bindirilmesi, 

g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökü
lecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü 
çıkaracak şekilde yüklenmesi, 

h) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğimin
de dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve siv
ri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

i) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım 
işaretleri, dür ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örte
cek şekilde yüklenmesi, 

j) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve 
tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 

Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve 
yan (römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu ta-
şınaljülmesine ilişkin esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

Yukarıdaki bentlerden (a), (c), (f), (g), (h), (i) ve 
(j) bent hükümlerine uymayanlar ikibinbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılır, (b), (d) ve (e) bentle
rindeki şartlara uymayan sürücüler beşbin liradan 
onbijn liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı-
lırlaf. 

Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işleteni
ne iit olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim 
biriıjnlinde indirilir. Bu maddenin (b), (d) ve (e) bent
lerindeki şartlara uymayan yük taşımasında kullanı
lan taşıtlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafik
ten menedilir. 

Sürekli olarak mamul veya hammadde yükü 
naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve
ya tüzelkişilere ait işletmeler yük nakli yaptırdıkları 
araçların azamî toplam ağırlıklarını dikkate alarak 
yükjleme yaptırmakla zorunludurlar. Buna aykırı ha
reket eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
ya tüzelkişiler her araç için onbin liradan yirmibin 
liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ancak, ağırlık kontrolü ile tartı toleransları yö
netmelikte belirlenir. 

| Bu madde ile ilgili belirlenen para cezalarının ta
mamını veya bir kısmını beş katına kadar artırmaya 
Babanlar Kurulu yetkilidir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda 
ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

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

Başkan, değerli arkadaşlarım; eğer Sayın Bakan, bu
rada benim değindiğim bir konu üzerinde yanlış bir 
yorum yapmasa idi, şimdi söz almamış olacaktım; 
ama bence bir hata yaptı ve petrol fiyatlarını, âdeta 
TürkiyeVIe müdafaa eder gibi bir tavır takındı. 

Kesinlikle ifade ediyorum; Türkiye'de uygulanan 
petrol fiyatlarının müdafaa edilir yanı yoktur. Bunu 
söylememin nedeni şu idi: Teknik yönden, gerek 
trafik emniyeti, gerek vasıtaların emniyeti, bakımın
dan, gerekse yolların bakım, tamir ve yenilenme mas
rafları olarak bir kanun getirilmiş; bu kanun esas 
itibariyle o yönleri ile uygun. Ancak, bizim değindi
ğimiz husus; konuyu sadece böyle yasaklarla, ceza
larla, istenilen neticeye ulaştırmak kabil değildir; bu
nun yanında, özellikle şoförlerin ve nakliyecilerin ba
zı sorunlarının halledilmesi mecburîdir, dedik. Bun
da da yüzde yüz haklı olduğumuza hâlâ inanıyorum. 

Bu sorunların başında da, özellikle şoför ve nak
liyecilerin veya bu esnafın diyelim, birtakım parasal 
sorunları vardır, ihtiyaçları vardır. Yapmış oldukları 
masraflar fevkalade büyüktür. Bu masrafların için
de en büyük rakamı tutan da akaryakıt giderleridir. 

Bizde kullanılan bir galon' benzinin fiyatı, Ame
rika'da 69,9 senttir, dedim. Eğer bugünkü rayiç üze
rinden, 745 lira olarak bunu değerlendirirseniz, Türk 
parası olarak 137 liraya geliyor; Türkiye'de ise 282 
liradır. Yine, bir başka rakam söyledim: Amerika'da 
asgarî ücret alan bir işçinin bir saatlik ücretiyle 20 lit
re benzin alması kabil; Türkiye'de ise 0,7 litre olu
yor, dedim; bunların hepsi doğru. - • 

Sayın Bakan, «Birtakım memleketlerle Türkiye'yi 
mukayese etmek doğru değildir; mesela Kuveyt'te, bel
ki de bedava verirler; çünkü Kuveyt, petrol üreticisi 
bir ülkedir» dediler. 

Doğrudur; ama, benim dediğim yer Kuveyt değil, 
Amerika idi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Avrupa'da bahsettim, pet
rol tüketenlerden. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Size 
Amerika'dan başka rakamlar vermek istiyorum. Ame
rika'da, 1978 senesinde yapılan bir araştırmada, gün
lük petrol tüketimi 18,5 milyon varil idi; bunun 9 mil-
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yon varilini (yarı yarıya) ithal ediyor, 9 milyon vari
lini de kendi kaynaklarından üretmekte idi. O tarihte 
yapılmış bir hesaba göre, Amerika'da petrol tüketim 
eğilimi, geçmiş, yıllarda olduğu gibi aynı hızla devam 
ederse, varılan sonuç şu : Yeni kaynaklar bulunmadığı 
takdirde - tarih olarak söylüyorum - 4 Haziran 1984'te 
Ameri'ka'daki son katre petrolü de topraktan çekip 
almak bahis konusu olacaktı. Hadise Amerika için bu 
kadar önemlidir. Amerika petrol üreten bir memle
ket; ama aynı zamanda, onun çok çok üstünde petrol 
tüketen bir memlekettir de. 1980 yıllarında Amerika'
da araba başına 800 küsur varil olan petrol tüketimi, 
alınan tedbirler sayesinde, bugün 600 küsura düşmüş
tür. Amerika'da arabaların sürat tahdidi vardır ve 55 
mildir, onu geçemezsiniz, 88 kilometre ediyor; Türki
ye'de ise 99 kilometredir. 

Binaenaleyh, Amerika, Kuveyt gibi petrol üreten 
ve namütenahi tüketme imkânına sahip bir ülke de
ğildir. Ona rağmen, orada asgarî ücretli bir işçi, bir 
saatlik ücretiyle 20 litre benzin alabiliyor; Türkiye'de 
bu 0,7 litredir ve 282 liradır. 282 lirayı şoför esnafı 
vermektedir. 

Bir başka hususa değineceğim: Bir süre önce, Baş
bakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem'le yaptığımız 
bir konuşmada, Türkiye'de, petrol fiyatlarının düş
mesi sonucu olarak, Türkiye'nin 1986 yılında, sade
ce petrol faturasından dolayı kazancının 1,5 milyar 
dolar olacağını ifade etmişti. Bunu Sayın Başbakan, 
Eskişehir'de yapmış olduğu bir konuşmada 1.7 milyar 
dolar olarak ifade ettiler. Bu rakamları, bugünkü ra
yici üzerinden Türk parasına vurursanız, tüketicinin 
katlanmak mecburiyetinde olduğu, cebinden vergi gi
bi fazladan ödediği paranın mertebesi hakkında bir 
fikir edinmek kabil olur ki, bu da 1,2 ilâ 1,3 trilyon 
Türk Lirasıdır. Bu da vergi, 7.2 trilyon liralık bütçe
nin yanında, sadece petrol faturasmdaki ucuzlamanın 
fiyatlara intikal etmemesi dolayısıyla 1,3 trilyon Türk 
Lirasını, vatandaş, cebinden fazla olarak veriyor. Bunu 
niçin ucuzlatmıyoruz? Bunu ucuzlatmadığınız takdir
de enflasyonist baskı elbette ki, devam edecek. Nak
liyelere intikal ediyor; ayrıca, petrol faturasının en bü
yük kısmı enerjiye yükleniyor, enerji fiyatlarında ar
tış oluyor; bu da üretim maliyetlerine etki yapıyor ve 
netice itibarıyla enflasyonist baskı bir türlü dizgin al
tına alınamıyor, alıp başını gidiyor. Bundan da, tabiî, 
vatandaş önemli ölçüde etkilenmiş oluyor. 

Söylemek istediğim hususlar bunlardı. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
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Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 471 sıra sayılı Kanunun 

(j) bendinden sonra ikinci paragraf olarak aşağıdaki 
metnin ilavesini arz ederiz. 

İlave edilecek metin: 
«Yukarıdaki (b) bendindeki yük taşınmasında kep

çe ve helezonla yüklenmesi halinde trafik belgelerin
de yazılı taşıma sınırlarını yüzde ona kadar aşmasına 
müsaade edilir.» 

Salih Alcan Muhittin Yıldırım 
Tekirdağ Edirne 

Musa Ateş Kadir Narin 
Tunceli Diyarbakır 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI BEHIÇ SA
Dİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Önerge açık Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Bir geçici madde eklenmesine dair önerge vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 13.10.1983 Tarih ve 2918 sa

yılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifine aşağıdaki ge
çici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat öztekin Mustâfa Sabri Güvenç 
Bolu Niğde 

İsmet Oktay Ayçan Çakıroğullan 
Eskişehir Denizli 
Naci Taşel İsmet özaslan 

Elazığ Amasya 
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Madde 2. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

Geçici Madde 7. — Kamu kurum ve kuruluşların
ca yük naklettirmek amacıyla yapılan mukavelelerin, 
bu Kanunun 65 inci maddesinin değiştirilmesi sebe
biyle sürekli olarak yürütülmesinin aksatılmaması için 
gerekli değişikliklerin esas ve usullerini tespit etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Gerekçe: Değişiklik ile trafik belgelerinde yazılı 
taşıma sınırını yüzde 10'a kadar aşma halinde, 2 000 
TL. para cezası ile taşımanın yapılabilme ihtimali or
tadan kalkmaktadır. Ayrıca eski maddede yükleme ya
pana ceza olmadığı için ancak bir kontrol anında faz
la yükleme yapan vasıta trafikten men edilebilmek
teydi. Daha önceden mukaveleye bağlanan kamu ku
rum ve kuruluşlarının nakliye taahhütlerinin aksama
dan yürütülebilmesi için gerekli değişikliklerin yapıl
ması esas ve usullerin tespiti hususunda Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi gerekmektedir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ek madde anlaşıl
madı. Getirmek istedikleri nedir? 

