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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 1168:169 

II. _ GELEN KÂĞITLAR 169:170 

IH. _ . YOKLAMA 171 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 

Konya - Ereğli İlçesinde, İlçe Cumhuriyet 
Savcısının aynı ilçe belediye başkanına ver
miş olduğu şükran belgesi hakkında gündem 
dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun cevabı. 171:173 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, hac farizası düzenleme işinin 
Diyanet Vakfı veya Hac Dairesinden alınma
sı konusunda gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı. 173:175 

3. — Sivas Milletvekili Şevki Taştan'ın, 
üniversite gençliğinin bazı sorunları hakkın
da gündem dışı konuşması. 175:176 

B) Tezkereler ve Önergeler 176 
1. — Bangladeş ve Güney Kore'ye gide

cek olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne 
kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1170) 

2. — Japonya'ya ve Güney Kore'ye gide
cek olan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etme-, 
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1171) 

3. — Bangladeş ve Güney Kore'ye gide
cek olan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Metin Emiroğlu'nun dönüşüne kadar 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1172) 

4. — Irak'a gidecek olan Sanayi ve Tica
ret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne 
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Mali
ye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1173) 

5. — Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka-
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dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ha
san Celâl Güzel'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1174) 

6. — Fransa'ya gidecek olan İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar 
İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakan* Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1175) 

7. — Gaziantep Milletvekili M. Hayrî 
Osmanlıoğlu'nun, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (4/269) 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 13 arkadaşının, Doğru Yol 
Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen top
lantıda meydana gelen olayların sonucunu ve 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/29) 

V. — SEÇİMLER 
1. — Plan ve Bütçe komisyonunda açık 

bulunan üyelik için seçim. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşme 
1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 

21 arkadaşının, hükümetin zam ve fiyat po
litikası hakkında Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/17) 

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

Arıkan'ın, DPT Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 

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

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

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçe
sinden yapılan harcamaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/682) 

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

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

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

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

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

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

11. —• içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ 
lar'm, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 

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

rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 197 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 197 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 197 

16. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 197 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihraca
tına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 198 

18. — 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) 198 

19. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 198 

20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 198 

21. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/669) 198 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinih 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/758) 198 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/696) 198 
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24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 198 

25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca is-
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 198 

26. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerin
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 198:199 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etki
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önengesi 
(6/771) 199 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) / 199 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı id
dia edilen bankalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/773) 199 

30. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Ha
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/795) 199 

31. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
m, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 199 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 199 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/819) 199 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/826) 199 
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35. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 

in, davası devam eden bir gazete hakkında
ki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/767) 199 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında yurt dışına giden üst düzey görev
lilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/833) 199:200 

37. — Kayseri Milletvekili Muzeffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 
yıllarında yapılacak yatırımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/834) 200 

38. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/775) 200 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri 
büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağışta bu
lunan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış miktar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/849) 200 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Şekerbank ve T. C. Ziraat Ban
kasınca Akfa A. Ş.'ne verildiği iddia edilen 
kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/850) 200 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar ta
rafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasın
da Hazine aleyhine açılan ve vazgeçilen da
valara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/851) 200 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Hazine tarafından 1.1.1984 -
30.6.1986 tarihleri arasında ithalatçı ve ihra
catçı kuruluşlar aleyhine açılan ve vazgeçilen 
davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/852) 200 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbank Yönetim Kurulu üye
lerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/853) 200 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbanka bağlı bazı müessese
lerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 

Sayfa 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 201 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 201 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Yatırım Bankası, T. C. Zi
raat Bankası, Anadolu Bankası ve Güven Si
gorta T.A.Ş. yönetim kurulu üyelerine 1984 
ve 1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/855) 201 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbanka bağlı bazı müessese
lerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/856). 201 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbanka bağlı bazı müessese
lerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 201 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bağlı ortaklık statüsündeki bazı 
şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri
ne 1984 ve 1985 yıllarında yapılan ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/858) 201 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüsleri
nin satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/780) 201 

51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdur-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EMAK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 201 

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediye
sine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/859) 201 

53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
bazı bölgelerde alkollü içki tüketiminin ya
saklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/860) 201:202 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
I Sökmenoğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek 
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üzere İskenderun'da depolanan dizel ve fuel -
oil'in bir şirket tarafından gemilere yakıt ola
rak verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/861) 202 

55. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
kısa vadeli dış borçlanma miktarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 202 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
1986 yılı Ekim ayında yeni bir istikrar pake
ti uygulanacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/863) 202 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde gelir dağılımı anketi yapılmaması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/864) 202 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, toplu konut kredilerinin dağı
tımına ve denetimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/865) 202 

59. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kırsal kalkınma kredilerinin 
dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/866) 202 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına 
ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 202 

61. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
çay üreticilerinin, AKFA Firmasından alaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 202 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
ân, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/782) 202:203 

63. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğret
menin görevinden alınma nedenine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 203 

64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
m, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 203 

Sayfa 
65. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-

kırefe'nin, Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 203 

66. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797) 203 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/798) 203 

68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799) 203 

69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 203 

70. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Doğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur 
Komutanlığı için hudut köylerinden zoraki 
ot toplatıldığt iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 203 

71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, Suudi Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/806) 203:204 

72. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu • ülkelerine yapılan yaş sebze ve 
meyve ihracatında karşılaşılan güçlüklere kar
şı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/808) 204 

73. — Adana iMıilletveik'ili Coşkun Bay-
ram'ın, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/809) 204 

74. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagü' 
in, YtBlTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolısuzluiklar oliduğu iddiasına ilişiklin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 204 

75. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen ha
yalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 204 
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Sayfa 
76. — istanbul Milletvekili Günseli öz-

kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 204 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 204 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 204 

79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/816) 204 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, 'güvenlik soruşturmaları sistemi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 204 

81. — İstanbul Milleti vetolu Günseli Öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz* 
cüklıere iiliişkıin iBaışbaikaından sözlü soru öner
gesi (6/821) 204:205 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayı
nın ara seçim gezilerinde plakasız araçla do
laştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/822) 205 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan 
yangının sebebime ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 205 

84. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci mad
desine göre Bakanlar Kurulunca geçici gö
rev verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/831) 205 

85. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 205 

86. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Marmaris Aktaş mevkiindeki or
manlık alanın intifa hakkının Türkiye Zi
raatçılar Derneğine verilmesine dair taahhüt 

Sayfa 
senedinin tek taraflı olarak feshedildiği id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 205 

87. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Ankara Numune Hastanesi başasistanların
dan birinin şef muavinliği imtihanına sokul-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/829) 205 

88. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
kuduz vakalarına karşı alınacak önlemlere 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/830) 205 

89. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol gü-
zergâhındaki gecekonduları yıkılan vatandaş
ların durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 206 

90. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/835) 206 

91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Develi İlçesi Kızık Köyünde ya
pılmakta olan afet konutu inşaatlarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/836) 206 

92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Kö
yündeki bir vatandaşın ölüm nedenine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/837) 206 

93. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaa
tına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) 206 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 214 
1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, 

Niğde İlindeki belediyelerin altyapı çalışma
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı (7/1258) 214 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
doküman, evrak ve arşivine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in yazılı cevabı (7/1339) 216 
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Sayfa 
3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, İzmir İli Kınık İlçesi PTT 
Müdürünün görevden alınma nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1350) 216:217 

4. — İzmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'in, Başbakan olduktan sonra kendi
sine ve ailesine verilen hediyelere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok
say'ın yazılı cevabı (7/1354) 217:218 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, döher sermayeli hastanelerin 
ücretlerine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı 
cevabı (7/1368) 218:219 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Bingöl İlinde sağlık kuruluşları 
yapılmasına ve noksan bulunan sağlık per
sonelinin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyali Yandım Balkanı Mustafa Ka
lemli'nin yazılı cevabı (7/1375) 219 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, illerdeki spor kulüplerince top
lanan paraların denetimine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1383) 220:221 

8. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal' 
m, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Tra
fik Hastanesinin kapatılma nedenine ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı {7/1385) 221:222 

9. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman' 
in, emekli işçi maaşlarının ödendiği bankalar
da oluşan kuyrukların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçı-
öğlu'nun yazılı cevabı (7/1386) 222:223 

Sayfa 
10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürü
meye terk- edildiği iddia edilen tarihî çadır
lara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı A. 'Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/1409) 223:224 

VIII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 206 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taf-
lıoğlu'nun, Soyaldemokrat Halkçı Parti 
Milletvekilleri Hakkında Anayasanın 84 ün
cü Maddesinin Uygulanmasına Dair öner
gesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya 
ilişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/929) (S. Sayısı: 472) 206 

2. — Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tes
cili için Süre Verilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komis
yonu Raporu (1/785) (S. Sayısı : 495) 206:207 

3. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 
22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sa
yılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih 
ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 207 

4. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/987) 
(S. Sayısı : 491) 207 

5. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/800) (S. Sayısı: 492) 207:214 

im •<••• 
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I. — GEÇEN 1 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00te açıldı, 
Siirt Milletvekili Mehmet A'bdurrezak Ceylan, 26 

Ekim 1986 ıgüriü DYP Antalya İl Tevdiatının düzen
lediği açık ıhava toplantısında miHetivetkillerine yapı
lan saldırı ihıaıkıkında gündem dışı 'bir konuşma yaptı; 
İçişleri 'Bakanı Yıldırım Akbulut da ibu konuşmaya 
cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Bozıkurt, ha
yat pahalılığı ve enflasyon karşısında asgarî ücretin 
yeniden tespiti; 

Kahramanmaraş Milletvelkili M. Turan Bayezit 
de, Kalhramanmaraş halkının iktidardan şikâyet ve 
beklentileri, 

Konularında gündem dışı !birer 'konuşma yaptılar. 

Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın (3/1011) (S. 
Sayısı : 483), 

Kütahya 'Milletvekili Abdurrahrnan Necatıi Kara'a' 
nın 1(3/1023) (S. Sayısı : 484); 

Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın (3/1060) (S. Sayısı : 485), 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın (3/10712) (S. Sa
yısı : 486), 

Hatay Milletvekili Tevfik Biial'ıin (3/1080) (S. 
Sayısı : 487), 

Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in (3/1100) 
(S. Sayısı : 488), 

İzmir Milletvekili özderrair Pehlivanoğlu'nun 
(3/1108) (S. Sayısı : 499) ve, 

Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün (3/1135) (S. 
Sayısı : 490)3 

Yasama dokunulmazlıklarının 'kaldırılmasına ge
rek (bulunmadığı haklkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporları 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 10 'gün içeriısıinde 
itiraz edilmediği takdirde raporların kesunıleışeceği 
açıklandı. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Ada
let Komisyonu Üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin öner
gesi Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu. 

Niğde Milletvekili Arilf Toprak ve 21 arkadaşının, 
Hükümetin zam ve fiyat politikası hakkında Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 

TANAK ÖZETİ 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/17) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; genel 
görüşme önergesinin gündemde yerini alacağı ve ön-
görüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Başbakan Turgut Özal'ın 30 Bkim - 9 Kasım 1986 
tarihleri arasında Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve 
Kore Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete, Ana
yasanın 82 nci maddesi gereğince katılacak milletve
killerine ait liste kabul edildi. 

Adalet Komisyonunda açık 'bulunan üyeliğe, 

ANAP Grubunca aday gösterilen Niğde Milletvelkilii 
Akın Gönen seçildi. 

(6/676), -(16/677), ı(6/68!l), (6/682), 06/596), (6/598), 
(6/689), -(6/690), (6/691), (6/692), (6/693), (6/698), 
(6/610), (6/699), (6/700), (16/703), (6/704), ('6/631), 
(6/666), (6/669), (6/758), (6/771), (6/772), (6/795), 
(6/826), (6/767), (6/833), (6/775), (6/778), (6/796), 
(6/707), (6/799), (6/812), (6/813), (6/814), (6/816), 
(16/817), ı(6/821) numıaralı sözlü sorular, ilgili bakan
lar;! 

(6/702), (6/696), (6/709), (6/711), (6/773), (6Z42), 
(6/751), (6/819), (6/834), (6/780), (6/781), (6/782), 
(6/784), (6/789), (6/798), .(6/800), (6/804), (6/806), 
(6/808), (6/809), (6/810), (6/811), (6/822), (6/824), 
(6/827), (6/828), (6/829), (6/830), (6/832), (6/835) nu
maralı sözlü sorular da, soru sahipleri ve ilgili 'ba
kanlar Gendi Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/716) numaralı sözlü soru, soru sahibi izinli bu
lunduğundan; 

(6/831) numaralı sözlü soru, soru saMbi ve 
TBMM 'Başkanlık temsilcisi Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından; 
Ertelendiler. 

(6/770) numaralı sözlü soru da, soru sahibi ilki 
cevap gününde de 'hazır 'bulunmadığından, düştü. 

Giresun 'MilletvelkiIİ Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.19813 Tanilh ve 2821' Sayılı Sendikalar Ka
nununun '28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Haklkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporunun (2/327) (S. Sayısı : 459) gö
rüşülmesi, Komisyon yetkilileri hazır 'bulunmadığın
dan; 
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Yozgat MilletJvekili Seiahattin Taflıoğlu'nun, Sos-
yaldıemokrıat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın ı84 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 
önergesi ve TBIMM Başkanlık Divanının Konuya 
İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun 
(3/929) (S, Sayısı >: 472) görüşülmesi de istem üze
rine yapılan yoklama sonucunda Oenel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, 

Ertelendiler, 
4 Kasım 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 

üzere birleşime saat 17.00'de son verildi. 
Başkan 

ıBaşıkanvekili 
Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Adıyaman 

İsmail Üğdül Arif Ağaoğlu 

n. — GELEN KÂĞITLAR 
31 . 10 .1986 Cuma 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Doğru Yol Partisi tarafından Antalya'da 
düzenlenen mitingle ilgili olarak alınan önlemlere ve 
meydana gelen olayların sorumlularına İlişkin Baş 
'bakandan sözlü soru önergesi (6/869) (Başkanlığa ge 
liş tarihi : 27.10.1986) 

2. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Çan 
kırı - İlgaz Mçesi Balcı Köyünde meydana gelen yan 
gından zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş ta 
rihi : 30.10.1986) 

3. — Diyarbakır 'Milletvekili Mahmud Altunakar 
in, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahallesinde 
ki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/871) (Başkanlığa geliş tarihi 
30.10.1986) 

Yaztlı Soru önergeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 

Kayseri - Yahyalı İlçesi Mustafabeyli Köyünde bu
laşıcı 'bir hastalığın yayıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve ıSosyal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1432) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1986) 
• 2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki hastanelerde röntgen filmi bulun
madığı İddiasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1433) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.10.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Kastamonu İli Daday ve Azdavay ilçelerinin ba^ 
zı sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa ge
liş tarihi c 30.10.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Kastamonu •. Daday İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yatılı bölge okulu bulunmayan Kastamonu İline 
bağlı ilçelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.10.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu - Daday ilçesindeki Sağlık Merke
zi ile Sağlık Ocağının Devlet hastanesi şekline dö
nüştürülmesine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım.Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1437) (Başkanlığa ge
liş tarihi •: 30.10.1986) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Hipodromda vatandaşlar için kapalı oturma yeri 
yapılıp yapılamayacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1438) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1986) 

Meclis Araştırması önergesi 
İl. — Hatay Milletvekili Mustafa 'Murat SÖk-

menoğlu ve 13 arkadaşının, Doğru Yol Partisi tara
fından Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana ge
len olayların sonucunu ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.10.1986) 

4.11.1986 Sah 
Tasarılar 

1 .— Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dev
let Planlama Teşkilatı İle Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Devılet Planlama Komitesi Arasında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bullunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/802) (Dış
işleri: Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 3.11.1986) 
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2. — Avrupa Mimıaırî Mirasının Korunması Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı (1/803) (BayındırMc, imar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonlarına (Başkan
lığa geliş tarihi : 3.11.1986) 

3. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
mdler İle Ulaştırma Bakanllığının Teşkiaft ve Görev
leri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/804) (Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm: 
Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.11.1986) 

Teklif 
1. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-

flan ve 14 Arkadaşının; Çifitçilerıiın T. C. Ziraalt Ban-
kalsı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçla
rının Faizsiz 10 Yıil 10 Eşit Takside Bağlanması Halk-
kında Kanun Teklifi (2/370) (Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1986) 

Tezkereler 
1. — Ali Gün, Şahin Binici, Enver Özer, Musa 

Turhan, Bedrettin Çayllak, Sabri Ok, Muhittin Dola
şır, Sadrettıin Aydınlık ve Hamut Çevik Haklarında-
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ki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1165) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1986) 

2. Ahmet Öğretmen, Mustafa Çepik, Salih Sez
gi, Hasan Çepik ve Musa Asllan Haklarındaki Ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1166) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 3.11.1986) 

3. Manisa Milletvekili Ümilt Canuyar'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1167) (Anayasa ve Adalet Ko-
misyonlUarı Üyölerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa ge!liş tarihi: 3.11.1986) 

4. — Samsun Milletvekili Hüsamettin Çindorük' 
un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1168) (Anayasa ve Ada-
<let Komisyonlları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona (BaşjkanÜığa geliş (tarühi : 3,11.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Adıyaman ve Malaltya illerine bağlı bazı ilçeler
de 1986 yılında meydana gelen depremlerden zarar 
gören vatandaşların sorunllarına ilüşkin Başbakan ille 
Bayındırlık ve îskân Balkanından sözlü soru önerge
si (6/872) (Başkanlhğa geliş taırilbi : 3.11.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

İBAŞJKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisiniin 20 iıcti IBMeşiımıimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan'a ka
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -

Ereğli İlçesinde, İlçe Cumhuriyet Savcısının aynı ilçe 
belediye başkanına vermiş olduğu şükran belgesi hak
kında gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun cevabı. 