BAŞKAN — Geçici madde 7 olarak geliyor; ana 
kanunda 6 geçici madde vardı, bu getirilen madde de 
7 nci geçici madde olarak bu kanuna ekleniyor. 

Bir kere daha okutuyorum : 
«Madde 2. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Ka

rayolları Trafik Kanununa v aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir: 

Geçici Madde 7. — Kamu kurum ve kuruluşların
ca yük naklettirmek amacıyla yapılan mukavelelerin, 
bu Kanunun 65 inci maddesinin değiştirilmesi sebe
biyle sürekli olarak yürütülmesinin aksatılmaması için 
gerekli değişikliklerin esas ve usullerini tespit etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI BEHİÇ SA
Dİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN— Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmaktadırlar. 
Geçici madde eklenmesini isteyen önergeyi oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

metinde «Bu Kanunun 65 inci maddesinin değiştiril
mesi sebebiyle» diye bir ibare var. Böyle bir hukukî 
terim olmaz, redaksiyon için yetki verin hiç olmazsa; 
bir yanlışlık yapılmasın. 

BAŞKAN — Gerekçede olacaktır Sayın Tutum. 
Madde içinde... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, madde 
metni içinde okudu sayın kâtip. Madde içinde öyle 
bir ibare olmaz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bir husus 
daha var: Bu konuda yetki verirken nazarı itibara 
alınmak üzere. 

BAŞKAN — Evet. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Bu değiştirilen 65 inci 
maddenin (d) fıkrasındaki hüküm «Tehlikeli ve za
rarlı maddelerin gerekli izin ve tedbirleri almadan ta
şınması» tarzında ifade edilmiş; «alınmadan taşınma
sı» olması lazım. Cümle bu haliyle bozuk oluyor bu
rada; «alınmadan» şeklinde değiştirilmesi için de yetki 
verelim. 

BAŞKAN — Şimdi, metinde «bu Kanunun 65 in
ci maddesinin değiştirilmesi sebebiyle» diye bir ibare 
var; Sayın Tutum buna takıldılar. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet, mümkün de
ğil, hukukta böyle ibare olmaz. Madde metninde böy
le bir ibare olmaz; gerekçede olabilir ancak. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, madde bu haliyle oy
landı; ancak tek satırlık ya da kelimede bir düzelt
me olsaydı, yetki alacaktık; ancak bu kadar geniş bir 
ibare ki, sayın Genel Kurulca da kabul edildi... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
yanlış bir iş yapmayalım; redaksiyon yetkisi verelim. 

BAŞKAN — 1 inci madde ile 65 inci madde değiş
tirildiği için bu şekilde izah edildi ve böylece kabul 
edildi. 

(d) bendinde, «... gerekli izin ve tedbirleri almadan 
taşınması» şeklinde değil, «... gerekli izin ve tedbirler 
alınmadan taşınması» biçiminde düzeltilmesi için «Baş
kanlığa yetki verilmesini istiyorum» diyorsunuz. 

Başkanlığımızca, içtüzükteki yetkiye göre düzelti
lecektir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tamam. 



T. B. M. M. B : 16 21 . 10 . 1986 O : 1 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi, 3 üncü madde ola
rak okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi, 3 üncü madde olarak oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi, 4 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi, 4 üncü madde olarak oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Oyunun rengini açıklamak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Demin kabul edilen önerge muvacehesinde, baş
lıkta da şöyle bir değişiklik yapmak gerekecektir: 
«13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi». Başlık bu şekilde düzeltilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü 
kalbul edilerek kanunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bingöl Milletvekili Sayın Hak
kı Artukarslan'ın bir söz istemi vardır. 

Sayın Hakkı Artukarslan, «Bingöl'deki bir fabri
kanın malzemesinin sökümü kardeşime verildiği iddia 
edilmiştir. Durumun aydınlığa çıkarılması için, cevap 
hakkı verilmesini istiyorum» diyor. 

içtüzüğün 73 üncü maddesine göre bu istek uygun 
görülmüştür. 

Ancak, Sayın Artukarslan, yeni bir cevap hakkı 
doğurmayacak biçimde konuşmanızı rica ediyorum; 
buyurun efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Genel Kurulda bulun
madığım bir anda, komşu ilim Diyarbakır Milletvekili 
Kadir Narin, bu mukaddes kürsüden konuşurken, Do
ğu Anadolu'da yapılan hizmetleri sıralarken Bingöl'
den de bahsederek, Bingöl'de un fabrikası yapımıma 
kaldığını ve peşinden, çimento fabrikasının da yapıl
madığını mevzubahis ediyor ve şöyle konuşuyor: 

«İM : Bingöl; 1970'lerden sonra başlatılan çimento 
fabrikası. Bu ara seçimde gördüm ki, çimento fabri
kasının temeline dökülen harçlar ve oraya atılan de

mirler, ihale yoluyla bir ANAP'lı milletvekilinin kar
deşine verilmiş ve temel, o arkadaşım tarafından sö
külmektedir.» 

Bunun peşinden - ben burada yokum - Bingöl 
Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu, ısrarla bunun vu
zuha kavuşmasını talep etmekte ve kendisi de kür
süden inerken aynen şöyle demektedir: 

«Kadir Narin (Diyarbakır) — Var efendim, var; 
Hakkı Artukarslan'ın kardeşi.» 

Muhterem milletvekilleri, ben de bu kürsüye çık
tığımda, uluorta, aslı ve esası olmayan, gerçekle, ha
kikatle ilgisi olmayan, sadece laf olsun diye; bilfarz 
desem ki, Sayın Kadir Narin'in baibası Diyarbakır'da 
Ulu Camili sattı; söyler miyim ben bunu? 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Kargalar gü
ler. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Doğru 
şey değil; kargalar güler. 

Bir seçim geçirdik. Seçim içerisinde, uluorta ya
lanlar ve tezvirler vardı. Dolayısıyla, Sayın Kadir Na
rin de milletvekili olarak Bingöl'e gelmiş olabilir. 
Oradaki dedikodulara atfen, böyle gerçeği olmayan, 
bir yalanı, bir tezviri bu mukaddes kürsüye getire
rek, benim ailemden ve benden bahsetmiştir. 

Şimdi ben, Yüce Meclisin huzurunda kendilerini 
ispata davet ediyorum. Kişilerin şerefi, her şeyin üs
tündedir. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Yarası olan 
gocunur. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Yarası 
olan buraya çıkamaz; buraya çıkan, her şeyi ispatla 
mükelleftir. Aksi takdirde, namuslu ve namussuzu 
ayırt etmek burada mümkün değildir. 

Benim kardeşimin böyle bir yerde, böyle bir in
şaatta bir çivi alıp sattığını ispat ederse, milletvekil
liğinden istifa edeceğim. Eğer iddiasını ispat etmez
se, dünyanın en alçak adamıdır. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Alçak sensin, 
adi herif. Bir defa, eğer erkeksen, orada o kelimeyi 
kullanamazsın; adi insan sensin; ispata davet ediyo
rum seni. -

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Söz hakkı isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Narin, ne konuda cevap vere

ceksiniz? 
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KADİR NARİN (Diyarbakır) — Hakaret etti, 
hakaret; o nedenle. Sataşma var, cevap vermek istiyo
rum. (SHP sıralarından «Sataşma var» sesleri ve gü
rültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — İspat ekle
mezsen adi adam sensin, dedim. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, haka

ret etti, yalan söylüyor. Ben bu lafı kendisine iade 
©diyorum; bu konuda söz istiyorum. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — İtham et
mek, yalan söylemek midir? Bütün bunları ispat et; 
çünkü, yalan söylüyorsun. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Bingöl'ü sen soy
dun adi adam. 

BAŞKAN — Sayın Narin, siz de yerinizden ce
vap verdiniz. Başkaca... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, «İspat 
etsin» dedi. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Olur mu Sayın 
Başkan, konuşsun efendim. 

«ispat etsin» diyor, yetmez mi? 
BA/ŞKAN — ispat etme külfeti konusu var. İs

pat... 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Açık açık hakaret 

etti; böyle olur mu efendim? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, «Is-

patf etisin» diyor, onu istiyor. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

hakaret etti. Lütfen efendim... 
BAŞKAN — Şimdi, «eğer ispat edemezsiniz» de

dikten sonra bir hakaretamiz söz söyledi; siz de yeri
nizden, «O sensin» dediniz, «Onu iade ederim» dedi
niz; ancak, şimdi ispat etme... 

SALİM EREL (Konya) — Müsaade edin konuş
sun, Sayın Başkan. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, böyle 
insanlar, yüzüne tükürünce, yağmur yağıyor şeklin
de anlıyorlar. Burada benim ve ailemin şahsına ait 
bir hakaret var: Cami satacakmış benim babam!.. 
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I BAŞKAN — «Onu demedim» diyor... 
EROL AĞAGIL (Kırklareli) — «Cami sattı» de

di efendim. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Biraz önce dedi 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Narin, onu örnek olarak «me

sela öyle desem» diyorlar ve «onu demedim» diyor
lar; o konu kesindir. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — O misal verildik
ten sonra, demiş ya da dememiş neye yarar? 

BAŞKAN — Sayın Narin, «demedim» diyorlar, 
«Bilfarz, örnek olarak ben de böyle desem» diyorlar 
ve ilave ediyorlar «demem» diye; o konu berraktır. 
Diğer konuda... 

KADİR NARIN (Diyarbakır) —- Sayın Başkan, 
sizi üzmek istemiyorum; ama... 

-BAŞKAN — Sayın Narin... 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — ... Hakkı Artu-

karslan'a şunu söylüyorum: Dünyanın en adi insanı 
kendisidir, en alçak insanı kendisidir. 