IBAŞKAN — Gündem dışı görüşme talebinde 
bulunanlar var; üç arkadaşımıza sına ile söz verece
ğim. 

Gündem dışı ilk söz isteyen arkadaşımız. Sayın 
Salim Erel'djir. Sayın Erel, Konya - Ereğli'si Cumhu
riyet Savcısı ile iligilıi gündem dışı bir konuşma is-
ıtemiştir, kendilerine sıöz veriyorum. 

Buyurun Sayın Erel, süreniz 5 dakikadır. 
SALİM EREL (Konya) _ Sayın Başkan, Türki

ye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçilmiş , 
bulunmanızdan dolayı kutluyor, başarılar diliyo
rum. 

Millî iradenin tezahür «İttiği, tecelli ettiği bu yü
ce makamı, hukukun etkinliği ve demokratik ku
ralların gereğine ıgöre değerlendireceğinize inanıyor 
ve bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Konya - Ereğ-
i İlçesinde, ilçe cumhuriyet savcısının aynı ilçe be
lediye başkanına vermiş olduğu şükran belgesi ko
nusunda bilgiler sunmak ve görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

«Belediye başkanına «verilen şükran belgesi : 
Türkiye Cumhuriyeti Konya - Ereğli Cumhuriyet 

Savcılığı Sayı: 1986/853 Muhalbere. 

Sayın Ali Talip Özdemir, 
Makine Mühendisi, 
Belediye Başkanı, 
Ereğli. 

Adliye lojmanlarında ve çevre evlerde oturan ço
cuklarımızın, büyük ölçüde ihtiyaç duydukları beş 
ünitelik çocuk oyun parkını, isabetli bir seçim ve 
duyduğunuz çocuk sevgisi sonucu adalet sarayı bah
çesine yaptırmış olmanızdan dolayı şahsım ve adliye 
mensupları adına size ve çalışkan belediyenizin de
ğerli çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı, sunar, il
çemizde müşahede vettiğimiz enerjik ve başarılı ça
lışmalarınızın devamını temenni eder, saygı ve sev
gilerimi sunarım. 

Mehmet Ali Tuncay 
Cumhuriyet Savcısı» 

ıflANAlP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Adliye binasında yapılan gösterişli bir törenle, 

belediye başkanına verilen, bağnaz, talihsiz ifadeler 
içeren, yargının onuruna hiç yaraşmayan, Anayasa
ya ve yasalara rağmen düzenlenmiş bir belgedir bu 
şükran belgesi. 

Cumhuriyet savcısının, 'belediye başkanı veya bir 
belediye mensubu hakkında, suç teşkil eder nitelik
te, bir ihbar veya resen takibi müştekim bir durum 
ortaya çıktığı takdirde, peşinen onlara karşı ilti-
zamî, koruyucu bir işlem yapacağının kesin bir ka
nıtı değil imidir, bu şükran belgesi? 

Adiliye lojmanlarına çocuk parkı yapılmış olma
sından dolayı teşekkür edilmesi gerekiyorsa, o yerin 
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en yüksek yargı organı başkanınım, gereğini yerine 
getirmesi niçin düşünülmemiştir? 

Ereğli Belediye Başkanı, iktidar partisinin bir 
üyesi değil de, diğer 'herhangi bir partili, örneğin 
Sosyaldemokrat (Halkçı 'Partili bir belediye (başkanı 
olsaydı, aynı cumhuriyet savcısı, acaba böyle bir 
şükran 'belgesini ona da verme cesaretini gösterebi
lir miydi? <1ANAP sıralarından «Gösterirdi» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
SALİM EREL '(Devamla) — Bu şükran belge

si, Cumhuriyet Savcisı Mehmet Ali Tuncay'ın, ba
ğımsız mahkemelerin, yargı erkinin onurlu bir men
subu değil, siyasal iktidarın ibir militanı olduğunun 
lilaımdır. (ANAP sıralarından «Olur mu o şeıkilde» 
sesleri, gürültüler) Adalet merciini temsil yetkisi ol
mayan Ereğli Cumhuriyet Savcısının, görev ifa et
tiği tiılçenin 'belediye başkanına, yapılan 'bir 'hizmet
ten dolayı-'resmî (bir yazıyla, 'belge düzenleyerek şük
ranlarını sunması, yargı erkinin yüceliğine olduğu 
kadar, mahkemelerin 'bağımsızlığına da indirilmiş 
ağır ibir darbedir ve tamamen idarî görevlerinin öte
sinde, politik alana fiilen girmiş olduğunun açık bir 
kanıtıdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — ©ir 
cumhuriyet savcısına, militan, diyemez. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. Bir dakika... 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletveki
lleri, yargı yetkisinin Türk Milleti adına »bağımsız 
mahkemelerce kullanılması ilkesi esasını hiçbir za
man gözden ırak tutmaması gereken hâkimlerin ol
duğu kadar, savcıların da, mahkemelerin (bağımsızlık 
ilkesine hassasiyetle uyması Anayasamızın gereği
dir. 

AHMET İLHAMt KÖSEM (Malatya) — Bura
da 'bile müdahale ediyorsunuz ona. 

SALİM EREL ^Devamla) — Adalet, eğitime ve 
ibadete politikanın sokulmaması için milletçe gös
terdiğimiz hassasiyet ortada iken, Ereğli Cumhuri
yet Savcısının Anayasa ve yasalları hiçe sayarak, 
savcı görev ve sıfatıyla politik uygulamaya giriş
mesi, adalet müessesesine olan inancımızı büyük öl
çüde yaralamıştır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi ve hukuk kural
larına saygılı olmak, uymak, düzenli yaşamın en iyi 
yoludur. Hukukun düzenini kuran ve uygulayan gü
cün 'hukuku tanımaması, çiğnemesi, toplumları ken
diliğinden bir adalet savaşımına sürüklemiştir. Hu

kuk mekanizması, politikanın emrine girmesi halin
de, egemen gücün politikasının gerçekleşme aracı ol
maktadır. 

Adalet, İbir değer olarak düzenin en üstünde bu
lunmalıdır. Hukuk ve politikada ahlak ve adalet baş
lıca amaç olmalıdır. Bu sağlanamazsa, hukuk ve po
litikadan beklenen yarar gerçekleşemez. Toplumu, er
demi ve atkılı insanlar ahlaklı davranışlarla yönetir
se, adalet var olabilir. 

Mahkemelerin 'birer özgürlük kalesi gibi, mahike' 
melerin 'bağımsız birer kurum gibi olaibilmelerini, 
kalalbilmderinıi sağlamalıyız. Mahkemeleri, yarığı er
kini (birer parti aleti haline getirmeyelıim, yargıyı si
yasî komedyalara bulaştırmayalım. 

Hâkimler ve savcılar, yalnız bilginin değil, ki
şiliğin ve karakterin de adalet mekanizmasının işle
mesi için, özlenen ideal gerekler olduğunu unutma
malıdır. Adalet terazisini ellinde tutanların görevi, 
siyaset adamlarını eleştirmek veya takdir etmek de
ğildir, olmamalıdır. Eğer adalete, özgürlüğe, gerçek 
demokrasiye, hukuk devletine kıymet veriyorsak, bu
nun gereklerine dikkat etme zorunluluğunu mutlaka 
idrak etmeliyiz, 

Sayın millervelkilleri, geçici siyâset cereyanlarına 
kapılıp, bir memleketi ayakta tutan kurumları te
mellerinden sarsmaya yeltenenlere göz yumulmama
lıdır. Hangi siyasî görüşe ve hangi partiye mensup 
olursa olsun,, hiçbir vatandaşı, mahkemelerin tama
mıyla tarafsız oldukları 'hususunda şüpheye düşür-

' meydim. 
(BAŞKAN — Sayın Erel, bağlayalım efendim. 

SALİM EREL '(Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Bu şüphenin yerleştiği İbir yerde, ne millî bir
likten, ne adalet mefhumundan ve ne de demokra
siden söz edilebilir. 'Böylece, hem demokrasiye, hem 
de Türk tarihinin engin geleneklerine -aykırı bir yol
da yeni gelişmeler mukadderdir. 

Artık, yaşadığımız çağda ve demokratik Türk 
toplumunda böyle ükd ve geri tezahürlerin, hüküm
lerin yeri olmamalıdır. Hukukun üstünlüğüne, ger
çek (amaç ve bilediklerine toz kondurullmamalıdır. 

Sayım milletvekilleri, politik amaçlara hizmet et
tirilme eğilimleri, bağımsız yargı oflganıımıza olan 
içten bağlılık, hayranlık ve saygımızı tartışılır hale 
getirebilir. Bağımsız yangı organ, politik çıkarlara 
alet edilmemelidir. Bu, hukuksal yönden olduğu 
kadar, ahlaksal yönden de bir zorunluluktur. 
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Demokrasi, 'idarî düzemin ive otoritelerin aczle-
rinin tescil rejimi değildir. Hukuka 'bağlı tor dev
lette istisnasız iherkes ve her şey, 'hukuka uygun ve 
hukuka bağlı olmak zorunluluğundadır. Siyasî ikti
darı elinde tutan çoğunluk partisine karşı hukukî 
ve sosyal dengeyi sağlayan en önemli faktörler, 
bağımsız idare dle teminatlı ve tarafsız mahkemeler
dir. 

İBAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim." 
SALİM EREL ((Devamla) — Hemen bitiriyorum 

Sayın Başkanını. 

Sayın milletvekilleri, bütün totaliter rejıiımlerde, 
memurların, devlet yerine siyasal iktidarların parti
sel amaline hizmet etmeleri şart koşulmaktadır. Bu 
gibi ülkelerdö memur teminatı ve bağımsız mahke
melere yer verilmediği için, bu sadık hizmetkârlar, 
siyasî liderler tarafından her an kurban edilmek teh-
lilkesline de maruzdurlar. Yetkilerini kötüye kullanan
lara, haksızlık ve yolsuzluklara alet olanlara göz 
yuman iktidarların, sağlıklı ve (istikrarlı bir idare 
mekanizması kuramayacakları tarihî bir gerçektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erci, 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Sayın Erel' 
in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere söz 
istiyorum efendim. '(\ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAİN — (Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU '(Gümşhaee) — Sayın Başkan, Yüce Meç
isin muhterem üyeleri; Sayın Salim Ererin Yüce 
Meclise takdim ettiği olay şu: Bir belediye başka
nımız, belediye hudutları dahilinde hizmet görmüş, 
park yapmış, oyun bahçesi yapmış, çevre duvarla
rını yapmış ve o adliye lojmanları çevresinde bu 
hizmeti teksif etmiş; bu sebeple o belde halkı, bu 
arada cumhuriyet savcısı, kendisine teşekkür etmiş. 
Şimdi, bundan dolayı yarığı erkinin zedelendiğini 
söylüyorlar. 

Ben biraz evvel, Sayın DeVlet Bakanı Ahmet 
KaraevliMen, Karabük'teki demir - çelik faibrilkasüna 
aiıt lojmanlardan birkaç tanesini, bizim adliye men
suplarına lütfetmesin! istirham ediyordum; daha 
'vermediği halde teşekkür ettim; yarın viirirse, elbette 
teşekkür edeceğim. O zaman, Adalet Bakanı olarak 
bu teşekkürde bulundum diye yargı yetkisi zedelen
miş mi olacak? 

Takdirlerinize arz ederim efendim. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ARfflF TOPRAK (Niğde) - - Sayın Bakan, siz 

bakansınızJbeflediiye başkanı değilsiniz. 
SALEM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Sayın 

Balkan (kendi kendisine gol aitti, 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, hac farizası düzenleme işinin Diyanet Vakfı 
veya Hac Dairesinden alınması konusunda gündem 
dışı konuşmastsı ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz isteği, hac 
farizasıyia ilgili olarak, Sayın 'Nalbantoğlu'nun; bu
yurun Sayın Nalbantoğlu. 

Süreniz beş dakikadır efendim. 
HÎLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bu yılfci hac sömürüsünü izledikten sonra, bu 
konuşmayı yapmayı düşünmüştüm, bugüne nasipmiş. 
Önerimi de peşlinen arz edeyim : Hac farizası dü
zenleme işi, Diyanet Vakfı veya Hac Dairesi Baş
kanlığının elinden kurtarılmalıdır. Neden mi? 

Bir kere, hacca gönderme bakımından, hiçbir İs
lam 'ülkesinde bulunmayan sistem, Türkiyemizde 
uygulanmaktadır. Ham liberallikten, serbest reka
betten bahsedilir, hem de hac farizasını düzenleme, 
uygulama yetkisi Diyanet Vakfına veya Hac Dairesi 
Başkanlığına verilir. Bundan kimin ve kimlerin ya
rarı olduğunu da biz biliyoruz. 

Türkiyemizde 1979 yılında döviz sıkıntısı nede
niyle hac düzenleme işleri Diyanet işleri Başkanlı
ğına verilmiş, halen de devam etmektedir. Bu şe
kilde, hac çıkışları, gösterilen zorluk ve alınan pa
raların astronomik olması nedeniyle günden güne 
azalmaktadir. Diyanet Vakfı, 1986 yılında hacca gö
türdüğü her vatandaşımızdan 490 bin ile 530 bin 
Türk Lirası aldığı halde -ki Özel firmalar bu işi sa
dece 250 - 300 bin liraya yapıyorlar- onlara iyi hiz
met de vermiyorlar. Otobüsler eyırkondiyşinli de
ğildir. Mekke ve Medine'de tutulan evlerde yaltak 
yoktur. Otobüslerin yüzde »ökseni, hurda, ekonomik 
ömürlerini doldurmuş otobüslerden kiralanmakta ve
ya tutulmaktadıir. Daha bir sürü eksikler... 

Hacılarımızın sağlığı ve oraya iyi bir şekilde .gö
türülüp getirilmeleri değil, sanki, bu vakfın veya 
Hac Dairesinin; yanli bu hac işlerimi tedvir edenle
rin kârı konusu ön plana alınmıştır. 

— 173 — 

file://'(/ANAP


T. B. M. M. B : 20 

Hacı adaylarından alınan paralara bakalım : ör
neğin, 1986 yılının Martt ayında paralar alınmış, beş 
altı ay sonra hacca gidilmiışıtir. Hacı adaylarından beş 
altı ay önceden tahminen 22 milyar para toplanmış 
ve bu para, 'toplayanlarca ya çalıştırılmış veya ban
kaya vadeli yatıoknaik suretiyle faiz alınmıştır, İki bu 
faiz de 4 milyar lira civarında tutuyor. 

IBAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Haram, haram. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Diya

net (ilgililerinin, !bu işlerle ilgilenenlerin 'bu şekilde 
neden faiz aldığımı sormuyorum; onun hesabını Iken-
dileni yapsınlar. Her hacı adayımdan, neden beş altı 
ay öncesinden 400 - 500 ibin lira alınıyor? Ağustos
ta hacca gidecek adaydan, yarı parası temmuzda alı
nır, onbeş yirmi gün sonra da diğer yarısı alına
bilir. Soruyorum : Hacca ©itmeden beş altı ay önce 
alınan bu paralar nerelerde çalıştırılmıştır veya fai
zini ne yapmışlardır? Tutulan otobüslerin ısahlipleri-
ıne, yol paralarının yarısı hareketten bir hafta önce, 
diğer yarısı da döndükten sonra ödeniyor. Demek 
ki, düzenleyenlere bir külfeti yok. 

Bir de, bir bacı için yapılan masrafları inoelieye-
ilım : Otobüs bilet ücreti 80 bin lira; Suudî Arabis
tan Hükümeti hududuna girerken 60 bin lira; Mek
ke, Medine, Arafat ve Mina'da yatak ücreti -ki 
yatalk da yok- 100 bin lira; pasaport bedeli 6 500 
lira; personel masrafı 6 bin lira; sağlık hizmeti 5 bin 
lira; elbiselik kumaş ve çanta için de 10 bin lira 
alınıyor. Toplam maliyet 266 500 İiıra olduğu faal
de, 490 lile 530 bin lira arası alınıyor. 

Maliyet bundan ibaret iken, ilgililere ve sorum
lularla ısoruyorum : Neden, hacı adaylarından, 'hac
ca gitmeden beş altı ay öncesinden iki misli para 
alınıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri de bu 
şekilde bir sömürüyü neden ısürdürüyorlar, gönülle
ri nasıl razı oluyor? 

Sonuç : Hac farizasının 'tekelciliğini kaldırmalı, 
vakıf veya Hac İsteri Dairesi yanında, diğer firma
ların da, hacca götürme işlerini düzenlemesine izin 
verilmesi sağlanmalı, bu sömürü son bulmalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
oğlu. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; bazı konular
da bazı tabirlerli seçerken biraz dikkatli olmak la-
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zım. Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığından, öbür 
taraftan sömürü düzeni kurulduğundan bahsediyor- . 
sunuz... Lütfen biraz insaflı olalım, konuyu iyi tet
kik edelim, ondan sonra buraya gelip konuşalım. 

Şimdi, astronomik ücret alınması işi söz konusu 
değildir; yapılan işin hesabı vardır, kitabı vardır. Eğer 
arzu buyurulursa, burada yapılacak bütçe müzakere
leri sırasında sizlere detaylı olarak bilgi vermemiz im
kânı vardır. Onu dahi beklemek durumunda olmayan 
milletvekilleri, lütfen bugün saat 17.00'den sonra Plan 
ve (Bütçe Komisyonunda yapılacak müzakerelere bu
yursunlar; orada, yapılan işin detaylı bir şekilde açık
lamasını, hangi paranın nereye alındığı, nereye ve
rildiği konusunda detaylı bilgiyi kendilerine arz ede
lim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Bakan burada açıklayın, burası Genel Kurul. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Biraz evvel sayın mllletvekiil'i lütfederek ifade et-
tlller, «Bu iş 1979 senesinde başlamıştır» dediler. Han
gi döneımde başlamıştır, o konuda ben bir şey söyle
miyorum. Başlamış olan bir iş devam etmektedir. 
Dolayısıyla, bu işte 'hiçbir zaman, kâr, ön planda tu
tulmamıştır ve bu iş Diyanet tarafından götürüldüğü 
sürece de, asi olan, kâr değil, hizmet etmek olacaktır. 

Hurda otobüsler konusuna gelince : Sayın millet
vekili arkadaşım bu konuyu nerede incelediler ki, hur
da otobüslerile bu seyahatlerin yapıldığını ifade etti
ler? 

Bu konudaki tenkitleri de her şeyden evvel doğ
ru değildir; basiretli bir'ifade de değildjir. 

Bulunabildiği kadarı ile, bu sefere mümkün ol
duğu 'kadar fazla sayıda eyrhondiyşınlı otobüslerle 
gidilmeye gayret sarf edilmiştir; bulunamayanlarda 
da en son modelden başlayıp geriye doğru gidilerek 
otobüs tutulma işlemleri yürütülmüştür; yani eyrhon-
diyşınsız olarak tutulan otobüsler, 1986 - 1985 - 1984' 
ten geriye doğru gitmektedir. Hiçbir zaman, yaş had
dini doldurmuş hurda otobüslerle böyle bir sefere tey-
vessül edilmemiştir. 

Bir de şu hususu ifade edeyim : «Efendim, beş, 
altı ay evvel paralan topluyorlar, faizemii veriyorlar, 
ne yapıyorlar?» dendi. 

Değerli milletvekili arkadaşlarımı, bu konuyu, da
na evvel Meclis kürsülerinde yaptığımız konuşmalar 
sırasında da ifade etmiştim. Hac konusu, sadece Tür
kiye hudutları içerisinde cereyan eden bir olay değil
dir. Hepinizin malumu olduğu gibi Mekke ve Medi
ne'de gerekli hazırlıkların yapılması, bu sayının ön-



T. B. M. M. B : 20 

ceden (bilinmesini zarurî kılmaktadır. Tutulacak evle
rin •karalanması, Mekke'de, Meline'de bu işin orga
nize edilmesi, Suudî Arabistan'da (Arafat'ta) yapıla
cak işlemler, böyle bir seyahatin önceden planlanma
sını zarurî kıldığı ıiçin, Diyanet îşlleri Başkanlığı ta
rafından bu iş organize edildiği sürece, paraların beş -
altı ay evvelden alınmasına ve bu işin beyan edilme
sine devam edilecektir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hac ziyaretine am
bargo konulması Anayasaya aykırıdır. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY '(Devamla) 
— Paraların faize yatırılması söz konusu değildir; 
çünkü bu paraların önemli bir kısmı, Suudî Arabis
tan'daki masrafların karşılığı olarak alınmakta ve pa
ralar toplandıktan sonra, on on'beş günlük bir dönem 
içerisinde Suudî Arabistan'a transferi yapılmaktadır. 

Durumu bilgilerinize arz ediyor, saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

PAŞA SARTOĞLU (Ağrı) — Ne kadarı gidiyor, 
ne zaman gidiyor? 

3. — Sivas Milletvekili Şevki Tnştariın, üniversi
te gençliğinin bazı sorunları hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

'BAŞKAN — Efendim, gündem dışı son sözü, 
Üniversite öğrencilerinin sorunları üzerinde Sayın 
Şevki Taştan istemiştir; 'buyurunuz efendim. 

'Sayın Taştan, süreniz beş dakikadır. 

ŞEVIK1 TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; kamuoyunu ve geleceğimizi yakından 
ilgilendiren üniversite genelliğinin bazı sorunlarını arz 
etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum; 
yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla selamlarım. 

Atatürk Üniversitesinde, öğrenci derneği odasına 
dinleme cihazı yerleştirilerek, dernek üyelerimin ko
nuşmalarının gizlice tespit edildiğini, 

-Ege Üniversitesinde Ziraat Fakültesi öğrencilerin
den, yönetmelik uygulamalarından doğan ve mağdu
riyetlerine neden olan isteklerini içeren, 500 öğrenci
nin imzalamış olduğu dilekçe, dekanlık tarafından ka
bul edilmediği gibi, dekanlıkta görevli bulunan bazı 
kişiler tarafından bu öğrenoilerin tehdit edildiğini, 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 
İsa Tanrıverdi'nin, fakülteden ilişkisi kesildiği için 
intihar ettiğini, 

YÖK Başkanı tarafından özel Biİkemt Üniversite
si kurulduğunu, 
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I Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğreüim üyele-
I ininin birçoğunun bu. üniversiteye naklen atandığını 
I ve böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesinde boca 
I açığının daha da çoğaldığını, 
I 2547 sayılı YÖK Yasasının 44 üncü maddesi ve 
I bu Yasaya dayalı yönetmelik uygulamalarından öğ-
I renoilerin yakındığını, 
I Bu öğretim yılı sonunda, binlerce öğrencinin 
I okullarımdan ilişkilerimim kesileceğini basından öğren-
I miş bulunuyoruz. 
I Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu daya-
I mılmaz sıkıntılarından birkaçını arz ettikten sonra, 
I Anayasamızın, eğitim ve öğretimle ilgili 42 nci mad-
I desimi aynen okuyorum : «Eğitim ve öğretim, Ata-
I 'türk inkılâpları doğrultouında, çağdaş bilim ve eği-
I tim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi 
I altında yapılır.» 

1 Anayasanın bu hükmüyle bağlantılı olarak, Ata-
I türk'ün 'ülkelerinden birkaçını sizlere hatırlatarak, ko-
I nuya açıklık getirmek istiyorum : «Cumhuriyet sliz-
I den, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister», 
! «Gençler, cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşata-
I oaksınız» 
I Sayın «milletvekilleri, gençler© güvenmeden, genç-
I leri sevmeden, onlara baskı altında muamele yapa-
I ralk, Atatürk'ün 'istediği mlitelikte gençler yetiştire-
I mezsiniz. 

I Bir ülkede üniversite gençliğimi, yaşadığı toplu-
I rnıun sosyal ve siyasal sorunlarından spyuitlarsanız, 
I kendi inaklarını dahi özgürce arayabilmek imkânın-
I dan yoksun bırakırsınız, o ülkede, fikri hür, vicdanı 
I hür nesiller yetiştiremezsiniz. Cumhuriyeti savuna-
I cafc ve koruyacak gençleri eksik yetiştirirsiniz. 
I Sayın milletvekilleri, geçmişte yaşadığımız acı 
j olayları tekrarlamak zorunda kalacağım için beni ba-
I ğızlamamızı dilerim. 19601ı yılarda, üniversite genç-
I ferimin geçim sıkıntısından, yasa ve yönetmelik uy-
I gulaımalarından ders, araç ve gereçlerini temin ede-
I bilmek zorluğundan, yönetimde söz sahibi olmak 
I arzusundan kaynaklanan yakınmalarını ve istekleri-
I mi, zamanım yöneticileri dikkate almadıkları içim öğ-
I renci boykotları başlamıştır. Boykotların sonunda 
I sorumlularım yanıtı, «yollar yürümekle aşınmaz» ol-
I muştur. Böylece gençlerin ilgisiz kaldığımı gören ba

zı aç ve dış mihraklar ve bazı siyasî kuruluşlar, öğ
rencilerin bu isteklerinim yanındaymış gibi gözükerek, 

1 onları acımasızca 'istismar ederek, çeşitli kamplara 
I bölerek karşı karşıya getirmişler, bu yanlış yömlem-
I dirmemin sonumda birbirini sebepsiz yere öldüren 
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kardeş kavgaları 'başlamış ve iç savaşın eşiğine ge
linmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Bitmek üzere 

Sayım Başkanım. 
Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde, 1960-

1980 yıları arasında gencilere reva görülen acımasız 
tutuma rastlayamazsınız. Ülkemizin en 'büyük kaybı, 
bu dönemde yüzJbinlerce gencin heder edilmiş olma
sıdır. Binlerce gencimiz öldürülmüş, 'binlerce genel
imiz tutuklanmış, binlerce gencimiz öğrenimlerini ya
rıda bırakmışlardır. 

Bugün de değişen pek bir şey olmamıştır; öğren
ci kıyımı şekil değiştirerek devam etmektedir. Bin
lerce öğrendi, ülke koşularına uymayan YÖK Ya
sası ve yönetmeliği yüzünden okullarından kovul
makta; binlerce gencimiz güvenlik soruşturması so
nucu göreve alınmayarak sokağa atılmaktadır. 

Isa Tanrıverd'i'nıin (intiharından sonra, altı yıldan 
'beri ilk kez öğrencilerin toplu olarak gösterdikleri 
tepki, geçmişteki öğrenci olaylarının yeniden yaşa
nabileceğinin ilk 'işaretidir. IBu işaret bir uyarı sa
yılmalıdır. Üniversite gençlerinin sorunları, günden 
güne büyümektedir. 

Sayın milletvekillileri, bu sorunların 'bazılarını ve 
alınması gereken önlemleri arz ederek konuşmamı 
Ibiıtiırmök ılstiyoruoı : 

Gerekli yasal öMemleri alarak, tutuklu öğrenci
leri, öğrenim hakkını yitirmiş öğrencileri, güvenlik 
soruşturması sonunda görev alamamış öğrencileri 
topluma kazandırmalıyız, öğrencilerin yakındıkları 
2547 sayılı YÖKYasasının 44 üncü maddesinin uy
gulanmasından doğan sakıncaları kaldıracak, ülke 
koşullarına uygun, yeni yasa ve yönetmelikler ha-
zırlaımalıyız. Partıiımiziin bu konuda Meclis Başkan
lığına sunmuş olduğu yasa teklifi 'bir an önce gün
deme alınmalıdır. 

öğrencilerin, yönetime katılmaları, söz hakkı ta
nınması yolları kapalıdır. Bu yollar açılarak öğren
cilere söz hakkı verilmelidir. 

Dışlanan ve kurulmalarına engel olunan, hiçbir 
etkinliği bulunmayan öğrenci dernekleri teşvik edil
meli ve desteklenmelidir. öğrenci derneklerini hor 
görmekten kaçınmalıyız. 

öğrenci ve yönetici arasındaki karşılıklı" güven 
bunalımı, sorunların artmasına neden olmaktadır; 
karşılıklı güven ortamı yaratılmalıdır. 

Ekonomik sıkıntı içinde bulunan öğrencilere, 
üniversite harçları ağır gelmektedir; bu harçlar kal
dırılmalıdır. 

öğrenci kredileri yetersizdik; günün ekonomik ko
şullarına göre yeniden düzenlenmelidir. 

IBu öğretim yılında binlerce öğrenci yurtlarda ba
rınma olanağı bulamamıştır; yeni yurt ıbinaları ya
pılıncaya kadar, kiralanacak binalardan veya devlet 
binalarından yararlanılmalıdır. 

Üniversitelerıimizin çoğunda, özellikle doğu ve gü
neydoğu bölgelerindeki üniveraitderiımizde, profesör 
ve doçent eksikliği nedeniyle yeterli öğretim yapıla-
mamaJktadır. 1402 sayılı Yasa ve diğer sebeplerle Üni
versitelerden uzaklaştırılan veya kendi istekleriyle 
üniversitelerden ayrılan hocalar yeniden göreve alın
malıdır. 

Saygılar sunar teşekkür ederim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taştan. 
Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleıri 

Komisyonunda ilki bağımsız üyelik açıktır. 
iki defa ilan edildiği halde bağımsız üyelerden 

müracaat eden olmamıştır; tekrar duyuruyoruz : Ka
mu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulu
nan, bağımsız milletvekilliğine düşen iki üyelik için, 
adayların yazılı olarak Başkanlığa başvurmaları ge
rekiyor. 

İkinci bir duyuru : Ayrıca, Dilekçe Komisyo
nunda bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik 
için, bağımsız milletvekili adayların yazılı olarak mü
racaat etmeleri gerekiyor. 

Duyurulur. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bangladeş ve Güney Kore'ye gidecek olan 

Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başbakan
lığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1170) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Cumhur başkanlığının tezkereleri vardır; okutup 

ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ekim 1986 
tarihinde, (Bangladeş ve Güney Kore'ye gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar; Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1 
Raya Erdem'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Japonya'ya ve Güney Kore'ye gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüsüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 27 Bfciım 1986 

tanih'inde Japonya'ya» 4 Kasım 1986 tarihinde de Gü
ney Kore'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, 
Devlet Balkanı Kâzım Oksay'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifli üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu 'bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

iBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Bangladeş ve Güney Kore'ye gidecek olan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 30 Ekim 1986 ta

rihinde Bangladeş ve Güney Kore'ye gidecek olan 
Milî ğEiitm Gençlik ve Spor Bakanı Metlin Bmiır-
oğlu'nun dönüşüne kadar; Millî Eğicim Gendik ve 
Spor Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Irak'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Ba

kanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23 üncü Uluslararası Bağdat Fuarının açılışına 

katıtoak üzere, 30 Ekim 1986 tarihlinde Irak'a gide
cek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın 
dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu 'bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN. — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
5. — Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzelin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1174) 

Türlkiye Büyük .'Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Güvenliği ve işbirliği Konferansı Nihaî 
Belgesi Konferans Sonuçları üçüncü 'toplantısına ka
tılmak üzere, 2 Kasım 1986 tarihinde Avusturya'ya 
gidecek1 olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baka
nı Hasan Celal Güzel'ıin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bi
lgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize 'sunulmuştur efendim. 
6. — Fransa'ya gidecek olan İçişleri Bakanı Yıl

dırım Akbulut'un dönüşüne kadar İçişleri Bakan
lığına, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığının tezkeresi (3/1175) 

Türkiye Büyük Millet Medıisi Başkanlığına 
Terör sorunlarıyla ilgili Balkanlar Toplantısına 

katılmak üzere, 3 Kasım 1986 'tarihinde Fransa'ya 
gidecdk olan içişleri Balkanı Yıldırım Akbulut'un dö
nüşüne kadar; içişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu'nun vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 'bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
7. — Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlı-

oğlu'nun, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/269) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nundan 'bir istifa tezkeresi var, okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal işler Komis

yonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

31.10.1986 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 
BAŞKAN — Bilgilerimize sunulmuştur efendim. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 13 arkadaşının, Doğru Yol Partisi tarafın
dan Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana gelen 
olayların sonucunu ve sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/29) 

•BAŞKAN — Simidi, bir Meclis araştırma öner
gesi var, okutuyorum : 

Tüfkiiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
26 Ekim 1986 Pazar günü, Doğru Yol Partisinin 

Antalya'da düzenlediği toplantı sebebiyle cereyan eden 
ve geniş boyutları ile basına intikal eden olayliar ile 
fou olaylara yetkililerin koydukları tavır endişe veri
cidir. 