BAŞKAN — Sayın Narin, karşılıklı hakaret et
meyin... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sana iade 
ediyorum, erkeksen çıkar kürsüye ispat edersin, is
pat yeri orasıdır. 

KADİR NARÎN (Diyarbakır) — Sensin bütün on
lar, en adi insan sensin. 

BAŞKAN — Sayın Narin, ispat külfetli size yük
lendi, başkaca bir şey yoktur. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — ispat mahkeme
de olur, milletvekili burada söz söyler. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizde 
bugün için görüşülecek başka bir konu bulunmamak
tadır. 

Gündemde bulunan konuları görüşmek için, 22 
Ekim 1986 Çarşamiba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.55 

o<&> <••• 
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Vn. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, 1986 yılında gerçekleştirilen pamuk itha
latına ve nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı. (7/1265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk çiftçi ve köylüsünün ve ihracatımızın en 

önemli kaynağı olan paımuk ithalatı hakkında aşağı
daki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ca
hit Aral tarafından yazılı alarak cevaplandırılması hu
susunda delaletinizi saygı ile rica .ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Türk çiftçi ve köylüsünün yetiştirdiği ve Tür-
ikiyemizin en büyük ihraç ürünü dan pamuk politi
kasında yeni ıbir politika söz Ikonusu mudur? 

2. 'Bu önemli ihraç ürünümüzün Türkiye'de (TA
RİŞ, ANTBİRLÎK, ÇUKÖBİRLİK) bulunan birlik
lerde stok durumu ne kadardır? elide bulunan bu stok
lar mevcut iken yabancı ülkelerden niçin pamuk ithal 
edilmektedir? 

3. Hangi yabancı ülkelerden ve 1986 yılında kaç 
ton pamulk ithal edilmiştir? Eldeki stokların piyasaya 
sürülmemesi bu ithalatla ilgiliımidir? 

<4. Eldeki stokların Türk sanayicilerine satılma
ması karşısında ne gibi tedbirler alınmıştır? 

5. Güdülen bu politikayla 1986 - 1987 piyasası
na ne gibi etkisi olacaktır? Türk çiftçi ve köylüsünün 
artan maliyetler karşısında ürününün piyasa fiyatları 
altımda satılması karşısında,- Türk çiftçisinin mağdu
riyetini giderecek ne ıgibi tedbirler alınmıştır? 

TC 
'Sanayi ve Ticaret Baikanlığı 17 . 10 . 1986 

Basın ve Halikla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-339 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. Genel Sekreterîiğtoin 1.9.1986 

tarih ve 7/1265/6580/25558 sayılı yazınız. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun, 1986 yılında gerçekleştirilen pamuk ithalatına ve 
nedenine ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Hatay Milletvekili M. Murat Söklmenoğlu'nun 
yazılı sonullarına cevaplarımız : 

Soru 1. Türk çiftçi ve köylüsünün yetiştirdiği ve 
Türkiyemizin en büyük İlhraç ürünü olan pamuk po
litikasında yeni bir politika söz konusumudur? 

Soru 2. Bu önemlli ihraç ürünümüzün Türkiye' 
de (TARİŞ, ANTBİRLÎK, ÇUKÖBİRLİK) bulunan 
hiriilkler.de stok durumu ne kadardır? elde bulunan bu 
stoklar mevcut iken yabancı ülkelerden niçin pamuk 
ithal edilmektedir? 

Sioru 3. Hangi yabancı ülkelerden ve 1986 yılın
da kaç ton pamuk ithal edilmiştir? Eldeki stokların 
piyasaya sürülmemesi bu ithalatla ilgilimidir? 

Soru 4. Eldeki stokların Türk sanayicilerine .sa
tılmaması karşusında ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Soru 5. Güdülen bu politikayla 1986 - 1987 piya
sasına ne gibi etkisi olacaktır? Türk çiftçi ve köylü
sünün artan maliyetler ıkarşıısınıda ürünün piyasa fi
yatları altında satılması karşusında, Türk çiftçisinin 
mağduriyetini giderecek ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Cevap 1. Türk çiftçi ve köylüsünün yetiştirdiği 
ve Türkiyemizin ven büyük ihraç ürünü olan pamuk 
politikasınla yenli bir politika getirilmesi söz konusu 
değildir. 

Ancak, 1985/86 sezonunda Türkiye'nin pamuk ih
racatında ve pazarlanmasında görülen darboğazların 
en büyük nedenli; üretici ülkelerin ellerinde büyük 
miktarlarda stok birikmesi ve özellikle Amerika Bir
leşik Devletlerinin elinde bulunan stokları eritmek 
gayesiyle düşük fiyatla pamuk satmayı amaçlayan 
yeni bir İhracat programı uygulamaya başlamasıdır. 

Çok yüksek olan mahlıç pamuk maliyetlerine rağ
men, A,B.D. Hükümetinin >bu pamuk programını uy
gulamaktaki kararlılığı Amerikan ihracatını rakip fi
yatlarla dalgalanmaya bıraıkmış ve hali hazırda belir
lenen pamuk ihracatı 2 milyon balyaya ulaşmıştır. 

A.B.D.'riin pamuk destekleme uygulamaları karşı
sında Çin, PaJkisItan, Rusya gibi diğer üretici ülkelerin 
ellerindeki stokları eritebilmek için kıyasıya bir reka
bete girmesi sonucunda dünya pamuk fiyatları gün 
geçtikçe düşmektedir. Diğer yandan, dünya pamuk 
durumunu etkileyen en önemli husus, dünya pamuk 
stoklarının tüketimi rahatlıkla karşıladıktan sonra yine 
büyük miktarda stok devrediknıesidir. 

Bu nedenle, dünya pamuk piyasalarında mahlıç 
pamuk fiyatları uzun bir süredir sürekli olarak düş
me göstermektedir. Liverpool Pamuk Borsasında A 
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ve IB indeksi fiyatları Ocak 1985 ayına nazaran Ağus
tos 1986 ayında yarı yarıya düşmüştür. 

Dış borsalardaki pamuk fiyatlarının bu anormal 
düşüşü Türkiye'nin de pamuk ihracatını ve iç piiyasa 
satıhlarını 'büyük ölçüde etkilemiş ve etfldlemeye de de
vam e'tmektedir. Bu zor şartlar; Pamuk Tarım Sa
tış Kooperatifleri BMiklerinin elinde 1985/86 sezon 
sonu itibariyle 34 198 ton mlahlıç pamuk stoku kal
masına sebep olmuştur. Hükümetimizce bu stokların 
eritti'Umesi ve ihraç imkânı bulunmayan pamuklarımızın 
piyasaya verilmesi hususunda azamî gayret gösteril
mektedir. 

Cevap 2. 12.9.1986 tarihi itibariyle, Tariş'iin elin
deki mahiıç pamuk stokları î l 515 ton, Çukdbirljiğm. 
11 711 «on, AnftJbiriiğin 10 972 ton olmak üzere top
lam 34 198 ton mahiıç stoku bulunmaktadır. 

Gerek pamuk üreticilerinin girdi ve işçi fiyatları
nın yükısiekliği nedeniyle ürünlerini yüksek maliyette 
elde etmeleri ve gerekse Pamulk Tarım Satış Koope
ratifleri Birliklerinin Devlet adına aldıkları kütlü pa
muklar için üç aylık vade faizi % 49,5, yıllık faizi 
% 64'-e varan Destekleme kredileri kullandıklarından 
Birlilklerin işleme sonucu elde ettikleri mahüıç pamuk 
yüksek fiyatlara mal olmaktadır. 

Cevap 3. Son üç yıllık Türkiye'nin mahiıç pa
muk ithalatı şu şekildedir. 

Miktarı i(Ton) Değer (U.S. $) 

1984 486 1 624 946 
1985 635 2 204 465 
1986 6 566 7 964 154 

J986 yılının ilk altı ayında pamulk ithal ettiğimiz 
yabancı ülkeler ve ithal miktarları aşağıda verilmiştir. 

Ülkeler Miktar ı(Ton) 

Hindistan 4 102 
Suriye 1 201 
Mısır 628 
Pakiistan 419 
isviçre 199 
Yunanistan 17 

Toplam 6 566 

Cevap 4. Pamuk Birliklerinin, yüksek maliyeltler 
nedeniyle ellerinde biriken pamuk «toklarını Türk sa
nayicilerine satamamaları karşısında Bakanlığımızca 
alınmakta olan tedbirler şunlardır; 

îç piyasada, sanayici ihracatçıya fon ilâve edilmek
sizin Liverpool endekslerine ithal maliyetleri ilâve 
edilmek suretiyle satış (gününde bulunan değerler üze
ninden satış yapılarak; nem pamuğun işlenip ihraca
tının sağlanması ve ihracat gelininin artırıilması, hem 
de sanayici ihracatçının korunması temin edilmekte
dir. 

Bu uygulamanın, yaratılacak katma değer yönün
den yararına karşılık, teşekkül edecek satış fiyatları
nın maliyetlerin altında kalması nedeniyle, bir mik
tar Hazine zararına da yol açmaktadır. 

Biriliklerin ellerinde bulunan pamukları eritebilmek 
için, dış piyasa fiyatlarının üzerine ithal maliyetleri 
eklenerek sanayiciye ithal pamuk maliyetlerine yakın 
fiyatlarda pamulk satışı yapılması uygulamasına devam 
edilmektedir. Ayrıca sanayici ihracatçıya, döviz kar
şılığı satılan ürün bedellerinin ödenmesi için üç ay
lık vade verilmiş, ilk ay içlin vade farkı alınmaması 
ve ikinci, üçüncü aylar için % 6'lık vade farkı uygu
laması kolaylığı gefiriılmişHiır. 

Cevap 5. Pamuk stoklarının eritilmesi için yapı
lan bu uygulamanın, yaratılacak katma değer yönün
den yararına karşılık, teşekkül edecek satış fiyatla
rının maliyetlerin altında kalacağının açık olması ne
denliyle, Hazine zararına yol açmak gibi bir zararı 
bulunmaktadır. Bu nedenle 1986/87 döneminde; Türk 
pamuğunun öncelikle değerlendirilmesi ve dolayısıyla 
Türk çiftçisinin ürün bedellerini değerinde ve bir an 
önce alabilmesi^ için, sanayici ihracatçıya pamuk it
hal maliyetlerinin altında olmamak üzere, sübvanse 
bfir fiyatla pamuk satışı düşünülsün veya düşünülme
sin, öncelikle pamuk ithalinin önlenmesi, böylece ge
rek 1985/86, gerekse 1986/87 döneminden bir sonraki 
dönemlere stoksuz girilmesıiriin sağlanması hedeflen-
mişUir. 

26 Aralık 1985 tarih ve 18970 sayılı Resmî Ga-
zeteMe yayımlanan ithalat Rejimi Kararına göre «kar-
de edilmemiş veya taranmamış pamuk» ithalinden 
Ton^da 1 A.B.D. doları karşılığı Türk Lirası Fon alın
maktadır. Fon miktarının az oluşu ve dış piyasa fi
yatlarının sürekli düşüşü iithal pamuğa olan talebi ar
tırmaktadır. Dölayıisıyla, maliyet fiyatları üzerinden 
îhraç şansı bulunmayan mahiıç pamuğun hiç değilse 
iç piyasada sanayici ihracatçı tarafından kuşanılma
sını sağlamak üzere pamuk ithalatının «Fon öden
mek Suretliyle İthal Edilecek Mallar» listesine alınarak 
iç piyasa fiyatları ile eşitlik sağlayacak miktarda bir 
fona tabi tutulması sureciyle pamuk ithalinin önlen
mesi gerekmektedir. Bu suretle ucuz ve kalitesiz pa-

, muğun ülkemize girmesi de önlenmiş olacaktır. 
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2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, İskenderun gümrüğündeki saçlara elkonul-
masının nedenine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı. 
(7/1273) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İhracat yapılması gerekirken yurt içinde usulsüz 

satılan «Sac»ların akü'beti hakkında aşağıdaki sorula
rımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın A. Kurtoebe 
Alptemoçin tarafından yazılı olarak cevaplanıdırılması* 
hususunda delaletinizi saygı dile rica ederini. 

İM. Murat îSöklmenoğlu 
Hatay 

1. İskenderun gümrüğündeki saclara niçin el ko-
nullmuş? Saclar hangi firmanın ve ne gayeyle gel-
mliış? Hangi gayeyle pazarlanmaktaydı? 

2. İhracat yapılması gerekirken yurlt içinde usul
süz satılan ve Hatay'ın İskenderun /gümrüğündeki sac
ların akıbeti ne olmuştur? 

3. Haksız 'kazanca müsamaha edilmeyecek diyen 
Cumhuriyet Hükümetimiiz bu hususta da ne gibi iş
lem yapacaktır ve (bu yolsuzluk hakkında ne gibi ted
bir almıştır? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 9 . 10 . 1986 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : 310000/3237 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kanunlar ve Kararlar Daüresıi Başkanlığı Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1.9.198<6 tariih ve 
7/1273-6599-25628 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı cevaplandırılmak üzere Hatay 
Milletvekili Sayın Müstafa Murat Şökımenıoğlu tara
fından sorulan ilgi yazıda 'belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

3. Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde Güm
rük Köntrolörünce; eşyanın, teşvik belgesi ile Güm
rük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilen 
yabancı menşeli eşya olduğu, ithalden sonra aynen ih
raç edilmesi halinde mter'i İhracat Yönetmeliğinin 
3/d maddesi gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığından müsaade alınıp ilgili gümrüğe ibraz edil
mesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımdan izin alın
madan yalbanıcı menşeli eşyanın aynen ihraç edilmek 
istenilmesi fiilî 1918 sayılı Yasa'nın Ek 2/III. mad
desinin ikinci paragrafı çerçevesinde eşyanın ihracı
nın durdurularak zaptı cihetine gidilmesi sonucunu 
doğurmaktadır. 

Tanzim olunan 3/9.8.1986 Sayı ve günlü Soruştur
ma Raporu İskenderun Cumhuriyet Savcılığıma inti-

' kal ettirilmiş olup bu konuda Adlî Makamlarca veri
lecek karara göre işlem yapılacaktır. 

IRMlgiiierini arz ederim. 
Ahmet Kuritoebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli ve ilçelerinde 1986 yılında yaptırı
lan heykellere ve bunun için vatandaşlardan toplanan 
paralara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un yazılı cevabı. (7/1282) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Temmuz 1986 ayı içinde Sayın Cumhur-
başkanıımızm Erzurum'a teşrifleri nedeniyle Erzurum 
İl ve ilçelerinde halktan para 'toplanmak suretiyle 
1986 yılı içinde yaptırılan heykeller hangi ilçelerde 
yapılmıştır? 

Soru 2. Bu heykellerin yapılması için il ve her 
ilçede vatandaşlarımızdan ne kadar para ve toplam 
ne )kadar miktarda paralar toplanmıştır? 

ıSoru 3. (Her ilçede yapılan heykel kaideleri ve 
'heykellere kaçar TL. sarf edilmıişjtir? 

Soru 4. Para toplamalar kimler eliyle ve herfoan- • 
gi bir makbuzla mı yapılmıştır? Heykeller için sarf 
edilen paralar kimler eliyle ve herhangi bir taşeron 
eliyle mi ve bir sarf evrakına müstenit mi yapılmış
tır? 

î. ENKA Pazarlama Mır. İth. A.Ş.'noe İskende
run Giriş ve Transit Gümrük Müdürlüklerinden, 
747, 212/I8.6.1986 ısayı ve günlü giriş beyannameleriy
le 86/2-734 (1) sayılı, 1.6.1986 günlü Teşvik Belgesi
ne istinaden Gümrük vergi ve resimlerinden muaf ola
rak «Çinko Galvanizli Sac» ithal edilmiştir. 

2. 18.6.1986 günlü, 747 ve 212 sayılı giriş beyan
nameleriyle ithal edilen yabancı menşeli eşya, yurt 
içinde satışa konu edilmemiş, ancak İskenderun Çı
kış Gümrük Müdürlüğünden 916/19.6.1986 ve 934/ 
20.6.1986 sayı ve tarihli çıkış beyannameleri ile Irak'a 
ilhraç edilmek üzere başvurulmuştur. 
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Soru 5. Her ilçede toplanan para ile sarf edilen 
arasında farklar varsa artan para ne olmuştur? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 16 . 10 . 1986 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : 430.303.2/6313 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

1 Eylül 1986 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar Müdürlüp 
7/1İ282-6620/25797 sayılı yazısı. 

Erzurum İli ve İlçelerinde 1986 yılında yaptırı
lan heykeller ve bunun için vatandaşlardan toplanan 
par allar hakkında Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banitoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup, tarafımdan cevaplandırılması 
isteniten yazılı soru önergesi maiddeler halinde aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

»1. Atatürk Heykeli, 1986 yılı içinde, Aşkale, 
Çat, Hınıs, Horaisan, Karayazı, Narman, Oltu ve Olur 
İlçeleri ile Dumlu Bucağında yaptırılmıştır. 

2. Bu heykellerin yapılması için halktan Çat İl
çesinde 377 200 TL., Olur İlçesinde 2 390 140 TL., 
Karayazı İlçesinde 2 931 550 TL., Hınıs İlçesinde 
1 000 000 TL. Oltu İlçesinde 4 154 700 TL., Aşkale 
İlçesinde 1 859 080 TL., Horasan İlçesinde 743 200 
TL., Narman İlçesinde 1 634 000 TL., olmak üzere 
toplam 1'5 089 870 TL. toplanmış, Dumlu Bucağın
da ise halktan para toplanmayıp Belediye bütçesinden 
harcaima yapılmıştır. 

3. Horaisan İlçesinde 10 500 000 TL., Aşkale İl
çesinde 3 250 000 TL., Oltu İlçesinde 5 194 950 TL., 
Hınıs ilçesinde 3 600 000 TL., Karayazı İlçesinde 
3 411 550 TL., Olur İlçesinde 1 550 000 TL.'ye anıt 
satın alınmış, Narman İlçesinde 1 620 000 TL., Olur 
İlçesinde 2 390 140 TL., Dumlu Bucağında 3 985 450 
TL. sarf edilmiştir. Çat İlçesinde ise köy muhtarları ta
rafından Çat Ziraat Bankasındaki dernek hesabına 
makbuz karşılığı yatırılan 377 200 TL. henüz heykel 
inşa edilmediğimden bankada mevcut olup sarfedilme-
miştir. 

4. Para toplama işi ilçelerde kurulan dernek ve 
komiteler tarafından makbuz karşılığı, harcamalar ise 
dernek ve taşeron vasıtasıyla belediyelerin denetimin
de yapılmıştır. 

5. Heykel ve anıtların yapımı için Karayazı İl
çesinde toplanan paradan artan 20 000 TL. ilçe Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aktarılmış, 

ÎNarman İlçesinde toplanan paradan artan 14 000 TL., 
de dernek hesabında muhafaza edilmektedir. 

Para artışı olmayan diğer ilçelerde ise adı geçen 
dernek ve komiteler borçlu durumda bulunmaktadır
lar. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akfbulut 

İçişleri Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum ilçelerinde Halk Bankası şubesi açılıp açıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı. 
(7/1284) 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum ilçelerinden Halk Bankası şu
beleri olmayanlarda Halk Bankası Şubesi hangi yıl
larda açılabilecektir? 