26 Ekim günü Antalya Valiliğinin tayin, ve tespit 
ettiği güzergâhı takip ederek Sayın Demirei'in kala
cağı otele gitmekte olan konvoy ve caddelerin kenarın
da biriken halika polisler aniden saldırmıştır. 

Ortada hiçbir taşkınlık, tahrik ve tahrip yok iken 
'bu saldırıya hedef olan halkı koruyabilmek için, va
sıtalarda bulunan grubumuza mensup üyeler ile ba
zı eski milletvekilleri, polisle halkın arasına girmeye 
çalışarak durumu yatıştırmaya ve polislerin bu dav
ranışlarının nedenini anlamaya çalışmışlardır. 

Arkadaşlarımızın, ortalığı yatıştırmayı hedef alan 
bu davranışları da copla karşılık görmüş ve 4 millet
vekilimiz yaralanmıştır. 

Aradan 'beş gün geçmiş olmasına rağmen hiçbir 
yetkili, polisin 'bu saldırısının sebebini izah edememiş, 
kimden emir alındığı da belli olmamıştır. 

içişleri Bakanı ise tüm yerli ve yabancı basının, 
•binlerce vatandaşın gözleri önünde cereyan eden bu 
olay için, gazetelere verdiği demeçte «Antalya Vaı'i-
sinin şehre girişi yasaklandığını düşünemiyorum... Mil

letvekillerinin coplanması dıiye bir olay söz konusu 
değildir. Değil milletvekillerin'in, vatandaşların dahi 
kötü bir muamele ile karşılaştıklarına ilişkin bir şi
kâyet bile söz konusu değildir» demek sureliyle, olay
lar hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını veya doğ
ruları söylemediğini ortaya koymuştur. 

Antalya'da meydana gelen olaylar hakkında İçiş
leri Bakanının 'bilgisi gazetelere intikal ettiği şekilde 
lise, kendisine bilgi verenler Bakanı aldatmışlardır. 
!Bunun> ortaya konulması gerekir. 

Meydana gelen olaylar için Bakan doğru bilgi sa
hibi olmuş da, bazı politik hesaplarla böyle konuş-. 
makta ise bu da endişe vericidir. 

Antalya'da 26 Ekim 1986 günü meydana gelen ve 
şehrin valisi ile Emniyet Müdürünün dahli olduğu hak
kında kuvvetli belirtiler bulunan olaylara, en doğru 
teşhisi TBMM koymalıdır. Meydana gelen olayların 
DYP'ye kurulmak istenen bir tuzak olduğu hakkında 
iddialar vardır. Sayın Demirel'in gezilerinin olaylar 
yarattığı gibi bir imaj yaratılmak istenmektedir. Halk
la güvenlik kuvvetlerini karşı karşıya getirmek sure
tiyle, bundan politik menfaat umanlar bulunmakta
dır. Nitekim, yıllarca Sayın Demirel'in etrafında eletek 
öpmek liçin dönenlerin, tertibin gerçekleşmemesi se
bebiyle Sayın Demirel'e küfürlü bir kampanya baş
latmaları bunu göstermektedir. 

Vatandaşın Anayasadan doğan haklarını kullan
mak için tedbir almakla görevli hükümet olaylardan 
'habersiz, hükümet partisi ise küfür ve hakaret etmek
le olayları saptırmak istemektedir. 

Coplanan milletvekillerine kalkan ellerin, miillî 
iradeye indirildiğini de görmezlikten gelmek marifet 
sayılmaktadır. 

Bütün bunların aydınlığa çıkarılması ve Antalya' 
da meydana gelen olayların tertipçilerinm, milletve
killerini coplayan polislerin, halkı kana bulayan saldı
rı emrinin kimin veya kimlenin verdiğinin açığa çık
ması için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması için 
gereğini arz ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Halcay 

Feyzullah Yıldırur 
Gaziantep 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Musa Öğün 
Kars 

Doğan Kasaroğlu 
İistanlbul 

Cemal Özdeni ir 
Tokat 

Yıîmaz İhsan Haatürk 
İstanbul 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

M. Abdürreziak Ceylan 
Siirt 

Turgut Sözer 
Sakarya 

(Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mahmud Altunakar 
Diıyaırbakır 

Sümer Oral 
Manisa 

AHİ! Maiz.lh.ar Haznedar 
Ordu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
/Önerge gündeımde yerini alacak ve Meclis araştır

ması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 
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V. — SEÇİMLER 

/. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin seçimle ilgili maddesine 
geçiyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyelik için 
ıSosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Gaziantep 

Milletvekilli Sayın Hayri Osmanlıoğlu aday gösterili 
mistir. 

Oylarınıza sunuyorum 
yeniler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

Kabul edenler... Efcme-

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRILMASI 

Al ÖNGÖRÜSME 

1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 ar
kadaşının, Hükümetin zam ve fiyat politikası hakkın
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8117) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 arkadaşı
nın, Hükümetin zam ve fiyat politikası hakkında Ana
yasanın 98 inci içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi üzerindeki öngörüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.., 

DURMUŞ FÜKRİ SAĞLAR (tçel) — Hükümet 
zaten yok. 

HÜSEYİN AV5N1 SAÖEÖEN (Ordu) — Hükü
met zaten yok ki; önergeyi demek kabul etmişler, 

BAŞKAN — Efendim, hükümet yoksa'erteleyece
ğim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE AUPTE'MOÇtN (Bursa) — Buradayım 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet yerini almıştır. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin «fiyatlar ve zam politikasıyla ilgili 

Olarak Anayasanın 98 inci maddesiyle, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergemiz ekte su
nulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Arif Toprak ve arkadaşları 

Niğde 

Hükümetin «Fiyatlar ve Zaımı Politikasıyla Jligilıi Ge
nel Görüşme İsteğinin Gerekçesi 

Ekonomide fiyat istikrarının sağlanıp sağlanmaya
cağı, hükümetlıerin kendi yetki alanları içinde kalan 
bir siyasal tercih değildir. 

Fiyat kararlılığının sağlanmamasının toplumsal 
ve ekonomik etkileri öylesine ağırdır ki, Anayasaımız, 
166 ncı maddesiyle «fiyatlarda istikrar sağlanması 
için önlemler alınmasını» bir anayasa 'buyruğu haline 
dönüştürmüştür. Bu nedenle Hükümetin gerek fiyat 
politikasının, gerek fiyatları artırıcı vergi politikası
nın, gerek döviz 'kuru politikasının ve gerekse de faiz 
politikasının fiyat kararlılığım sağlayıcı yönde olma
sı bir anayasal zorunluktur. 

Hükümet, bütçeyle öngördüğü enflasyon oranını, 
hem her yıl düşürmek hem de hedeflediği ve öngör
düğü düşük enflasyon oranını gerçekleştirmek için 
ciddî ve inandırıcı çaba harcamak zorundadır. Bunun 
'bugüne değin yapılmamış olması nedeniyle, tajban fi
yatlarıyla tarımsal üreticiler, maaş katsayılarıyla da 
memurlar büyük ölçüde zarar görmektedirler. 

öngörülen enflasyona uyulmaması, işçi - işveren 
'ilişkilerini ve çalışma barışını da önemli ölçüde ze
delemektedir. Çünkü, genelde hükümetin öngörüp top-. 
luma duyurduğu enflasyon oranı dikkate alınarak 
bağıtlanan toplu sözleşmeler, enflasyon oranının, ön
görülenden yüksek olması nedeniyle anlamlarını yi
tirmektedirler. 'Böylece Anayasanın toplu sözleşme 
düzenini doğrudan «işçiler ve işverenlerin karşılıklı 
olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışıma 
şartlarını düzenlemek» nakli olarak tanımlayan 53 
üncü maddesi özünden yitittirilerek uygulanmaktadır. 
Bunun sonucunda ise çalışma barışının bozulması teh
likesi doğmaktadır. Bu durum ise Anayasanın 49 un
cu maddesinde devlete görev olarak verilen «işçi - iş
veren ilişkilerinde çalışma 'barışının sağlanmasını ko
laylaştırıcı ve koruyucu tedbirler» alınması yükümlü
lüğünün yerine getirilmeımesi, hatta tersine uygulama
ların yapılması anlamına gelmektedir. 
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Yukarıda söylenen nedenlerle hüküımetiin «fiyat
lar ve zam politikası» genıiş balık kitlelerinin satın alma 
güçlerindi kırmak ve onların yaşam koşullarını ağır
laştırmak gibi ağır ekonomik ve sosyal sonuçlarının 
yanında ciddî bir anayasal sorun haline de dönüş
müştür. 

Hükümetin ve Başbakan'ın fiyatlar ve zam poli
tikası, aynı zamanda ciddî bir siyasal sorundur da. 
Bir hükümetin siyasal vaatlerini tutması, o hükümete 
güvenoyu vermiş TBMM'nin ve onun iktidar çoğun
luğunun güvencesi altındadır. Oysa, hükümet, üç yıl
dır, öngördüğü enflasyon oranını gerçekleştiremeyen 
bir 'hükümet konumundadır. ©öyle bir hükümetin 
TBMM'ce uyari'lmaması ve vaadlerini yerine getirme
ye yöndtilmemesi, TBMM'nin görevlerini aksattığı 
izlenimini doğurur. ' 

özellikle '24 Ocaktan itibaren en radilkal bir biçim
de uygulanan ve adına istikrar programı denilen prog
ramın temel amacı, adından da anlaşılacağı üzere, fi
yat istikrarı sağlamaktı. Oysa istikrar programı adı 
altında yaşanan, cumhuriyet tarihinin en istikrarsız dö
nemi olmuştur. Bu durum fiyat kararlılığıyla ilgili po
litikaların tümünün yeniden tartışılması ve yeniden 
gözden geçirilmesini kendiliğinden 'bir zorunluk olarak 
ortaya koymaktadır, özellikle, enflasyonu iki yılda 
yüzde 10'a indireceğini 'birçok kez vaat etmiş bulu
nan Sayın Başbakana siyasal sorumluluğunu hatırlat
mak gereği vardır. 

Son üç yıl da dahil dlmak üzere, yedi yıldır, sürdü
rülen politikalar sonucunda, toplumda kâr ve faiz ge
lirlerinin payı artmış, buna karşılık emek gelirlerinin 
payı azalmıştır. Tüm istatistiki bilgiler göstermekte
dir İki, ücret, maaş ve tarımsal gelirlerde ciddî yıpran
malar doğmuş ve toplum önemli refah kayıplarına uğ
ramıştır. 

Hükümet birçok alanda fiyatları belirleyici araç
lara sahiptir : Birçok ürünün fiyatı ya doğrudan, ya 
da dolaylı, hükümetçe belirlenmektedir; döviz kurları 
ve faiz oranları hükümetin denetimindedir. Emisyon 
miktarını hükümet belirler. Vergi oranlarını hükümet 
çoğunluğu düzenlemek olanağına sahiptir. Tüm bu 
araçların 'bütçeyle öngörülen enflasyon düzeyinin sağ
lanması için kullanılması zorunluyken, ıhükümet, bu 
olanaklarla, öngörülen enflasyon oranının ötesinde bir 
enflasyon oranını bilinçli olarak zorlamaktadır. Amaç, 
geniş halk kitlelerinden sermaye çevrelerine kaynak, 
para ve olanak transferi yapmaktır. 

Hükümet, gerek seçim sonrası uyguladığı zamlar
la ve gerekse de seviketmiş olduğu bütçeyle, toplum ta

rafından reddedilmiş ve başarısızlığı tescil edilmiş po
litikaları sürdürme niyetini göstermiştir. Bu durumda 
bu ekonomi, politikalarının özünü oluşturan fiyatlar ve 
zam politikasının TBMM'de geniş bir biçimde tartı
şılarak, Hükümetin bir kez daha, ekonomi politikaları 
üzerinde düşünmeye yöneltilmesinde demokratik zo
runluk vardır. 

BAŞKAN — Şimdi müzakerelere geçeceğiz. 
Konuşma süresi, hükümet ve gruplar adına konuş-

na yapacaklar için 20'şer dakika, imza sahibi veya 
-mim tevkil edeceği zat içinde 10' dakikadır. 

Şimdi hükümete söz veriyorum; buyurun,- Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtoöbe Alıptemo-
çin. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından 
dşiniz çok zor Sayın Bakan» sesleri) 

'Müsaadenizle efendim, siz yardım ederseniz kolay 
olur. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Paralar fonlarda, elin
de değil, nasıl zor olmasın Sayın Başkan. 

İEAiŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
XURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bura) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; çeşitli vesilelerle 
ırz ve ifade etmeye çalıştığımız, enflasyonla mücade-
1e politikamız -hakkında, Niğde Milletvekili Sayın 
Toprak ve arkadaşlarının genel görüşme açılmasına 
dair önergeleri dolayısıyla hükümetimizin düşüncele
rini bir defa daha açıklamak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz sorun
ları içinde ekonomik nitelikli olanların daha ağır bas
tığını hepimiz kabul etmek zorundayız. Ekonomik so
runların Ih'afifletildiği zamanlarda diğer bütün mesele
lerin hakkından daha kolay gelineceğine inanıyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Onu da 
vapamadığınıza göre, yapacağınız başka bir şey yok 
demektir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEIBE ALPTElMOÇtN (Devamla) — Hükü
metlimiz, dengeli ve istikrarlı bir gelişmenin, toplum
sal huzur ve barışın en önemli unsurlarından birisinin, 
enflasyonun mümkün olan en kısa zamanda, malkul 
düzeye indirilmesi olduğu inancıyla, enflasyonla mü
cadeleyi başlıca hedefleri arasında mütalaa etmiş, ge
rek seçim beyannamesinde, gerek hükümet progra
mında bu hususa özellikle yer vermiştir. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — öyleyse bu 
zam furyaları n'iye? Kim yapmış? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET I 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN .(Devamla) - Enflas
yonun hiç kimseye faydası yoktur. (SHP sıraların- I 
dan «Vardır, vardır» sesleri) Bilhassa dar ve. sabit I 
gelirli kesimler bakımından, enflasyon, telafisi güç I 
meseleler yaratır. 'Bu itibarla, her ne pahasına olursa I 
olsun, enflasyonun geriietilmesi, mutlaka makul se- I 
viyelere indirilmesi gerekir. Bunu 'başarabilmek için, 1 
toplumun her kesiminin fedakârlık yüklenmesi mec- I 
burüyeti vardır. I 

Enflasyonun bir başka özelliğini dikkatinize sun- I 
mak isterim : Ekonomi politikalarında yapılacak yan- I 
lış tere'ih ve uygulamalar küçük çapta bile olsalar, I 
zaman içinde enflasyonun mutlaka azmasına sebep I 
olurlar. Bu şekilde azan -başka bir ifadeyle- artan bir I 
ivme kazanan enflasyon, sebebi ne olursa olsun, an- I 
cak büyük ve ısrarlı bir mücadeleyle durdurulabilir. I 
Hükümetimiz, enflasyonla mücadelede bu görüşlerin I 
ışığında hareket etmiş ve işbaşına geldiğinden bu ya- I 
na ciddî ve ısrarlı gayretler göstermiştir. I 

SALİM EREL '(Konya) — Sayın Bakan, paydos 
zamanı geliyor; bu işler ne zaman bitecek? I 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hatırlanacağı üzere, I 
hükümetimizin işbaşına geldiği 1983 sonlarında, 1984 I 
yılı programı ve bütçesi hazırlanmış; enflasyon hedefi I 
de yüzde 25 olarak belirlenmiştir. I 

SALIM EREL (Konya.) — İnanıyor musunuz? I 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Biz hü
kümet olarak, o günün şartları altında bu hedefe ula-* | 
şabiîmenin mümkün olmadığının bilincinde olmakla I 
beraber, ilk aşamada bu hedefi değiştirmek istemedik. I 
Bu hedefi tutturabilmek elbette mütnkün değildi; çün- I 
kü,, 1980 öncesi dönemde çok yüksek seviyelerde sey- I 
reden enflasyonun, 1981 yılından itibaren kontrol al- I 
tına alınmasına, 1982 yılında yüzde 25'ler seviyesine I 
çekilmesine 'karşılık, 1983 yılında takip edilen istik- I 
rar politikalarında Ibazı sapmalar olmuş, bunların I 
olumsuz tesirleri yeni yeni hissedilmeye başlanmış- I 
tır. Bu sapmaların asıl tesirlerini 1984 yılında göste- I 
receği de herkesin malumu idi. Alınması gereken bazı I 
tedbirler geciktirilmiş, bu tedbirlerin alınması ve uy- I 
gulanması görevi de hükümetimize intikal ettirilmiştir, j 
1983 yılının bu özelliğini bazı rakamlarla açıklamak 
isterim. I 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe açık
larının gayri safî millî hasılaya oranı 1981 yılında 
yüzde 1,8, 1982 yılında yüzde 2,1 iken, 1983 yılında 
yüzde 2,6'ya yükselmiştir. 

Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama ora
nı, 1982 yılında yüzde 81,5 iken, 1983 yılında yüzde 
74,2'ye düşmüştür. 

Cari işlemler açığı 1982 yılında 835 milyon dolar 
iken, 1983 yılında 1 milyar 828 milyon dolara yük
selmiştir. IBütün bunların neticesi olarak da, enflasyon 
tırmanışa geçmiş, özellikle yılın son aylarında yüksek 
bir ivme kazanmıştır. Nitekim, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının toptan eşya fiyat endeksinin 12 aylık 
dönemler itibariyle artış hızları incelendiğinde, yılba
şında yüzde 24'lerde olan nispetin, yıl ortasına doğ
ru yüzde 30lara, yıl sonuna doğru da yüzde 40'lara 
tırmandığı görülmektedir. 

Hükümetimizin, işbaşına gelir gelmez geciktirme-
1en aldığı ekonomik tedbirlere rağmen, 1983 yılında 
ırtış seyrine giren enflasyonun kontrol altına alınma
lı, ancak 1984 yılının sonlarında mümkün o'labilmiş-
f-.'r. 1985 yılı başında Katma Değer Vergisi uygula-
^lasının tesiriyle, enflasyon hızındaki düşüş bir süre 
daha gecikmiş ve nihayet 1985 yılının Nisan ayından 
itibaren fiyatlardaki artış hızları düşmeye başlamıştır. 
O tarihten bu yana, rakamlara bakıldığında, fiyat ar
tış hızlarında sürekli ve istikrarlı düşüşler olduğu gö
rülmektedir. Fiyat artış hızlarında, 1983 ve sonraki 
dönemde meydana gelen gelişmelere ait bazı rakamları 
bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Hazine ve 'Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, 
toptan eşya fiyat endeksinin yıl sonları itibariyle orta
lama artış oranı 1982*de yüzde 25,2 iken, 1983*te yüz
de 30,6'ya, 1984*te yüzde 52'ye yükselmiş ve 1985te 
vüzde 40'lar seviyesine inm'ştir. Bu iniş 1986 yılında 
da devam etmiş ve eylül verilerine göre 12 aylık ar
tış oranı yüzde 20 ,6^ düşmüştür. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Ekim ayı 
ne oldu Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Devlet 
İstatistik Enstitüsünün verileri de yukarıdaki gelişme
leri teyit etmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü rakam
larına göre, toptan eşya fiyat endekslerinin yıl sonları 
itibariyle artış oranı 1982'de yüzde 27 iken, 1983'te 
yüzde 30,5'e, 1984'te yüzde 50,3'e yükselmiş, 1985 yı
lında lise yüzde 43,2'ye inmiştir. Bu iniş, 1986 yılında 
da devam etmiş ve eylül verilerine göre, 12 aylık ar
tış oranı yüzde 29,1'e düşmüştür. Devlet İstatistik Ens-
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titüsünün ekim ayı için verdiği .yüzde 3,9 oranındaki 
artışa rağmen düşme eğilimi devam etmekte... 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Bakan, 3,9 değil, 7,8*dir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — ...12 ay
lık artış oranının yüzde 27,7'ye düştüğü görülmektedir. 
Yıl sonunda bu rakamların daha aşağıya çekileceği 
inancımız devam etmektedir. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Her sene 
öyle söylüyorsunuz, ama... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; burada bir hususu ay
rıca belirtmek isterim : Ekonomide fiyat ayarlamala
rının zamanında yapılması gerekir; devletin, gereksiz 
sübvansiyonlara yer vermemesi gerekir. Aksi takdirde, 
görünürde enflasyonu önlemiş, fakat gerçekte azdır
mış olursunuz; çünkü ekonomide esas, fiyatlar, yok
luk, kıtlık, karaborsa ve benzeri yollarla, toplumun 
bütün kesimlerine özellikle dar ve sabit gelirlilere da
ha ağır bir şekilde yansır. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Bundan 
daha ağırı görülmedi Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bunun 
tecrübelerini hepimiz birlikte yaşadık. Bu itibarla, po
litikalarımızı ısrarla devam ettireceğiz. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Allah se
lamet versin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Enflas
yonla mücadelemiz, yukarıda da arz ettiğim gibi, mey
velerini vermeye başlamıştır. (SHP sıralarından gülüş
meler) Hükümet olarak, bir yandan bu mücadeleyi 
sürdürürken, diğer taraftan da, esnaf, çiftçi, memur, 
işçi gibi dar gelirli toplum kesimlerinin, enflasyonun 
yıkıcı tesirlerine karşı himaye edilmesine özel bir önem 
veriyoruz. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Kiracıları da düşünü
yor musunuz? 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — 1985 yı
lında Gelir Vergisi tarifesindeki indirimler ve vergi 
iadesi de dahil olmak üzere, ücretlilere yüzde 50 - 52 
oranında net gelir artışı imkânı sağlanmıştır. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Bakan, okurken 
çok sıkıntı çekiyorsunuz, belli. 

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

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — 1986 yı-
J lında ücretlilere sağlanan net gelir artışı yüzde 36'nın 
I üzerinde olmaktadır. 1987 yılında da, hedef alman enf-
I lasyon oranının en az 10 puan üzerinde, yüzde 30'u 
I aşkın bir ücret artışı sağlamayı hedef aldık. Hüküme-
I timiz, dar gelirlilerin, gerek 1983 yılında, bilhassa da 
I 1980 öncesinde uğradığı reel kayıpları telafi etmeye 
I kararlıdır. Ancak, bu kadar büyük bir tahribatın çok 
I kısa bir süre içerisinde giderilebiknesinin güçlükleri 
I herkes tarafından takdir edilmektedir. Bununla birlik-
I te, bir yandan enflasyonu aşağıya çekerken, önümüz-
I deki birkaç yıllık dönemde de bu hedefe ulaşabilece-
I ğimizi ümit ediyorum. Hükümetimiz, olaylara ve so-
I runlara makro seviyede yaklaşmakta; geçici değil, ka-
I lıcı çözümler getirmektedir. 1987 yılı için enflasyon 
I hedefimiz yüzde 20'dir. 1988 sonu, 1989 başında enf-
I laisyon hızını yüzde 10'un altına indirmeyi hedef al-
I mışızdır. (SHP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal ürün 
I alım fiyatlarına gelince ,bu ürünlerin alım fiyatları da 
I enflasyon oranının üzerinde saptanmıştır. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Kesinkes yanlış; Sa-
I yın Bakan iyi hesaplayınız, Başbakana söyleyin, iyi 
I hesaplasın. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Bakan, siz 
I inanıyor musunuz buna? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Buğday 

I alım fiyatları 1986'da yüzde 37,6; tütün alım fiyatları 
I yüzde 43,9; şeker pancarı alım fiyatları yüzde 39,1; 
I kum incir fiyatları yüzde 37,8 oranında artırılmıştır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Memleket güllük gü-
I İistanlıkL 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu örnek-

I leni »genişletmek mümkündür. Ayrıca, tarımsal aiton-
I da, (gübre sülbVarjistiyonunun yanında, hükümetıimiz-
I ce yüzde 20 oranında yem sübvansiyonu uygula-
I mas* Ibaşlaıtıknış; hayvancılık kredilerinde önemli 
I oranlarda faiifbe sistemine geçiılmiştir. 

ıPAŞA SARIOĞLU ı(Ağrı) — Faizler, faizler; 
I (kredi faizleri?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AHJPTEİMOÇİN (Devamla) — Sayın 

I Başkan, değeri mıilieCvekilHeri; kamu iktisadî teşeb-
I büslerinin zaman zamaın 'gerçekleştirdikleri fiyat ve tari-
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fe ayarlamaları, tıpkı özel sektör firmalarının yap
tığı gibi, maliyetlerine giren yükleri, fiyatlarına yan
sıtmalarından ibarettir. Örneğin, son düzenlemeler
le kamu iktisadî teşebbüsleri, tütün mamulleri, ol-
kollü içkiler ve şeker gibi ürünlerde fiyat ayarlama
ları yapmışlardır; bu ayarlamalar kaçınılmazdır. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Şuna «zam» de
yin Sayın Bakan, «ayarlama» demeyin. 

"IMALIYE VE GÜMRÜK: BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Zira, 
tütün ve şeker pancarı destekleme alım fiyatları ar
tırılmıştır. 

öte yandan, Ibu kuruluşlarda çalışanların maaş ve 
ücretlerinde önemli aırtışilar olmuştur. Bütün bunla
rın doğal sonucu olarak, ıbu teşdbbüslerin ürettikleri 
malların fiyatları yükselmiştir. ISöz konusu kuruluş
lar, zaman içinde, maliyetlerine gelen yükleri, fiyat 
ve tarifelerine yansıtmadıkları takdirde, bütçe üze
rinde sıoın derece olumsuz yüklere neden olacaklar
dır; ıbu da, ekonomik yapının 'bozulmasıyla sonuç
lanacaktır. 

SALİM EREL ı(Konya) — Sayenizde. 
'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen

dim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEİMOÇÎN ^Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verinken 
şu hususları, altını çizerek, tekrar ötmek istiyorum: 
Enflasyonla mücadele, hükümetimizin temel amaçla
rından 'biridir-

(SALİM EREL '(Konya) — Sivrisinekle mücade
le gibi..-

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇMSf (ıDdvamla) — Enflas
yonla mücadele, doğru, birbiriyle tutarlı, etkili ted
birlerin İsrarla ve hiç ara vermeden uygulanmasını 
gerektirir. Bu hususta yapılacak bir yanlışlık, ya
pılan İhatanın niteliğine göre değişen sürelerde; ama 
muhakkak enflasyonun alevlenmesine, kontroldan 
çıkmasına sebep olur. Enflasyonun alevlenmesi, ivme 
kazanması gibi, kontrol altına alınması da belli bir 
süreye ihtiyaç gösterir. Özellikle enflasyonla müba
dele, iktisadî durgunluğa, çöküntüye, kalkınma ham
lesinin sekteye uğratılmasına, yokluğa meydan ve
rilmeden yürütülecekse, ihtiyaç duyulacak süre uzar. 

SALİM ^EREL (Konya) — Sayın ©akan bunları 
Gırgır Dergisinden mi okuyorsun? 

ıBAŞKAN — 'Lütfen ©fendim... Lütfen efendim... 
Buyurunuz;; 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çerçeve
de, enflasyonla mücadele süresince ortadireğin des
teklenmesi, arka çıkılması, enflasyonla mücadele po
litikamızın diğer yönüdür. İşbaşında bulunduğumuz 
sürece, memurlarımızın maaşlarının enflasyon oranı 
üzerinde artırılması; faturaya bağlanmış harcamala
rın beli bir nilstpette vergi iadesi şeklinde geri veril
mesi; esnafa, sanatkâra ve çiftçiye makul şartlarla 
ve yeterli kredi sağlanması; sulama projelerinin ge
liştirilmesi; kaliteli tohum temin edilmesi, ürün bedelleri
nin ıgeciktirilmeden ödenmesi, taban fiyatlarımız ve 
bunların ekim mevsiminden önce açıklanması; pozi
tif reel faiz politikamız; ithalatta kademeli olarak 
liberasyona giderek tüketicinin korunması; yukarıda 
sözünü ettiğim enflasyonla mücadele politikamız çer
çevesinde, ortadireğin özel olarak desteklenmesi için 
uyguladığımız tedbirlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümetimiz 
1987 IMalî Yılı IBütçe Kanun Tasarısını Yüce Mec
lise sunmuş bulunmaktadır. Bütçelerin, gerek Plan 

• ve Bütçe (Komisyonunda, gerekse yüce heyetinizde 
müzakeresi sırasında memleketin ıbüttün meseleleri 
ve bu arada, bilhassa ekonomik gelişmeleri bütün 
boyutları l e ayrıntılı bir şekilde tartışılmakta ve de
ğerlendirilmektedir. Enflasyonla mücadele konusun
da müşahede ettiğimiz gelişmeler ve yukarıda arz 
ettiğim bilgiler muvacehesinde ve bütçe görüşmeleri
nin devam etmekte olduğu bir sırada, hükümetimiz
ce izlenen istikrar politikası hakkında ayrıca bir ge
nel görüşme açılmasına gerek olmadığı hususunu 
saygılarımla takdirlerinize arz ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 

Grupları adına söz alan miılletvekilerini sırasıy
la okuyorum!: 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kadir De
mir, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet 
Sarp, Soisyaldemofcrat Halkçı Parti Grubu adına Sa
yını Aydın Güven Gürkan. 

Söz alış sırasına göre söz vereceğim. 'Söz süresi 
20'şer dakikadır./ 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kadir De
mir; 'buyurunuz efendim.! 

ANAP GRUİBU ADINA KADİR DEMİR (Kon
ya) — Sayın Başkan, değeri miletvefcüleri; Niğde 
Milletvekili Ariiff Toprak ve 21 arkadaşı tarafından, 
hükümetin zam ve fiyat politikasıyla ilgili olarak, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad-

— 183 — 



T. B. M. M. B : 2Q 4 . 11 . 1986 O : 1 

deleni uyarınca bir genel görüşme açılması istemiyle 
ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubunum görüşleri
mi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 'Sözlerimin ba
şında, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyorum, 

Değerli milletvekilleri, Anavatan 'Partisi-, yüce 
milletimize uygulamayı vaat ettiği ekonomik politi
kayı, gerek parti 'programımda, ıgerefc seçim beyan
namesinde, gerekse hükümet programında açık ve 
net bir şekilde belirlemıiştir. Biz, ekonominin tabiî 
kanunları içerisinde .gelişmesini sağlamak, üzere, ülke 
menfaatleri doğrultusunda, her türlü müdahale ve 
tahditlerim asgarî seviyeye indirilerek, rekabet şart
larının 'hâkim kılındığı serbest pazar ekonomisinin 
uygulanmasına, böylece büyük halk kitlelerime ye
terli, kaliteli ve ucuz mal ve hizmet sunulmasının en 
iyi şekilde ıbu sistem içerisinde mümkün olabilece
ğime inanıyoruz.. 

Bu düşünce içinde devletin esas fonksiyonu, tan
zim edici olmalı, fertlerin ve kuruluşların iktisadı 
münasebetlerini düzenleyerek, ihtilafların halline ve 
iktisadî istikrarın sağlanmasına matuf sık sık değiş
meyen kaideler koymalı, engelleri kaldırarak veri
mi yükseltmelidir. Bunu yaparken de, tanzim edici 
ve yönlendirici fonksiyonlunu ıgenel seviyede tutma
lı detaylara müdahale edilmemelidir. 