Soru 2. örneğin Şenkaya İlçesi Halk Bankası Şu
besinin açılması çabuklaştırılamaz mı? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 17.10.1986 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM - 340 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 1.9.1986 tarih ve 

7/1284-6623/25800 sayılı yazınız ile Başbakanlık Ka
nunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 10.9.1986 
tarih ve K. K. Gn. Md. 18/106-1929/05251 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak Sayın Bakanımız 
tarafından cevaplandırılması istenen yazılı soru önerge
si ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun ya

zılı sorularına cevaplarımız: 
Soru 1. Erzurum ilçelerinden Halk Bankası şu

beleri olmayanlarda Halk Bankası Şubesi hangi yıl
larda açılabilecektir? 
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Soru 2. Örneğin Şenkaya İlçesi Halk Bankası Şu
besinin açılması çabuklaştırılamaz mı? 

Cevap 1. Erzurum İlinin 9 ilçesinde (Çat, Hora
san, İspir, Karayazı, Olur, Pasinler, Şenkaya, Tek
man, Tortum) Türkiye Halk Bankası şubesi bulunma
maktadır. 

Bu ilçeler içerisinde, İspir, Pasinler ve Şenkaya' 
nın, iktisadî ve ticarî durumları ile genel nitelikteki 
potansiyelleri açılarından, 3182 sayılı Bankalar Kanu
nunun 15 inci maddesi uyarınca gerekli incelemeler, 
Türkiye Halk Bankası şubesinin açılması konusundaki 
talepler üzerine, 1986 yılı içerisinde mahallinde yap
tırılmıştır. 

Ülke genelinde Türkiye Halk Bankası Şubesinin 
bulunmadığı ilçeler içerisinde, iktisadî ve ticarî du
rumları ile mevcut potansiyelleri açılarından, mahal
linde inceleme yaptırılanları değerlendirilmeye tabi tu
tulmakta ve değerlendirme sonuçları göz önünde bu-
durularak hazırlanan program çerçevesinde T.C. Baş
bakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan belirlenen kontenjana göre, Türkiye Halk Ban
kası şubesinin açılabileceği ilçeleri kesinlik kazanmak
tadır. 

İspir, Pasinler ve Şenkaya ilçelerinde şube.tıizin 
açılıp açılmayacağı da, izahına çalışılan ve yurt çapın
da yapılan bu değerlendirmeler sonucunda belli ola
bilecektir. 

Cevap 2. Şenkaya'da Türkiye Halk Bankası Şu
besinin açılması hususunda, ilçenin ekonomik ve ticarî 
durumu dikkate alınarak mahallinde gerekli inceleme 
yaptırılmış, ilçenin kendi imkânları ile daha verimli ve 
üretken olmak alanında aktif bir çalışma amacına yö
nelik olduğu gözlenmiştir. 

Yapılan incelemede, Şenkaya İlçesinin ekonomik 
gelişimi açısından Türkiye Halk Bankası rehberliğinin 
taşıyacağı önem dikkate alınmış, ilçe esnaf ve sanat
kârlarına öncelikle Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Koo
peratifinin bir an önce kurulması konusunda telkinde 
bulunulmuş, Türkiye Halk Bankasının; esnaf, sanatkâr, 
küçük ve orta ölçekli sanayi ve diğer sanayi kuruluş
larını kredilendirmek, küçük ve orta ölçekli sanayinin 
gelişmesini ve büyük sanayie geçişini teminen danış
manlık hizmeti yapmak, proje ve teknik bilgi akışı ile 
desteklemek, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta 
büyüklükteki özel kuruluşlara idarî ve teknik alan
larda rehberlik yapmak amacı ve faaliyeti içerisinde 
olmasından hareketle ve yöre esnafları ile sanatkârla
rına, inkişaflarına uygun bir zemin hazırlamak ilkesi 
ön planda tutulduğu takdirde Şenkaya'da Türkiye Halk 
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, Bankası Şubesinin açılmasında yörenin kalkınması ve 
ticarî hayatta aktivitenin gerçekleştirilebilmesi yönle-

] rinden yarar görüldüğü belirtilmiştir. 
5. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, bazı 

| yazar ve sanatçılara pasaport verilmemesinin neden-
! lerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-

bulut'un yazılı cevabı (7/1306) 

Türkiye 'Büyük Millet »Meclisi Başkanlığına 
Herkesin kanun önünde eşit olduğu, hiçbir kişiye 

j imtiyaz tanınmayacağı Anayasa hükmü iken iktida
rın çifte standartlı uygulamaları sonucu, sudan ge^ 

' rekçelerle Türkiye'nin yüzünü yurtdışında- ağartan 
j sanatçı ve aydınlara pasaport verilmemesine karşın 
j laikliğe aykırı davranışlarda bulunduğu, şeriat devleti 
j kurulması yolunda telkinler yaptığı iddiasıyla DGM' 

de yargılananlara hoşgörülü hareket edilerek gerici
liğe prim sağlanması demokrasi ve cumhuriyet il
kelerinin 'bilinçli bir tahrip ve saldırı ile karşı kar
şıya olduğu açıkça sergilediğinden, aşağıdaki sorula
rımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut ta-

| rafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
I arz ederim. 

Saygılarımla. 
'Barış Can 

Sinop Milletvekili 
1. (Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu ta

nınmış, yurtdışında Türkiye'nin yüzünü ağartan çok 
sayıda yazar ve sanatçıya ıhangi nedenlerle pasaport 
verilmektedir? (Bun'lajrıın kesin saiyısı nedir? 

2. Laikliğe aykırı davranışlarda bulunduğu ve 
şeriat devleti kurulması yolunda telkinler yaptığı ge-

I rekçesiyle Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargıla
nan Fatih Ismailağa Camii İmamı «Mahmut Hoca» 
lakabıyla tanınan Mahmut Usta Osmanoğlu'na Suu
di Arabistan'a gitmesi için hangi gerekçeyle pasaport 
verii'llrnlfiştir? Bu konuda Bakaınlıfotan izin aiiinırmş 
mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı \6 . 10 1986 

I Emniyet Genel Müdürlüğü 
,S'aiyı : Pas. Şb. Md. 336642 

Konu : Sinop Milletvekili Barış Çan'ın 
yazılı önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.9.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Daire 

Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 
7/1306-6682/26171 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Barış Can tarafından verilen 
1 ve Bakanlığımca cevaplandırılması istenen «»Bazı Ya-
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zar ve Sendikacılara Pasaport verilmemesinin neden
lerine ilişiklin yaızi'U soru önergesi;» 'îırioelenm'iıştir. 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 7 ve 2418 sayılı 
kanunla değişik 22 nci maddeleri, kimlerin yurtdışı
na çıkmasına mani olunacağı ve pasaport verilmesi 
yasak olan halleri belirtmiştir. 

Buna ıgöre, vergiden borçlu olanlar, Adliyece ve 
Askerlikçe ilişiği bulunanlar, ıgenel emniyet nezare
tinde bulunanlar, yabancı memleketlere gitmeleri 
Mahkemelerce yasaklananlar, memleketten ayrılma
larında ıgenel güvenlik bakımından mahzur bulun
duğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenler ve ayrıca 
22 nci maddede yazılı suçlardan sanık bulunanlara 
pasaport verilmez ve yurtdışına çıkmalarına müsaade 
edilmez. 

1. Yukarıda sözikonusu soru önergesinde bahsi 
geçen, Abdülaziz oğlu, Şebinkarahisar 1915 doğumlu 
Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin)'in Bâb-ı âli. 
Cad. Pak Han 16/104 Cağaloğlu İstanbul adresin
de faaliyet 'gösteren Avukatı Turgut Kazan tara
fından Bakanlığımıza gönderilen, Uluslararası bir 
toplantıya davet edildiği ve kendisine 'ödül verilece
ğinden bahisle pasaport verilmesi hakkındaki 1.5.1986 
tarihli dilekçesi incelerim iştir. 

Adı 'geçen Türkiye YazaıUaır Sendikası ile illgilıi 
davadain 'sa|nı!k olup ıha|lien ma|hikeme!si IdOvalm etti
ğinden 'kenldlJsine 5682 sayılı Pajsalporit Kanununun 
22 nci maddesine göre Bakanlığımızca pasaport ve
rilmesi mümkün olmamış, ancak aynı maddenin bi
rinci fıkrasının sonuna bir cümle eklenmesine dair 
30.4.1986 tarih ve 3280 sayılı Kanundan yararlan
mak suretiyle pasaport ve yurtdışına çıkış izni veril
mesi Sayın Başbakanımızın 2.7.1986 tarihli onayı ile 
uygun görülmüş ve keyfiyet 3.7.1986 tarih ve 243013 
sayılı yazımızla İstanbul Valiliğine bildirilmiş ve 
Avulkaltınalda, bilgi vteriılıriişllir. 

Adı geçen iki aydan fazla bir zaman sonra 
16.9.1986 tarihinde İstanbul Valiliğine müracaat 
ederek, kendisine TR-B-Iİ91944 seri nolu 6 ay sü
reli pasaport verilmiştir. 

Yine çok sayıda Yazar ve Sendikacıya pasaport 
verilmediği ve bunların kesin sayısı sorulmaktadır. 
Tahdidi bulunanların mesleklerine göre istatistik
leri tutulmadığından bunların sayısı ve kimler oldu
ğu bilinmemektedir. Fakat isimleri bildirildiğinde 
bunların da durumlarının incelenmesi mümkün bu
lunmaktadır. 