Şüphesiz ki, 'büyük hir kalkınma içinde olan 
ülkemizin oldukça çetin ekonomik meselelerini çöz
mek için köklü tedbirler almak ve alınan hu ted
birleri hiç korkmadan, cesaretle uygulamak mecbu
riyeti vardır. Zira, 'bugüne kadar çektiğimiz sıkın
tıların .temelinde, hep yarım kalan tedbirler ve geç 
alınmış kararlar yatmaktadır. 

Hükümet, geride bıraktığımız süre içerisıinde özet
le, kambiyo mevzuatının rasyonelize edilmesi, fi
yatların ekonomik rekabet ortamı içinde serbest bı
rakılması, devlet harcamalarının sağlıklı kaynaklara 
dayandırılması, fiyat düzeyini bozan ve dışa açıl
ma ilkesine ters düşen sübvansiyon ve devlet yardım-
darının asgarî düzeye çekilmesi, gibi, önemli karar
lar almış ve bunları cesaretle uygulamaya koymuş
tur. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Siz bakanla ters 
düşüyorsunuz o zaman. 

IBAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

KiAOtR DEMİR (Devamla) — Bunu yaparken 
temel amacımız, Türk ekonomisini her türlü sübvan
siyon ve devlet yardımları olmadan yaşayabilen, 

uluslararası ekonomide rekabete açık, liberal bir ya
pıya kavuşturmaktır. 

Değerli milletvekillerii, Yüce Meclisin 13.7.1984 
tarihli birleşiminde onaylanarak, 1985 yılından iti
baren uygulamaya konulan Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı, ekonomik bünyemizi istikrar içinde 
gerçekleştirmeyi hedef .göstermiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtildiği 
üzere, hedef, hür, medenî ve güvenilir bir ortamda 
Türk Milletinin refahının artırılması,- verimlilik.ve ih
racat artışını teşvik eden, mevcut birikimi değerlen-
dJren ve geliştiren, tarımsal gelişme potansiyelini ve 
millî savunma (gereklerini gözeten bir yapı içimde sı
naî üretimin yapısının yükseltilmesi; istihdamın ar-
tarılması, getrç işsizliğim azaltılması; gelir dağılımı
nın, düşük gelirli gruplar lehine değiştirilmesi; 'kal
kınmada öncelikli yörelerde gelişmemin hızlandırıl
ması ve ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilme
si olarak ıbelirlenmiştir. 

Planda 'gösterilen bu hedef doğrultusunda alınan 
ekonomik kararlar hızla uygulamaya konulmuştur, 
<Bu itibarladır ki, 1986 Türkiyesi hızlı bir yapısal 
değişme süreci içindedir. Ekonomimin bütün birim
leriyle aktivitesinii korumakta olduğu, 1980 önce
sinin bloke olmuş ekonomisinden bugün eser kal
madığı gibi, belirlenen ekonomik stratejinin' olumlu 
sonuçları gözlenmekte ve ekonomi daha sağlıklı iz-
lenehi,llrnektedirt 

Değerli milletvekilleri, yarınımız için .isabetli ka
rarlar alabilmemiz, bugünümüzü iyi tahlil edebilme
mize ve doğru teşhis koyabilmemize bağlıdır. Bunu 
yapabilmenin yolu da, biraz tarih okumamıza, ge
ride bıraktığımız yıları sağlıklı tahlil edebilmemize 
bağlıdır. Düne baktığımızda çok iyi bir şekıilde hatır
lanacağı üzere, 1977 yiında kendimi iyice hissettir
meye başlayan ve 1979 yılında had safihaya gelem 
ekonomik kriz, ülkemizde enflasyonu, karaborsayı 
ve yoklukları daha önceki dönemlerle kıyas edile
meyecek boyutlara ulaştırmış, dış ödemeler dengesi 
tamamıyla çıkmaza girmiş, millî gelir ilk defa geri
lemiş, petrol, tüp ıgaz, yemeklik yağ, ampul gibi acil 
ihtiyaç maddelerinin temininde acze düşülmüş, çif
te fiyatların teşekkülü haksız kazançlara yol açmış, 
Merkez Bankası en küçük ıtransferleri bile yapamaz 
hale gellmiişti. 

PAŞA SARIOĞUU (Ağrı) — O hikâyeleri çok 
dinledik. 

İKADIR DEMİR ^Devamla) — Bugün uygulan
makta olan (istikrar politikasının amahedeflerimden 
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İbM olan enflasyon hızının düşürülmesi konusundaki 
gelişmeleri izleyebilmek için son on yıldaki fiyat ha
reketlerime şöyle bir 'bakmakta fayda görüyoruz. 

(HazJne ve Dış Ticaret 'Müsteşarlığının toptan eş
ya fiyat endeksinin yıllık ortalama artışlarına bak
tığımızda fiyat artışlarının 1976 yılımda 15.6; 1977 
yılında 24.1; 1978 yılında 52.6; 1979 yılında 63.9 ve 
1980 yılında 107.2Ve ulaştığı, bu noktada Türk efco-
nomiilsine actiil tedbir getirme şok tedavisi yapma ge-

. reği duyulduğu ve 24 Ocak 'kanarlarının alındığı... 
'PAŞA SARİOĞLU ı(Ağrı) — Çoğu şoktan öldü. 

KADİR DEMİÎR ^Devamla) — Bu kararlar ne
ticesinde 1981 yılandaki artışların 36.8; 1982 yılın
da 25.2; 1983 yılında 30.6'ya çıktığı; yine 1983 yi
timi... 

AYDIN GÜVEN GURKAN <(|Antalya) — Ş'mdi 
siz geldiniz, onları oku. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Biz biliyoruz; sen 
oku, oku,' 

KADİR DEMİR (Devarrfk) — Okuyacağım efen
dim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Demir, siz devam buyurun lütfen. 

'KADİR DEMİR '(Devamla) — 1983 yılını aylar 
itibariyle gözlediğimiz zaman, 1983'ün ilk 6 ayında 
yüzde 24 civarında seyreden enflasyon oranının, 6 
inci ayın sonunda yüzde 29, 7 noi ayın .sonunda yüz
de 30 ve 1'2 nci ayın sonunda - yıl sonu itibariyle -
yüzde 40'lara varan bir artış kaydettiğini ve enflas
yonun korkunç bir hızla yükselme eğilimine girdi
ğimi görüyoruz. 

IBiyat artışı, 1984 yılında yükselen enflasyonu 
frenleme ve geriye çekme sıkıntısı içinde, yüzde 52; 
1985 yılında ilse aşağıya doğru inişe geçmiş ve yüz
de 40 olmuştur. 19816 yılının Ocak - Temmuz döne
minde fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen ge
lişmeler, geçen yılın aynı dönemine onanla daha ya
vaş bir artış eğilimi göstermektedir. Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının verilerine göre, 1986 yılımın 
İlk 7 aylık döneminde toptan eşya fiyatları genel 
endeksinde yüzde 9.6 oranında bir 'artış görülmek
tedir. Bu hız, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 
19,3 oranındaki yükselişin oldukça altındadır. İlk 
7 ayda kaydedilen yüzde 9.6 oranındaki fiyat artış 
hızı, 1986 yılı için program hedefi olan yüzde 25 
civarında bir artışın gerçekleştMılebMeceğkıi göster
mektedir. -

Devlet istatistik Enstitüsühün verileri de, 1986 
yılının Ocak - Temmuz dönemi için yüzde 14.4'lük 

ihir artışa işaret etmektedir. Bu oran, geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 19.9 idi. 

Enflasyon, yıl içinde yüzde 30 seviyesinin atına 
indirilirken, gayri safî millî hâsılada da yüzde 7,8 
oranında bir büyüme hızına ulaşılmıştır. Ekonomi
deki bu gelişme eğilimine karşıla, 1986 yı'hnın Ocak 
Ağustos döneminde parasal göstergelerdeki büyüme 
eğilimi, bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyenin 
ai'tında kalmıştır. 8 aylık dönemde emisyon hacmin
deki artış oranı yüzde 40,8 olup, 1985 yılının aynı 
dönemindeki yüzde 50,4 oranındaki artışın gerisinde
dir. 

Para arzında da benzeri gelişme görülmektedir. 
8 aylık dönemde, gerek dar anlamdaki para arzı, ge
rek geniş anlamdaki para arzındaki artış hızı, 1985 
yılının; eş dönemindeki artış hızının gerisindedir. 
Ağus'tos ayı sonu itibariyle 9,165 millyar liraya ula
şan toplam mevduat hacminde yüzde 14 oranında 
genişleme olurken, kredi sıtokunda, 8 aylık dönemde 
yüzde 20,3 oranında artış olduğu ve kredi stokunun 
8,561 milyar liraya ulaştığı görünmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi, istikrarlı 
bir ekonomi oluşturmak için yoğun bir çabanın için
dedir. Para ve maliye politikalarını dengefl'i ve bir
birini itamarrtliaır şekilde yürütmektedir. Vergi gelir
lerindeki arttış, enflasyonun 21,4 puan üstündedir. 

1979 ve 1980 yıllarında gayri safî mTlî hâsılada 
kaydedilen reel gerilemelerin, 1981 yılından itibaren 
reel büyümelere dönüştürülmesinden sonra, 1984, 
1985 ve 1986 yıllarında sağlanan gelişme hızlarıyla, 
büyüme alanında memnuniyet verici sonuçlara ula
şılmış bulunulmaktadır. Gerçekten, gayri safi milî 
hâsıladaki reel büyüme hızları, 1984 yılında yüzde 
5.9, 1985 yihnda yüzde 5.1 olmuştur. Devlet İstatis
tik Enstitüsünün ilk tahminlerine göre 1986 yılında 
bu hız, yüzde 7.8 olabilecektir. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Bu nasıl' seyre
diyor? 

KADİR DEMİR (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, yukarıda yapılan açıkllamalliar, önerge sahip
lerinin iddialarının, aksine, hükümetin, fiyat istikra
rını sağlayıcı ciddî çalışmalar 'İçinde olduğunu ve ça-
lîışmaların olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. 
İstatistiklerin tetkikinde de görüleceği üzere, son üç 
yılda ücretlilere verilen maaşlarda, enflasyon oranı
nın yaklaşık 10 puanın üzerinde artışlar sağlandığı 
görülmektedir. 

Yine, sayın bakanın açıklamalarında belirtildiği. 
üzere, son üç yıl içinde tarım ürünleri alım fiyatları 
enflasyon oranının üzerinde seyretmiştir. 
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Değerüi milletvekilleri, ekonominin bütün göster
geleri olumllu bir ekonomik politika izlediğimizi gös
termektedir. Gerek kalkınma hızımız, gerek kontrol 
altına alınan enflasyon, gerek ihracatımızdaki sağ
lıklı gelişmeler, bütün sonuçlarıyla görüşlerimizi doğ-
ırulamaktadiiır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ne gelişmesi, ge
rileme var. 

KADİR DEMÎR (Devamla) — Türkiye, Ana
vatan Partisi iktidarında istikrarlı gelişmesini sürdür
mektedir ve sürdürmeye devam edecektir. Anavatan 
Partisi, fiyatlar ve zam politikasıyla değil, sağlıklı 
ekonomik kararlarla ekonomiyi yönetmektedir. 

Değerlli milletvekilleri, Anavatan Partisi, serbest 
pazar ekonomisi anlayışını sürdürmeye kararlıdır. Bu 
sayede, Türk ekonomisi kendi kuralıları içinde geliş
meyi sağlayacak, haksız kazançlara imkân vermeye
cek, sosyal dengeyi kuracak ve milletimize daha ka
liteli ve ucuz mal ve hizmet sunulmasına imkân ve
recektir. 

Bu nedenle, genel görüşme açılmasını uygun bul
muyor, Anavatan Partisi Grubu olarak, genel görüş
me istemine katılamayacağımızı belirtiyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet 

Sarp, buyurun efendim. Süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Di
yarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Toprak ve arkadaşlarının, hükümetin fiyat ve 
zam politikası hakkında genel görüşme açılması isteği 

.hususunda Doğru Yofll Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak, üzere huzurunuzda bullünuyarum. Yüce 
Meclise ve değerli milletvekillerine saygılarımı sunu
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillleri; biraz evvel 
burada, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, program
larındaki hedeflerinden birisinin, enflasyonu aşağıya 
çekmek olduğunu ifade buyurdular. Halbuki, elimde 
bulunan ve Sayın Özal'ın 19 Aralık 1983 tarihinde 
Yüce Meclise sunduğu hükümet programının ekono
mi ile ilgili bölümünde, «îlik hedefimiz enflasyonu 
düşürmektir» deniyor. Hedeflerden birisi değil, ilk 
hedef yine burada, «Enflasyonu yüzde lO'iarın altına 
düşüreceğiz» denmektedir. Sayın Bakan ise biraz ev
vel bu kürsüden, «Enflasyonu makul' bir seviyeye 
indireceğiz» dediler, bu şekilde ifade ettiler. Halbu

ki hükümet programında, «yüzde 10» tabiri var, 
«Yüzde 10'un altına düşüreceğiz» deniyor. 

Sayın Başbakan, seçim konuşmaları sırasında, enf
lasyonu iki yıl içinde yüzde 10'un alıtına düşürecek
lerini ifade etm i silerdi. 

Değerli milletvekillleri, yine Sayın Başbakan, hıü-
ikümet programının 11 inci sayfasında, «Enflasyon
da bir puanlık bir artiş, ortadireğin aleyhine olur» 
diyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bra
vo Başbakana. 

AHMET SARP (Devam'l'a) — Sayın Bakana he
men cevap vermek icap eittî, onun için söyledim; 
yine esasa geliyorum. 

Anayasamızın 166 ncı maddesi, plan maddesidir; 
bir planlama teşkilatının kurulmasını ve kamu sek
törünün plan disiplini içinde çalışmasını, özeli sek
törün de yönlendirilmesini emredici bir maddedir. 
Bu madde, ekonomide fiyat istikrarının ve ödemeler 
dengesinin sağlanmasını öngörür; araştırma öner
gesinin esası da buna aittir; iç fiyatlarda istikrar, iç 
finansmanda istikrar, bir de ödemeler dengesinde 
istikrarı öngörüyor. 

Şimdi,, bakalım ne olmuş, istikrar sağlanmış mı, 
sağlanmamış mı? Tekraır hükümet programına dönü
yorum. Hükümet programında, «İstikrar için sık sık 
değişmeyen kaideler getirilmesi lazım; getireceğiz» 
deniyor. Devletin, istikrar sağlamak için sık sık de
ğişmeyen kaideler getirmesi lazım... Hükümet prog
ramı başka ne demiş? «Rekabet şartları içinde ser
best pazar ekonomisi uygulanacağını öngörmüş; dev
letin asgari müdahalesini öngörmüş. Hükümet prog
ramı başlka ne öngörmüş? Eğer, ökonomi istikrar 
içinde gelişirse, sosyal meselelerin kolay ve süratli 
halledileceğini öngörmüş. 

Hükümet programı sayfa 26, bakın ne diyor : 
«Çilfiüçıisi aç, işçisi perişan, memur ve esnafı sefalete 
itilümiış bir toplumun geleceği olamaz.» Kim diyor? 
Sayın Başbakan Özal, 19 Aralık 1983 tarihinde yü
ce Meclise ısunduğu programda bunu ifade ediyor. 
Bu sözlere bütün milletvekillerinin kaltılmaması müm
kün değil. 

Sayın Başbakan, o zaman 1983 tablosunun költü 
bir manzara içinde olduğunu şu şekilde ifade etmiş 
ve «1983 yllında para arzı 700 milyar Türk Lirasına 
yükselmiş; enflasyon oranı yüzde 20 otfarak öngö
rüldüğü halde, yüzde 401lara doğru tırmanmaktadır» 
demiş. Halbuki sene sonunda rakamlar yüzde 30,6 
oldu. Demek iki, o zaman Sayın Başbakan, kötüm-
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ser tablosunu daha da abartmalı bir şekilde yüce 
Meclise sunmak için, enflasyonun yüzde 40 olacağı
nı, o zaman ifade etmişti; sene sonunda yüzde 30,6 
oldu. 

Sayın Başbakan başka bir konuşmasında ise, «za
manında tedbir almadılar; memurların durumu çok 
kötü, çiftçinin durumu, üsciniln durumu, esnafın du
rumu kötüdür» diyor, kötü bir miras aldıklarını ifa
de ediyor ve biraz evvel! söyiîediğim hedefleri öngö
rüyor. 

Yine o günllerde Cumhuriyet Gazetesinin ekono
mi muhabiri Osman Ulağay'la bir röportaj yapıyor 
ve bu röportajda Sayın Başbakan balkın ne diyor : 
«Enflasyonun bellini, sıkı para ve sağlam bütçe po
litikasıyla kıracağız.» Sayın Başbakan yine diyor ki: 
Enflasyonla mücadele de en önemli araç, para arzıdır; 
ikinci araç ise, bütçe açıklarının asgariye indirilme
sidir.» | 

•Şilindi, bakalım bu görüşlerin ışığında Sayın Baş
bakan 1984 yılında, 1985 yılında, 1986 yılında enf
lasyon konusunda ne yapmış?.. Ödemeler dengesini 
ayrıca ifade edeceğim; 1984 yılımda yüzde 30,6 ile 
aldığı enflasyonu yüzde 52'ye çıkarmış Sayın Baş
bakan. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İleriye gidiyoruz 
ya. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AHMET SARP (Devamla) — 22 puan artırmış. 

Yani, her bir puanın ortadireği kötü hale sokaca
ğını bildiği halde, 22 defa kötü hale sokmuş. 

1985'te ne Olmuş?.. 1985'te, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının toptan eşya fiyatları endeksine 
göre, yüzde 52 oranı yüzde 40'lara düşmüş; ama 
enflasyonu daima yüzde 25 olarak hedef alıyor ve 
«Enflasyonu 19841te yüzde 25'e indireceğim» diyor, 
yüzde 52'ye çıkıyor; 1985'te, yine, «Hedef yüzde 
25» diyor, yüzde 40 olarak gerçekleşiyor; 1986 da 
yine yüzde 25 hedefinden şaşmıyor; hep «Yüzde 
25'e . indireceğim» diyor ve 1986 yılında yüzde 25 
olacağını iddia ediyorlar. 

Şimdi değerli milletvekilleri, 1986 yılı için bu 
ıkonuyu daha detaylı olanak izah edeceğim. 1986 
yılında, biliyorsunuz ki, dış şartlar gayet iyi gelişti. 
Bir varil petrolün fiyatı 30 dolardan 10 dolar sevi
yelerine düştü. Bu fevkailade iyi bir şart ollarak gö
zlüktü ve bütün dünya devletleri bu şartlardan isti
fade ettiler; petrol ithal eden ülkeler istifade ettiler,. 
tihraç edenler değil tabiî, onların zararı oldu. Batı 
Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri enflas

yon oranlarını yüzde 51lerin altına düşürdüler; yüz
de l'ler, 2'ler seviyesinde olan ülkeler var. Bunlar, 
ülkelerinde sattıkları petrolün fiyattım düşürdüler ve 
enflasyon oranlarını çok düşük seviyelere indirdiler. 

Türkiye'de ne oldu? Büyük bir şans, çok 'büyük 
bir şans oldu ve petrol fiyatları düştü. Biz, 1985 
yılında petrole 3 milyar 700 milyon dolar ödüyor
duk, 1986 yılında 2 milyar dolar ödeyeceğimiz an
laşılmaktadır. . O halde, petrole 1 miyar 700 milyon 
dolar daha az para 'ödeyeceğiz. Bu, dış para bakı
mlından Türkiye'nin büyük bir (menfaati. 

Gelelim iç para konusuna : Türik Hükümeti, bu 
petrol fiyatı düşmesiindeki durumu vatandaşlara ak
settireceğine, fiyatları sabit tuttu; yani yurt dçinde 
petrol satış fiyatları 1985 yılı fiyatları seviyesinde 
kaldı. Bu ne demektir?.. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Serbest piyasa eko
nomisinin şartları. 

BAŞKAN — Lütfen Sarıoğlu.. 

AHMET SARP (Devamla) — Bu şu demektir : 
1986 yılında, 1985 yılında tüketilen petrol kadar pet
rol tüketildiğini; belki biraz fazla ama, aynı miktar
da petrol tüketildiğini farz edelim; aynı fiyatlar uy
gulandığına göre, bunun karşılığı 3,7 milyar doları 
500 ile çarparsak lfci; 1985 yılında dolar 500 İka mer-
tebesıindeydi, takriben 2 trilyon lira yapar. Yani, 
yine bu yıl, hükümete bağlı kuruluşlar, petrol için, 
vatandaşlarımızdan 2 trilyon Türk lirası para ala
caklar ve buna karşılık dolar satın alıp, petrol ala
caklar. Dolar ısatın almak için ne kadar para har
cayacaklar?.. 2 milyar dolar atoak için, Merkez 
Bankasına Türk parasını götürüp yaıtırmaları lazım. 
Dolar, 1986 yılı 'başında. 570 Türk Lirasıydı, 1986 yılı 
sonlarında 760 -lirayı buldu, inşallah 770 lira mer
tebesinde muhafaza ederler. 1986 yılında doların or
talama fiyatı 670, lira diyebiliriz; 2 milyar dolar sa
tın almak için, 1 trilyon 340 milyar Türik Lirasını 
Merkez Bankasına götürmeleri, lazım. O zaman ne 
oluyor?.; 2 trilyon faa topluyorsunuz, 1 trilyon 340 
milyar Türk Lirasını Merkez Bankasına götürüyor
sunuz; bu şekilde hükümetin, 'petrolden iç para ola
rak 560 mıilyar Türk Lirası 'istifadesi vardır beye
fendiler. 

Demek ki, dış ödemeler dengesinde, 1986 yılında 
1,7 milyar dolarlık bir kazancımız var; Türk parası 
olarak da 560 mıilyar Türk Lirası bir kazancımız var. 
Eğer biz, bütün bunları ekonomiye disiplinli bir şe
kilde zerk etseydik, o zaman enflasyon oranının 
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yüzde 20'lıerin de aşağısına düşmesi 'icap ederdi, ama 
'hükümet 'bu fırsatı kaçınmıştır. 

Hükümet ne yapmıştır, şimdi ona 'bakalım : Dış 
«icaret açığımız 1985 yılında 3,5 milyar dolardı. Pet
role 1,7 milyar dolar daha az para ödediğimizde, 
1986 yılında dış ticaret açığımızın; 3,5 milyar dolar 
— 1,7 milyar dolar = 1 milyar 800 milyon dolar 
etmesi icap etmez mi beyefendiler? Ama sonuç 'böy
le çıkmıyor; ne oluyor failiyor musunuz?.. 1986 yı
lında dış ticaret açığımız, ıtemımuz sonu itibariyle 2 
milyar 200 milyon dullar; sene sonu (itibariyle 4 mil
yar doları geçecek. Beyefendiler, bu ne (kadar kor
kunç bir tablo! 1985 yılındaki 3,5 'milyar dolarlık 
dış ticaret açığı, petrol faturasının 1 milyar 700 mil
yon dolar düşmesine" rağmen, düşeceğine yükseliyor, 
4 milyar daları buluyor... 

Hükümet buna karşı tedbirler aldı; ne yaptı?... 
Seçimden sonra, dövizde isıkıyönetim ilan etti. Mart
ta da bir tedbir almıştı, ama şliımdi sıkıyönetim ilan 
etti; onu da detaylı olarak izah edeceğim. 

İç parayı, 540 milyar İkayı ne yaptı? 540 milyar 
lirayı har vurup harman savurduğu gibi, 1985 yılı 

. sonunda para arzı olarak 1 trilyon 400 milyar lira 
'banknot hacmi teslim alan aynı hükümet, şu anda 
2 trilyon 'liralık banknot hacmine sahip; yani, 1986 
yılı gibi iyi bir yılda, dış şartların fevkalade iyi ol-' 
duğu bir yılda, 600 milyar Türk Liralık banknot 
basıyor. Başka?.. 540 milyar lira da Akaryakıt İstik
rar Fonundan kazancı olacak. 

Şimdi, hükümet 'bunları nereye harcadı?. Bütün 
milletvekillerinin dolaplarına Yıllık Ekonomik Rapor 
atıldı; Yıllık Ekonomik Raporun 7 nci sayfasında 
kamu yatırımlarına ait taiblo var; kamu yatırımları
na ait tabloda 1986 yılı için kamuda 4 trilyonluk 
bir yatırım öngörülüyordu. 1 trilyon 300 ımllyar li
rası konsolide bütçe yatırımlarıydı, 1 trilyon 800 mil
yar lirası KİT yatırurnüarıydı, 200 milyar lirası ma
hallî idareler için yapılan yatırımlardı, -ortalama ola
rak söylüyorum- 400 milyar lirası, fonlar için yapılan 
yatırımlardı, İller Bankası için de 150 - 160 milyar 
Türk Lirası öngörülmüştü. 

Şimdi bakalım, Türkiye'de plan uygulanıyor mu, 
uygulanmıyor mu?.. Plan uygulanmıyor. Nasıl uy
gulanmıyor? Mahallî idareler için ögörülen 200 mil
yar Türk Liralık yatırımın gerçekleşmesi ne olacak, 
'biliyor musunuz değerli milletvekilleri? 600 miiyar 
Türk Lirası olacak. O, kitapta yazılan; belki daha 
fazıla olacak. Demek ki, 'belediyelerimize 200 milyar 
liralık bir yatırım öngörülmüşken; 'bu 200 milyar 

liralık yatırım -yüzde 5 - 10 sapabilir, 210, 220, 230 
milyar lira olabilir, yüzde 300 sapma hiçbir yerde 
görülmemiştir- 600 milyar lira olarak gerçekleşiyor. 
Gerçekleşip de ne oluyor? Gerçekleşince şu olu
yor : 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Kal
dırımlar yapılıyor. 

AHMET SARP (Devamla) — Evet, kaldırımlar 
ve parklar yapılıyor hanımefendiler, beyefendiler; 
yani bir altyapı hizmeti. Parklar ve kaldırımlar ya
pılsın, güzel; ama Türkiye'de bir öncelikler mese
lesi var. Öncelikler ne demektir? Evvela, üretimi 
artırıcı yatırımların, yani sanayi yatırımlarının yapıl
ması lazım ki, 'bir istihdam yaratıla'bilsin ve mal üre-
tileibil'sin ve dolayısıyla enflasyon olmasın. Park ya
pıldı, kaldırımlar yapıldı diyelim; yatırım yapıyorsu
nuz, yani harcama yaratıyorsunuz; peki, bu harcama 
karşılığında piyasaya 'bir mail çıkıyor mu efendim? 
Mal çıkmaz. Ne olur? Güzel parklar içimize ferah
lık verir, kaldırımlarda daha rahat yürüyebiliriz; ama 
karşılığında inal yok, mallın olmaması da enflasyo
nu azdırır. 

Başka ne yapmış 'belediye reislerimiz? Dış ülke
lerle, isteyen istediği ülke ile temas 'etmiş ve maki
ne parkları edinmişler; yol makineleri, kanalizasyon 
makineleri falan. 

RIZA ÖNER ÇAKAN (Zonguldak) — O kadar 
da küçültme. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Dinle de 'öğren. 

AHMET SARP (Devamla) — Beyefendi, ben 
izah ediyorum, inanırsınız veya inanmazsınız. 

Belediyelerin malkinıe parkına sahip olması doğ
rudur; ama bir öncelikler meselesi, bir plan disiplini 
meselesi var; bunu Anayasa emrediyor, ayrıca da la
zım yani. Dengeleri kaçırırsanız, esas işte o zaman 
sıkıntıya gireniz; bunu Sayın Başbakan söylüyor, 
ben söylemiyorum; diyor k,i : «Para arzına ve bütçe 
açığına...» Bütçe açığından kasıt, yalnız .genel 'bütçe 
açığı, konsolide bütçe açığı değil, kamu finansma
nında açık demektir, esası öyle; yani iç finansman 
dengesinde dengesizlik yapmamalı, dengeyi bozma
malı. Denge (bozuldu mu, o zaman istikrarsızlık 'bas
ılar. Denge demek istikrar demektir zaten. O halde, 
istikrar olmamış. 

Para arzı konusuna tekrar geleyim. Banknot hac
mimi 700 mıilyar lirada 'teslim alıyor, 2 trilyon liraya 
çıkıyor. 
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Dış ticaret açığına (gelelim : Biraz evvel onu da arz 
ettim; dış ticaret açığını 3 milyar 400 milyon dolarda 
teslim alıyor, 1984 yılında 3,5 milyar dolara çıkıyor, 
1985'te 100 milyon dolar kadar biraz düşüyor, 1986' 
da 4 milyar dolara doğru tırmanıyor. 

Şimdi, hükümet «1986 yılında enflasyon oranı yüz
de 25» diyor. 1985 yılında gayri safî millî hasılamız 
27 trilyondu. Devlet İstatistik 'Enstitüsünün yaptığı, ça
lışmalara göre, 1986 yılında 'gayri safi millî hasılamız 
39 trilyon olacak. Demek ki, 27 trilyondan 39 trilyo
na çıkıyor. 1986 yılında hiç enflasyon olmasaydı-ve 
yüzde 7,8 büyüme olsaydı, 27 trilyona yüzde 7,8 ora
nını da ilave edersek 29 trilyon yapar. Demek ki, 
Türkiye'de bir enflasyon var, ibir şeyler var İki, gayri 
safi millî 'hasılamız 29 trilyon olmuyor. Ne oluyor? 
39 trilyon oluyor. 39 trilyon rakamını enflasyondan 
arındırmak, sabit fiyat haline getirmek lazım. Bunun 
İçin «deflatör» diye bir deyim kullanılır, ki enflasyon 
oranıyla eş anlamlıdır. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı ve Sayın Başba
kan diyorlar ki, «1986 yılında enflasyon oranı yüzde 
25 olacak». Halbuki, yine Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakanı bütçe konuşmalarında «Devlet İstatistik Ens
titüsü tarafından deflatörün yüzde 32,8 olarak öngö
rüldüğünü» ifade ediyor. Doğrudur; çünkü biraz ev
vel arz ettim, 27 trilyonluk bir gayri safi millî hasıla, 
yüzde 7,8 büyüme olursa 29 küsur trilyon olur, bu 
39 trilyona çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Çünkü enflasyon var 
içinde. Enflasyon yüzde 25 değil, 29'un yüzde 25'ihi 
alırsak 36,5 falan yapar. Halbuki 1986 yılında gayri 
safî millî hasıla 39 trilyon 600 milyar. Enflasyon ora
nını, bir ıdefa, Devlet İstatistik Enstitüsünün kendisi 
siöylüyor, «Yüzde 33 olacak» diyor., 

Sayın Balkan, tabiî «bu bir tahmindir» diyecektir; 
doğrudur, tahmindir; ama bu tahmin ağustosta yapıl
mıştır, şimdi kasım ayındayız, ekim ayının sonuçları 
ilan edildi; fevkalade kötü sonuçlar. Tüketici fiyatla
rına göre yüzde 71er mertebesinde bir yükseliş var 
enflasyonda, toptan eşya fiyatları endeksine göre de 
yüzde 3.9 mertebesinde bir enflasyon oranı gerçek
leşmiş oluyor. Şimdi, 1983 yılını hatırlayalım; o za
man Sayın Başbakan diyordu ki : «Efendim, sene so
nuna doğru, yani ekim ve kasım aylarında enflasyon 
oranı yüzde 4Mer mertebesine çıkıyor ki, bu da yüzde 
50 - 60ları gösterir; yani çıkış hızı enflasyonda artı
yor, bunu indirmek çok zordur». 

Şimdi aynı şeyi kendilerine soralım, Sayın Maliye 
Bakanına soralım : Yüzde 3.9 rakamı küçük bir ra
kam mıdır? Sayın Başbakanın tarifine göre, bu çıkış 
(hızı nerelere götürür bizi?. 

O halde, 1986 yılı kaybedilmiş bir yıldır; fevkala
de yazık olmuştur. Biz, hükümetin başarılı olmasını 
ve memleketin bu hale gelmemesini temenni ederdik; 
ama bu fırsat kaçırılmıştır. 