2. İstanbul (Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Sav-
ci'lığınjaaı halklkında laikliğe aykırı datvramıma|k suÇ'iın-
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dan dolayı açılan davada duruşması sonucu beraat 
ettiği ve bu kararın kesinleştiği 16.6.1986 tarih ve 
198'6/1!Q86 Muin. sayiılı yaızılaırınidaJn anlaşılan ve hac
ca gitmek üzere İstanbul Valiliğinden pasaport ta
lebinde bulunan, Trabzon İli, Of İlçesi nüfusuna ka
yıtlı, Ali ve Fatma oğlu, Of 1931 doğumlu Mahmut 
Ustaosmanoğlu'nun söz konusu davası beraatle ne
ticelenerek kesinleştiğinden ve pasaport talebinin ye
rime getirilmemesi iiçin gerekeni İkajnunî sebep öırftat-
dan kalktığından pasaport talebi yerine getirilmiştir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, dış po
litika konusunda çalışma yapan kuruluşlara ilişkin so~ 
rusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu ile Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevapları. (7/1348) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve (Spor 

Bakanı ve Dışişleri Bakanınca yazılı olarak yanıtlan
masını saygılariımla dilerim. 

12.9.1986 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Soru : Türkiye'de üniversitelerde ve yüksekokul

larda ya da resmî dairelere ve kuruluşlara bağlı ya da 
dernek olarak dış politika konularında çalışma yapan 
kaç kuruluş, enstitü, araştırma grubu, dernek vardır? 
Bunların adları, adresleri nedir?. 

Dışişleri Bakanlığı dış politika oluşturmada bu 
kuruluşlarla hangi esaslar içinde işbirliği yapmakta
dır? Son bir yıl içinde bu kuruluşlarla ortak toplan
tılar yapılmışmıdır? Bu kuruluşlardan görüş alınmış-
mıdır? »Bu kuruluşların son bir yıl içinde yaptıkları 
sempozyum, açık oturum, kongre gibi çalışmaları ve 
yayınları nelerdir? Hangi kuruluşlarda dünyadaki son 
gelişmeleri de izleyebilecek nitelikte kitaplık vardır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 17.10.1986 

Sayı : SİDE/631 -454/453 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lîgi : T.B.M.M. Başkanlığının 24.9.1986 tarih ve 

7/1348-6804/26781 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in ülkemiz
de dış politika alanında araştırma yapan kuruluşlarla 
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ilgili olarak verdiği yazılı soru önergesinin cevabı ili- I 
sikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ©derim. 
Vahit Halefoğlü 
Dışişleri Bakanı 

Bakanlığımız dış politika alanındaki çeşitli faali
yetlerin yürütülmesinde ilgili üniversitelerimiz, tanıt
ma kuruluşlarımız ve dış politika alanında çalışma-
fltarda bulunan muhtelif enstitülerimiz ile işbirliği yap
maktadır. I 

Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında düzenle
nen faaliyetlerde üniversite profesörlerinin ve diğer 
yetkililerin çalışmalarından yararlanılmaktadır. 

Bu kuruluşlarla işbirliği halinde seminerler, sem
pozyumlar ve konferanslar düzenlenmekte ve ihtiyaç 
duyulduğunda görüş alış verişinde 'bulunulmaktadır. 

Yapılan bütün faaliyetleri tek bir yazıda topla
mak mümkün değildir. Bununla birlikte, bir fikir ver- I 
mek üzere, yapılan çalışmalardan bazı örnekler ek
teki notta sunulmaktadır.' Üniversitelerimize ilaveten 
diğer kuruluşlarımızın da yeterli kitap ve bilimsel ya
yınlarla teçhizi için de gerekli desteğin sağlanmasına 
çalışılmaktadır. 

Dış politika alanında üniversitelerimizin çeşitli ya
yınlarının yanı sıra üniversite profesörlerinin de kat
kısıyla Basın Yayın Genel Müdürlüğümüzce «Turkish 
Revievv» adı alltmda 'bilimsel bir derginin yayınma 
başlanmıştır. Dış Politika Enstitüsü Türkçe ve ingiliz
ce birer dergi yayınlamaktadır. Sisav'ın ve diğer il
gili kuruluşların zaman zaman yayınladıkları eserler 
de mevcuttur. 

Türkiye'nin dış politika alanındaki görüşlerinin 
oluşturulmasında ve dünyaya tanıtılmasında büyük bir 
önem taşıyan üniversitelerle ve diğer ilgili kuruluşları
mızla işbirliğinin sürdürülmesi ve daha da geliştiril- I 
mesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. I 

Yapılan bazı faaliyetler : 
1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile : 
a) İngiliz Parlamenter Sir John Biggs Davîson 

23-27 Şubat 1986 tarihleri arasında ülkemize gelerek 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde «From ten Atlantic 
ıto the Causasus» başlıklı bir konferans vermiştir. I 

b) İspanya eski Dışişleri Bakanı Jose Maria de 
Areilza 1-3 Mayıs 1986 tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde «Türki- j 
ye - Batı Avrupa İlişkileri» konulu bir konferans ver
miştir. I 

2. İstanbul İktisat Fakültesi ile : 
İstanbul İktisat Fakültesinin 50 nci (Kuruluş Yıl

dönümü vesilesiyle, 19-21 Haziran 1986 tarihleri ara
sında İstanbul'da düzenlenen bir uluslararası Konfe
ransa Fransa eski Başbakanı Raymond Barre, Fransa 
eslki Dışişleri Bakanı Oouve de Mourville gibi önde ge
len siyasî şahsiyetler katılmışlardır. 

3. StSAV ile : 
2-4 Nisan 1986 tarihlerinde İstanbul'da «Türk -

Amerikan ilişkilerinin 40 inci yılı» başlıklı bir semi
ner düzenlenmiştir. Bu seminere ABD'den 6 Kongre 
üyesi ve 4 Kongre üye yardımcısı katılmıştır. 

4. IDış Politika Enstitüsü ile : 
a) 13-15 Kasım 1985 tarihleri arasında İstanbul' 

da «Doğu Akdeniz'in Güvenliği» konulu bir seminer 
yapılmış, söz konusu seminere çeşitli bilim adamları
nın yanı sıra 7 ABD Kongre üye yardımcısı katılmış
tır. 

b) 28-29 Nisan 1986'da Ankara'da «Türk - Fe
deral Alman» semineri düzenlenmiştir. Bu seminere 
Alman Enstitülerinden bilim adamları, gazeteciler ve 
4 Federal Alman milletvekili iştirak etmiştir. 

c) 6-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da açı
lışı Sayın Başbakanımız tarafından yapılan çeşitli Av
rupa ülkelerinden yaklaşık 150 devlet adamı, uzman, 
işadamı, basın mensubu ve bilim adamının katıldığı 
«Türkiye - Avrupa» konulu bir seminer gerçekleştiril
miştir. 

d) 23-29 Mayıs 1986 tarihleri arasında 8 ABD 
Kongre üye yardımcısı, 29 Haziran - 7 Temmuz 1986 
tarihlerinde ABD Kongre Üyesi William Whitehurst 
başkanlığında 7 ABD Kongre üyesi ve 6 yardımcısı, 
19 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde ABD Kongre üyesi 
Stephen Solarz ve 1 - 7 Eylül 1986 tarihleri arasında 
7 ABD Kongre üye yardımcısı, Dış Politika Enstitü
sünün davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmişlerdir. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 21 . 10 . 1986 
Yurt Dışı Eğitim ve Dış 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 022/Genel 86 - Kültür 

21019 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 Eylül 1986 tarih ve 7/1348-6804/26781 

sayılı yazınız. 
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1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter
liğinin ilgide kayıtlı yazısında İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker tarafından verilen yazılı soru önergesinde 
Türkiye'de Üniversitelerde ve Yüksekokullarda veya 
resmî dairelere ve kuruluşlara bağlı ya da dernek ola
rak dış politika konularında çalışma yapan kaç kuru
luş, enstitü, araştırma grubu, dernek bulunduğu ve 
bunların adı ve adreslerinin istenildiği bildirilmekte
dir. 

2. Dış politika konularında çalışma yapan Üni
versiteler ve ilgili bölümlerini gösterir liste ekte sunul
muştur. 

3. İlgi yazıyla talep edilen diğer bilgiler Dışişleri 
Bakanlığı çalışma alanına girmektedir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 10 . 10 . 1986 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı : ÜNİV - 86 - 266 - 30884 

Konu : İstanbul- Milletvekili Reşit Ülker'in yazılı 
soru önergesi. 
Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
24.9.1986 tarih ve 7/1348-6804-26781 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve bir 
örneği de Bakanlığımıza intikal eden yazılı soru öner
gesinde belirtilen hususlar hakkında gerekli bilgi Yük
seköğretim Kurulu Başkanlığından temin edilerek ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Ali Sungurtekin 
Daire Başkan V. 

Erciyes Üniversitesi : 
1. İktisadî ve tdarî Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı, 

Gazi Üniversitesi : 
1. iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 
a) İktisat Bölümü 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı, 
b) Uluslararası İlişkiler Bölümü. 

Hacettepe Üniversitesi : 
1. İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı. 

İnönü Üniversitesi : 
1. İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı, 
İstanbul Üniversitesi : 
1. İktisat Fakültesi, 
a) İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı. 
b) Uluslararası ilişkiler Bölümü. 
Karadeniz Üniversitesi : 
1. iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, 
iktisadî Gelişme ve Uluslararası iktisat Anabilim 

Dalı. 

Anadolu Üniversitesi : 
1. Avrupa Ekonomik Topluluğu Araştırma Mer

kezi, 
2. iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 
iktisat Bölümü, 
iktisadî Gelişme ve Uluslararası iktisat Anabilim 

Dalı. 

Ankara Üniversitesi : 
1. Uluslararası Siyasî ve Ekonomik İlişkiler Araş

tırma Merkezi, 
2. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
a) Uluslararası ilişkiler Bölümü, 
b) İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası iktisat Anabilim 

Dalı. 

Atatürk Üniversitesi : 
1. İktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, 
iktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı. 

Boğaziçi Üniversitesi : 
1. iktisadî ve tdarî Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı. 
Çukurova Üniversitesi : 
1. İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 
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İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabil im 

Dalı. 
Dokuz Eylül Üniversitesi : 
1. iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, • 
İktisat Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı. 

Marmara Üniversitesi : 
1. Uluslararası Stratejik Araştırma Merkezi, 
2. Dünya Ekonomisi ve Kalkınma Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, 
3. Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma 

Merkezi, 
4. Yurt Dışı İşçi Sorunları Araştırma Dayanış

ma - Uygulama Merkezi, 
5. Türkiye - Orta Doğu İslam Ülkeleri Ekono

mik Araştırma Uygulama Merkezi, 
6. İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi. 
İktisat Bölümü, 
a) İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana

bilim Dalı, 
b) Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
Devletler Hukuku Anabilim Dalı, 
Siyasî Tarih Anabilim Dalı, 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 
1. İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü, 
a) İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana

bilim Dalı, 
b) Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

Uludağ Üniversitesi : 
1. İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 
a) İktisadî Bölümü, 
İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim 

Dalı, 
b) Uluslararası İlişkiler Bölümü. 

7. — Ankara Milletvekili Sururi Bay kal'm, Siirt 
Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un yazılı cevabı (7/1356) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Sururi Baykal 

Ankara Milletvekili 

— Kalkınmada öncelikli ve çözüm bekleyen yol, 
su, elektrik, okul, sağlık, işsizlik gibi büyük sorunları 
bulunan Siirt İlini ziyaret eden Sayın Başbakana, İlin 
hiçbir sorunu bulunmadığını beyan ederek, gerçekleri 
gizleyen ve Sayın Başbakanı yanıltan, 

— Kapıya diktiği polis marifetiyle, ismen belirle
diği bir vatandaşın hükümet konağına girmesini ya
saklayan, 

— Mücadele Gazetesinde yayınlanan eleştiriler ve 
yakınmalar nedeniyle gazete sahibinin eşi olan dene
yimli ve başarılı il tahrirat kâtibini önce görevden 
alan ve ardından Kütahya'ya tayin ettirmek suretiyle 
yasa dışı yollarla basını sindirmeye çalışan, 

— İddiaya göre bu memurun saldırıya uğramasına 
neden olan, 

— İldeki birçok üzücü olayın nedeni olan, Devlet 
saygınlığını korumadığı ve koruyamayacağı anlaşılan, 

— Siirt ve civarında anarşi ve terör, eşkiya kol ge
zerken maç seyretmeye giden, 

— Devlet aracını geceleyin özel işlerde kullanarak 
3 milyonluk hasara neden olduğu iddia edilen, 

— Yöreye faydasından çok zararı dokunan, 
Siirt Valisi Selami Teker'i görevden almayı düşü

nüyor musunuz, ne zaman? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 10 . 1986 

Sayı : Pers. Gn. Md. 
MİA. Atama 731 -Ş/13691 

Türkiye Büyük Millelt Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.9.1986 tarih ve 7/1356-6837/27118 sayı-

lı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Sururi Baykal'ın yazılı 
soru önergesinde, cevaplandırılmasını istediği sorula
ra ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

1. Siirt Valisi Sayın Selami Teker tarafından, 
Başbakanımız Sayın Turgut özal'a Siirt İlini ziyare
tinde, İlin tüm sorunlarını kapsayan bir brifing sunul
duğu ve iddia edildiği gibi sorunların gizlenmediği, 

2. İlde çalışması sakıncalı olduğu, yapılan tahki
kat sonucu anlaşılan Tahrirat Kâtibi Cumhur Kılıç-
cıoğlu'nun Bakanlık makamınca Kütahya İline atan
dığı, 

3. Cumhur Kılıçcıoğlü'na yapılan darp olayının 
faillerinin yakalanarak Adalete teslim edildiği, 
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4. Kaza yapan aracın, Vali yardımcılarına tahsis 
edilen araç olduğu ve yol kenarında durmakta iken 
askerî bir aracın çarpması sonucu meydana gelen ha
sarın sigorta tarafından ödendiği, 

5. Siirt İlinde meydana gelen üzücü olaylarda 
Siirt Valisi Sayın Selami Teker'in herhangi bir kusu
runun bulunmadığı, 

Anlaşılrruştır. 
8. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın İskende

run Demir Çelik Fabrikalarında çalışan işçilerden fon 
adı altında kesilen paralara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1363) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Tevfik Bilal 
Hatay Milletvekili 

1. iskenderun Demir Çelik Fabrikalarında çalı
şan işçilerimizden 1977'den 1980 yılına kadar fon adı 
altında kesilen 95 000 000 TL. nın akibeti ne oldu? 

2. GER - KON - SAN adı altında kurulan tesis
ler şu anda faaliyette midir? 

3. İskenderun Demir Çelik Fabrikasında çalışan 
işçilerimizden, yatırım fonu adı altında kesilen para
larla GER - KON - SAN'ye ortak edildi mi? 

4. Demir Çelik Fabrikalarının ağır ünitelerinde 
çalışan 3 OOO'e yakın işçilerimizin tüberküloz'lu olduk
ları söylenmektedir. Bunun için ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 17 . 10 . 1986 

Sayı : 08.68/02133 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6.10.1986 gün ve 7/1363-6860/27234 sayılı 

yazınız. 

. İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Ha
tay Milletvekili Tevfik Bilal'ın İskenderun Demir ve 
Çelik Fabrikalarında çalışan işçilerden fon adı altın
da kesilen paralara ilişkin yazılı soru önergesine ait 
bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 

Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarında çalışan işçilerden fon adı 
altında kesilen paralarla ilgili yazılı soru önergesine 
ait not : 

1. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarında ça
lışan işçilerimizden 1977-1980 yılına kadar Yatırım 
Fonuna kesilen 95 milyon TL. Yatırım Fon Başkan
lığının iştiraki olan GERKONSAN A.Ş. (Gerede Çe
lik Konstrüksiyon Teçhizat Fabrikaları Sanayi A.Ş.) 
ye ödenmiştir. 

2. GERKONSAN A.Ş. tesisleri 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname gereğince Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklık 
olarak faaliyetine devam etmektedir. 

3. İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarında ça
lışan işçilerimizden kesilen % 2 işçi payı ile işverene 
tekabül eden % 3 hisse GERKONSAN A.Ş. ne akta
rılmak suretiyle işçiler ortak edilmişlerdir. 

4. 1986 yılında İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikalarında, Adana ve İskenderun Verem Savaş Der
nekleri ile işyeri Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa yü
rüttükleri kampanya sonunda işçi, memur ve bunla
rın eş ve çocukları dahil 13 350 kişinin gerekli tetkik
leri yapılmış, 13 350 kişiden 146 kişinin ileri tetkik
leri neticesinde sadece 10 kişinin (1 memur, 9 işçi) 
kesin akciğer ve TBC teşhisi ile işyeri sağlık müdür
lüğünce hastaneye seVkleri yapılmış ve tedavilerine 
başlanmıştır. 
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SÖZLÜ SORULAR 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

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

2. —-' 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) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nım, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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

7. — 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) 

8'. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arakan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

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

11. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

12. — Adana Milletvekili Meiiin ÜstüneTin, 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) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılmda ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

14. — 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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,15, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

17. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em- I 
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

18. — Edirne Milletvekili 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)1 

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

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
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) 

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

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

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

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

25. — Erzurum M'illetvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/75-8) (1) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

27. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
J?etrol Ofisinin TebrizVlen yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

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

30. — 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) 

31. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık camlan 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

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

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

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

35. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, hayalı ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

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

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

39. — Konya Milletvekilli 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) (1) 

40. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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41. —Hatay 'Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
öğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Külttür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

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

43. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lebine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu' 
mm, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklaır Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) <1) 

45. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıidırım'ın, 
Kayseri illine 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

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

47. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'ının, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

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

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

50. — Adana Milletvekili Metin üsıtünel'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) 

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

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

53. — 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) 

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

55. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, ıhulbubat alım fiyatlarına ilişkin Başbakan ve Ta
ran Orman ve Köyiiişleri Bakanından sözlü soru öner-
gesli (6/793) 

56. — Tekirdağ Milletvekilli Salih Alcan'ın, Te-
IkÜndağ - Hayralbolü İlçesine bağlı köylerde doludan 
zarar gören üreticilere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

57. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakır efe'nin, 
Ayvalık - Sarmıısaklı Eğilim, Spor ve Turistik Tesis
lerine (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

58. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şulbesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

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

60. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu "bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

61. — Denizli Milletvekilli Halil İbrahim Şahin%, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/800) 

62. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Adnan 
Menderes, Hasan Polaıtfcan ve Fatün Rüştü Zorlu'nun 
naaşlarının ailelerine ne zaman teslim edileceğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/803) 

63. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdermir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı İddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

64. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al•tunakar, 

m, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806> 



65. — Hatay Milletvekili Tevfik BüaTin, Amik I 
Ovasının sulama sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî I 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) I 

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

67. —Adana Milletvekili Coşkun Baıyram'ın, rad- I 
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) I 

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

69. — İstanbul Milletvekili Sabit ıBatumlu'nun, 
1983-1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek I 
İhracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/811) 

70. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, I 
Kirkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş- I 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

71. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı- j 
ğt iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/813) I 

72. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların I 
durumlarına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

73. — 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 I 
önergesi (6/815) 

74. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş- I 
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) I 

75. — Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan-' 
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

76. — İstanbul' Milletvekili Günseli özkaya'nın, I 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) I 

I 77. — 'Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 

gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

78. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay -
Samandağ Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sos-

I yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

I . 79.—Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
I Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
I bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

I 80. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Tüptaş, 
Ipraş ve Ataş rafinerilerinde üretilen benzinlere iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baklanından sözlü so-

I ru önergesi (6/825) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar-
I kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Saydı Sendikalar 
I Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
I 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 
tarihi: 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 

I Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra-
I sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 

Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

3. — Bolu Milletvekili Fuat Öztekin'in, 13.10.1983 
Tarih ve 2918 Sayıilı Karayolları Trafik Kanununun 
65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 471) (Dağıtoa 
(tarihi : 15,10.1086) 



Dönem : 17 Yasama Yılı": 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 471 

Bolu Milletvekili Fuat Öztekin'in 13. 10. 1983 Tarih ve 2918 
Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) 

T.BM M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 17.4.1986 
Sayı : 11-86/150 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13.10.1983 Tarih ve 2819 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmutur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 15.4.1986 

Fuat Öztekin 
Bolu Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

2918 sayıiı Karayolları Trafük Kanunu hazırlandığı sırada Karayollarında müsaade edilen azamî dingil 
ağırlıkları tek dingil için 10 ton, iki dingilli aks grubu 'için de 16 ton olarak sınıflandırılmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun kabulünden sonra Karayolları Tnaıfiiık Yönetmdiğinin hazırlan
ması sırasında, özelikle (transit ıtaşima yapan araçların durumu le, Türk plakalı taşıtların diğer ülkelerdeki 
rekabet şartları ve komşu ülkelerdeki dingil yükleri dikkate alınmış, münferit dingil yükleri il 3 tona, tiki 
dingilli bir aks ıgrubu 19 tona yükseltilmiştir, 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 'belirlenen ağırlıklar, genellikte diğer ülkelerin "kabul ettiği sınırların 
üzeninde olup, ayrıca bir tolerans tanınması için 'bir neden bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Dingili ve Katar ağırlıkları yol ve köprü projelendirilmesinde esas faktör olup, kabul 
edien değerlerin üzerindeki bir yükleme, yoil ve köprülerde önemli tahribata sebebiyet verecek, ayrıca arttan 
yol bakım masraflarının da karşılanması mümkün olmayacaktır. 

Yol, köprü projeleri hazırlanmasını ve inşaatını yürüten Bakanlığımızın görüsü dışında, araçların dingil 
ağırlığı, azamî yüklü ağırlıktan ve boyutları konusunda bir düzenleme yapılarak tolerans uygulanması ileri
de telaf» mümkün olmayacak durumlara sebebiyet verebilecekler. 

Karayolları Trafik Kanununun mer'i 65 inci maddesi; taşıma sınırının yüzde ona kadar aşacak şekilde 
yük taşıması yaptıkları tespit edEen sürücülerin iki bin îira para cezası lile cezalandırılmasını hükme bağla- x 

makta daha fazla taşman yükler için ağır müeyyide getirmektedir. Ancak 2 500 TL, ceza karşılığı yola in-
'tikal edecek yük fazlalığı 4 200 Kg. gibi önemli bir miktar olacaktır. 

Yukarıda açıfelıandığı gibi, dingil yükleri ile azamî ağırlıklar yol ve köprülerimiz bakımından kabul edi
lebilecek en üst sınırlarda değerlendirilmiş, bunun üzerinde bir yükleme yapılması mümkün görüümemişitir. 
Bu nedenle mevcut maddenin bu konudaki hükmü metinden çıkarılmıştır. 

Süreki yük nakli yaptırma durumunda oları kuruluş ve müesseselerinde yüklerini esasta kontrol etme 
ve 'bilme dttrumlaın dikkate alınarak onların da kanuna uymaları yönünde zorlayıcı hükmü eklenmişMı̂  Bu 
nedenle madde yeniden düzenlenmiştür. •* 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 2/333 

Karar No. :'l 

9 . 10 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza 21.4.1986 tarihinde havale buy-
rulan Bolu Milletvekili Fuat öztekin'ın «13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 8.10.1986 tarih ve 1 inci bir
leşiminde, ilgili İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle görüşülüp Dcelenmiş-
tir. 

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hazırlanırken müsaade edilen dingil ve aks grup
ları için azamî sınırlama getirilmiştir. 

Ancak, bu sınırlamalar diğer ülkelerin kabul ettiği sınırların üzerinde olup, ayrıca bir tolerans tanınması 
için de bir neden bulunmamakta, diğer taraftan dingil yükleri ile azamî ağırlıklar yol ve köprülerimizde 
önemli tahribata sebebiyet vereceği bakımından mezkûr maddede değişiklik yapılmasına lüzum hâsıl olmuş
tur. 

Teklifin tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Teklifin 1 inci maddesinin (j) bendinden sonra gelen para cezaları ile ilgili 3 üncü fıkrada (Onbeş gün
den kırk güne kadar hapis cezası) suçun insanın hürriyetini kısıtlayacak derecede ağır olmaması nedeniyle 
hapis cezası metinden çıkarılmıştır. Aynı maddenin son fıkrasından önceki fıkrada yüklemelerde daha dikkatli 
ve hassas davranılarak para cezaları yükseltilmiş, parsiyel yüklemelerde yapılacak hatalar göz önüne alına
rak hazırlanacak yönetmelikte tartı toleransı yapılması ve ayrıca değişen k'oşullarda para cezalarının caydırı
cılık özelliğini kaybetmemesi bakımından Bakanlar Kuruluna bu cezaların beş katına kadar artırılmasına yetki 
verilmiş, sözü edilen fıkra önerge ile yeniden düzenlenmiş, madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşbu Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

İstanbul 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 

Başkanvekili 
B. Sadi Abbasoğlu 

İstanbul 

Üye 
Halis Soylu 

Kars 

A. 
Üye 

Sözcü 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli 

Mazhar Haznedar 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 471) 



BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

BOLU MİLLETVEKİLİ FUAT ÖZTEKİN'İN 
TEKLİFİ 

13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Araçların yüklenmesi 

Madde 65. — Araçların yüklenmesinde yönetme
likte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 

a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması, 

b) Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya ta
şıma sının aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

c) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik gü
venliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yük
leme yapılması, 

d) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve 
tedbirleri almadan taşınması, 

e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel 
izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi, 
taşınması ve taşıttırılması, 

f) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine ve
ya araç dışına yolcu bindirilmesi, 

g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökü
lecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü 
çıkaracak şekilde yüklenmesi, v 

h) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğimin
de dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve 
sivri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

i) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım 
işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcüarı örte
cek şekilde yüklenmesi, 

j) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve 
tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 

Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve 
yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu ta-
şınabilmesine ilişkin esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. - - 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Araçların yüklenmesi 

Madde 65. — Araçların yüklenmesinde yönet
melikte belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak : 

a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması, 

b) Taşıma sınırı üstünde yük alınması veya ta
şıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını 
aşacak şekilde yüklenmesi, 

c) Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik gü
venliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükle
me yapılması, 

d) Tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin 
ve tedbirleri almadan taşınması, 

e) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması 
özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklen
mesi, taşınması ve taşıttırılması, 

f) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya 
araç dışına yolcu bindirilmesi, 

g) Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökü
lecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü 
çıkaracak şekilde yüklenmesi, 

h) Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğimin
de dengeyi bozacak yoldaki bir şeye takılacak ve siv
ri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenmesi, 

i) Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sür
me güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım 
işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örte
cek şekilde yüklenmesi, 

j) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve 
tedbirler yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 

Yasaktır. 

Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve 
yarı römorklarla yolcu veya yükle birlikte yolcu ta-
şınabilmesine ilişkin esaslar Yönetmelikte belirtilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 471) 



(Bolu Milletvekili Fuat öztekin'in Teklifi) 

Yukarıdaki bentlerden (a), (c), (f), (g), (h), (i) ve 
(j) bent hükümlerine uymayanlar ikibinbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılır, (b), (d) ve (e) bentlerin
deki şartlara uymayan sürücüler beşbin liradan on-
bin liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden 
kırk güne kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işlete
nine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerle
şim biriminde indirilir. Bu maddenin (b), (d) ve (e) 
bentlerindeki şartlara uymayan yük taşımasında kul
lanılan taşıtlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar tra
fikten menedilir. 

Sürekli olarak mamul veya hammadde yükü 
naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek 
veya tüzelkişilere ait işletmeler yük nakli yaptırdık
ları araçların azamî toplam ağırlıklarını dikkate ala
rak yükleme yaptırmakla zorunludurlar. Buna aykırı 
hareket eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 
veya tüzelkişiler her araç için beşbin liradan onbin 
liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda 
ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

• * 

4 _ 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
nun Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıdaki bentlerden (a), (c), (f), (g), (h), (i) ve 
(j) bent hükümlerine uymayanlar ikibinbeşyüz lira 
para cezası ile cezalandırılır, (b), (d) ve (e) bentle
rindeki şartlara uymayan sürücüler beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işleteni
ne ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim 
biriminde indirilir. Bu maddenin (b), (d) ve (e) bent
lerindeki şartlara uymayan yük taşımasında kullanı
lan taşıtlar, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafik
ten menedilir. 

Sürekli olarak mamul veya hammadde yükü 
naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve
ya tüzelkişilere ait işletmeler yük nakli yaptırdıkları 
araçların azamî toplam ağırlıklarım dikkate alarak 
yükleme yaptırmakla zorunludurlar. Buna aykırı ha
reket eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
ya tüzelkişiler her araç için onbin liradan yirmibin 
liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ancak, ağırlık kontrolü ile tartı toleransları yö
netmelikte belirlenir. 

Bu madde ile ilgili belirlenen para cezalarının ta
mamını veya bir kısmını beş katına kadar artırmaya; 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda 
ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü~ 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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