1987 yılı için yüzde 20 enflasyon öngörülüyor ve 
memurlara ne getiriliyor?. Efendim, 62 katsayının 66' 
va çıkarılacağı öngörülüyor, İlkokul yahut ortaokul 
matematiği ile bu mertebenin ne olduğu hesaplanır. 62' 
de 4 artış, yüzde 6 artış demektir. Efendim diyecek-
'Ter ki, «yakacak yardımına 7 bin lira zam getiriyoruz.» 
Maaş, 4- yakacak yardımı; iki şey alır memur, maaş 
ayrı, yakacak yardımı ayrı. Yakacak yardımı 1977 
yılında getirilmiştir. O zaman bir memur asigarî bin 
lira alırdı, müsteşar 13 bin lira alırdı. Yakacak yar
dımı 1000 lira olarak geldi beyefendiler. Bin lira, 
1O00 lira; maaşı 3 bin lira, yakacak yardımı 1000 lira 
idi o zamanlar ve 1977 toptan eşya fiyatları endeksi 
400'ler mertebesinde idi. Şimdi toptan eşva fiyatları 
endeksi 15 bin küsurlar mertebesinde; 40 katı arttı 
'Küçük memurun maaşının şu anda 120 b'n net olma
sı lazım, yakacak fiyatları endeksi i'se 28 b'n lira ol
du, vani 70 kat arttı; o zaman, yakacak yardımının 
da şimdi 70 bin lira olması lazım; halbuki küçük me
mur şu anda 18 bin lira alıyor. 380 + 62 yahut 66 
d'vel'm, 18 veya 20 bin lira net alıyor, yakacak yar
dımı 30 bin lira oluyor... Bu, olacak şey mi beyefendi
ler? Maaşınız 20 bin lira, yakacak yardımınız 30 bin 
lira!.. Biraz evvel arz ettim, maaşın 120 bin net olma
sı lazım, yakacak yardımının da 70 bin lira olması la
zım. 

Müsteşara gelelim : Müsteşar, o zaman 13 bin li
ra alıyordu; bunu 40'la çarparsanız 420 bin lira net 
yapar, 70 bin lira da yakıtı ilave edersek buna, 490 bin 
lira alması lazım; bulgun 200 - 230 bin lira alıyor. 
«Efendim, bunlar 1978 - 1980 yıllarında Oldu» diye
ceklerdir ama, onları telafi edeceklerdi; bunlar hükü
met programında var. Bir de, ayrıca, 1987 yılının he
sabını 1986 yılına göre yapıyorum. Sayın Bakan, kat
sayıyı 62*den 66'ya çıkarıyorsunuz; 62'den 66'ya çık
mak, yüzde 6 zam demektir. Yakacak yardımını dü
şünmemek lazımdır, o bîr yardımdır, o konu ayrı bir 
konudur, ama hükümet, radyodan dinlediğime göre, 
yüce Meclisin kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak 
göstergeleri değiştireceklerse, ona bir şey diyemem. 

Gelelim tarımda çalışanların durumuna : 1977 yı
lını misal alıyorum. Niçin?.. Efendim, tarımdaki fiyat
lar için bizim Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları 
var bu rakamlar şu : Tarımdaki fiyatlar için «İç ti
caret hadleri» denen bir rakam vardır; yani tarım 
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ürünleri fiyatlarının sanayi ürünleri fiyatlarına oran-
lamasıdır bu. 1977 yılında tarımı ürünlerinin ortala
ma fiyatı 506 mertebesinde idi, sanayi mallarının fi
yatı ise 469 mertebesindeydi. Şimdi me oldu bakalım. 
Devlet İstatistik Enstitüsü her an yanılıyor; tarım ürün
lerinin ortalama fiyatı 12 binlere çıkmış, yani ne ka
dar artmış? 30 kat artmış yaklaşılk olarak. 

Gelelim sanayi mamullerin©1: Onllarun fiyatı 469' 
dan 20 bin liraya çıkmış, yani 50 katı. Demekki ta
ran ürünlerinin fiyatı 30 katı, sanayi (mamulleri fiya
tı 50 katı artıyor. O zaman yakıt 400'ler mertebesin
de, şimdi 28 bin lira olmuş; 70 katı artıyor. Yakıttan 
kastım, motorin vesaire yakıt maddeleridir. Bunlar, 
tarımın fevkalade zor durumda olduğunu, tarım aley
hine 'dengelerim bozulduğunu gösterir. 

İç ticaret hadlerine de göliyorumı: 1983 yılımda 
iç ticaret haddi yüzde 74 idi, sayın Ulusu Hükü
meti dönemlinde; şu anda, yine sizin verdiğiniz yılık 
'ekonomik raporda, iç ticaret haddi yüzde 62'diır. Sa
yın Balkanım, yüzde 74'den yüzde 62'ye düşmüşsünüz. 
yani tanımı 8 puan daha geriletmiş'simlz. 

BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa hitap ediniz efen
dim. 

AHMET SARP (Devamla) — Bunlar, objektif 
rakamlardır, hükümetin bize sunduğu raporlara gö-
ıre verilen ırakamlardur. Voiksa, pahalıilık vesaire me
seleleri haFJkın zaten oebinlde, mutfağında görünüyor, 
onlara girmiyorum,. Ben, hükümetin verdiği objektif 
rakamlar üzerinde yüce Meclisi ve değerli milletve-
kiilerimıi kendi grubumuz açısından aydınlatmak iste
dim. 

Dış ödemeler dengesine gelince: Dış ödemelerde 
denge yoktur. 17 -milyar dolarlık boırç almıyor ve bu 
borç 29 milyar dolar seviyelerime çıkarılıyor. Bu ne 
demektir? Denge yok iki; borçlanıyoruz devamlı ola-
ıraJk. 17'den almışız, 29'a çıkıyor. Bu iyi bir rakam 
mıdır? 100 milyar dolarlara çıkmak güzelse, Meksi
ka, Brezilya, Arjantin olmak istiyorsak, ona bir di
yeceğim yok; ama biraz evvel de arz ettiğim gibi, ay
rıca borçlanımalarla alınan birtakım şeyler çarçur 
edlillmektödiir; muihitelif marka makineler getirilmek
tedir, kimse kimseyle koordinasyon yapmaımakta-
itadır. Her belediye (küçük belediyeler de dahil) ken
di istediği gibi .makine parkı satın almakta ve bun
ların eğitimi, bunların kullanılması, yani bur persone
llin eğitimi fevkalade çok zor konulardır. Biz, Tür
kiye'de /Karayolları Genel 'Müdürlüğü ile YSE Ge
me! 'Müdürlüğünün parklarını henüz düzenleyeme-
miş idik; vaktiyle onları bir standart hale getirmek 

için büyük çabalar harcanıyordu; şimdi burada da 
ipin ucu kaçırılmış oluyor, bu da Türkiye içim kay
bedilmiş bir konu. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Sarp. 
AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayım Başkam, 

bu konuda daha çok söylenecek şeyler var; ama va
kit ımaalDesef kâfi gelmedi. 

Değerli (milletvekilleri, biz Doğru Yol Fantisi 
Grubu olarak, bu konularım yüce Meclisin huzurum
da enine boyuna görüşülmesi taraftarıyız, görüşül* 
meşini istiyoruz; yüce Meclise ve değerli milletvekil-
ilerime saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP, SHP ve HDP sıralarım
dan alkışlar). 

BASjKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp. 
iSosyaldemokırat Halkçı Parti adıma, Sayın Aydım 

Güven Gürkan; buyurunuz efendim. (SHP sıralarım
dan alkışlar). 

Sayın Gürkan, süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayım milletvekilleri, hükümetin, 
fiyatlar ve zam politikasıyla ilgili SHP Grubunum 
genel görüşme isteğinim yüce Kumlumuzda sağlıklı 
bir biçimde karara bağlanabilmesi içim, önce bazı sa
yılarda ve bazı olgularda anlaşmamız gereklidir. An
laşmamız gereken noktalardan birli, en acımasız ha
yat pahalılığının kol gezip, egemenlik sağladığı bir 
dönemıim, 24 Ocak 1980'den sonraki dönem olduğu
dur. Sayım Başbakanın, miimarr olmakla övündüğü 
bir ekonomik modelin egemenliği, 24 Ocak 1980 yı
lında sağlanmıştı ve adına '«istikrar programı» deni
len bir programın uygulanması döneminde ortaya 
çıJkan fiyat artışları, 1980 yılı öncesindeki her yedi' 
yıllık dönemden çok daha büyükltü. örneğin; 1980 
yılında fiyatlar yüzde 107; 1981 yılımda yüzde 36,8; 
1982'de yüzde 25,2; 198'3'te yüzde 30,6; 1984'de yüz
de 52, 1985'te yüzde 40 olmak üzere, 1980 - 1985 
yıllları arasındaki altı yılda fiyatlar yüzde 291,8 ora
nında artmıştır. îçinde bulunduğumuz 1986 yılında 
da, Ekim'den Bkim'e 12 ayda fiyatların, Devlet îs-

• - tatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları yıl ortalama
larına göre, yüzde 3'1,7 oranında arttığı göz önüne 
alınırsa, Sayın Başbakanın büyük bir kısmında fiilen 
ekonominin sorumluluğumu taşıdığı son yedi yıl içe
risinde 'fiyatlar yüzde 323,5 oranında antmışltır. 

Cumhuriyet tarihimizin hiçbir yedi yıllık döne
mi yoktur ki, fiyatlar bu oranda ya da buna yakın 
oranda artmış olsun. Örneğin, fiyat yükselişleri açı
sından 1980 öncesinin en elverişsiz dönemi olan 
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1973 - 1979 arasındaki yedi yılda bile fiyatlar, salt 
yüzde 216 oranında artmıştır. 1980 - 1986 dönemi 
Ibundan 106 puan daha yüksektir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan,' bu tür he
saplamalar karşısında, daima, 1980 yılındaki yüzde 
107,2 loranındaki fiyat artışlarının istisnaî olduğunu 
söylemiştıir. Bu savunma haklı sayılıp, 1980 yılı he
saplamaların dışında bırakılsa bile, 1981 - 1986 yıl
lan arasındaki aJltı yıllık dönemdeki toplam fiyat ar
tışları, gene de yüzde 216,3 olıup, 1974 - 1979 döne
mindeki yüzde 195 oranından, belirgin bir biçimde 
yüksektir. Üs'telik, 1980 öncesi dönemde, 1980 sonra
sı dönemden çok farklı alarak, dünyada petrol fiyat
ları ve 'buna koşut olarak lithall maları fiyatları çok 
büyük artışlar göstermiş, çekilen döviz sıkıntısı ne
deniyle, arzı ve üretimi düzenli bir biçiımde artırmak 
olanaklı olmamış ve toplu sözleşme ve grevler bu
gün olduğu gibi baskı altımda tutulmamışlardır. Ay
rıca, zorunlu olduğu halde, malî düzenlemelerle il
gili bazı yasalar da o dönemde çıkartiamıaımıŞtır. 

Tüm bunlara rağmen, 1980 öncesi fiyat artışları, 
adına «listikırar programı» denilen bir programın 
çok ödünsüz 'bir biçimde uygulandığı 1980 sonrası
na göre, çok daha ılımlı tutulabilımişıtir. 

Sayın ım'iDletvefeilleri, talep ettiğimiz genel görüş
mede bir çelişkiyi çözmek ve bu çelişkiye kaynaklık 
eden nedenleri araştırmak ve bulmak istiyoruz. Gör
mezlikten gelinmesi mümkün olmayan bu çelişki şu
dur: Çok daha elverişli ekonomik, sosyal ve siyasal 
koşullara karşın, nasıl oluyor da, adına «istikrar 
programı» denilen ve fiyait kararlılığını sağlamayı 
sözde hedef almış bir dönemde fiyatlar, adına «is
tikrarsız» denilen ve düzeMlımek istenen bir dönem
den dalha hızlı artıyor? (SHP sıralarından alkışlar). 

Sayın ımilletvekülleri, eğer bu ülkede yedi yıldır, 
adına «istikrar programı» denilen bir program uy
gulanıyor ve bu amaçla geniş halk kitleleri her türlü 
hak ve sorumluluk ölçüsünün ötesinde taşınılmaya
cak yüklere ve özverilere zorlanıyorsa ve fiyatlar ha
len daha istikrarsız bir dönemin çok öıtesilıirde bir is
tikrarsızlık gösteriyorsa, o zaman ya bu model yan
lıştır ya bu modeli uygulayanlar ve mimarları yan
lıştır ya da bence en köıtüsü, halk, bile bile aldatıl
makta, kandırılmakta ve «ha bu yıl, ha gelecek yıl» 
vaadleriyle avutulmaktadır. (SHP sıralarından alkış
lar). Bunu SHP olarak teşhis etmek, açığa çıkartmak 
istiyoruz. 

Sayın milletvekiileni, bir iktidar çoğunluğunun gö
revlerinden biri de, kendi hükümetini ve kendi hü

kümet başkanımı denetlemek ve onun halka verdiği 
sözlerin yerine getirilmesini zorlamak ve bunları sağ
lamaktır. Demokratik ilimlerde, bir hükümetten 
başka ve ayrı olarak, bir partıinin ve onun bir Mec* 
His çoğunluğunun varlığına ihtiyaç duyulmasının ge
rekçesi de budur. İBir iktidar çoğunluğu kendi hükü
metiyle ilgili, bu zorlama ve denetim görevini yeri
ne getirmezse, o zaman bu denetimi ve zorlamayı 
seçimlerde halk yapar ve bu ara seçimlerde olduğu 
gibi, adamın oylarım yüzde 451erden yüzde 30'lara 
indiriveriir. (ANAP sıralarından '«Sizinki kaça indi?» 
sesleri; SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, (lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRIKJAN (Devamla) — Sa* 

yın miMetvekileri, yedi yıldır bu halka, fiyatların 
iki yıl içinde yüzde 10 düzeyine indirileceği vaat edil
mektedir. Sayın Özal, önce bir dönemin başbakan 
yardımcısı olarak 11980 yılında, sonra da 6 Kasım 
1983 seçimlerine girerken partisinin genel başkanı 
olarak bu sözü birkaç kez vermiştir. Genel görüş
meyi açtırırsanız bunları size belgeleriyle kanıtlarız. 

Sayın ımiüetvekilieri, ANAP, 1983 seçimlerine 
enflasyonu daha da düşürmek ve liki yıl içinde yüz
de 10 dolaylarına çekmek vaadiyle girmiştir. Biraz 
belleğimizi zorladığımızda rahatlıkla anımsayacağız 
ki, A'NAP'ın ve Sayın Özal'ın 1983 seçim kampan
yasının (temel özü ve içeriği, fiyat artışları Ve hayat 
pahalılığı /ile mücadele idi. îlki yılda yüzde 10'luk bir 
enflasyon hedefine ulaşmayı vaat etmek, 1983 yılı 
koşullarında gerçekleştirilmesi hiç de zor olmayan 
bir vaat idi. Çünıkü 1983 yılımın enflasyon hızı zaiten 
•yüzde 30 idi. Bunu 1984Yie yüzde 20'ye, 1985'te ise 
yüzde 10'a düşürmek, verdiği söz gereği enflasyonu 
gerçekten düşürmek isteyen bir hükümet için hiç de 
güç bir ,iş değildi. Yeter ki, sözü veren hükümet, 
verdiği sözü senet sayan ciddî ve ağırlıklı bir cumhu
riyet hükümiöti olsun. (SHP sıralarından alkışlar) 
Oysa, ANAP Hükümeti... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtiN (Bursa) — Bizi bu 
tarzda itham etmesin.. 

BAŞfKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 

AYDIN GÜVEN ,GÜ(RKAN (Devamla) — ... 
sanki enflasyonu düşürmeyi değil, yükseltmeyi ve 
yaşamı pahalandırımayı vaat etmiş bir hükümet gi
bi, Ulusu Hükümetinden yüzde 30 olarak devraldı
ğı enflasyonu, 1984*de yüzde 50.3'e çıkartmayı bece-
rebilm'lştir. Oysa, televizyon ekranlarında ve seçim 
meydanlarında vaat edilenler unutulsa bile, hükümet 
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programımda ve 1984 yılı bütçe gerekçesinde, 1984 
yıllı enflasyon hızı yüzde 25 olarak öngörülmüştü. 

'Sayın milletvekilleri, enflasyonun 1984 yılında 
yüzde 50,3'e çıkması, doğal olarak, sözüm ona enflas
yonun yüzde 10'a indirileceği yıl olan 1985 yılı için 
öngörülen enflasyon oranının, yüzde 25'ten daha dü
şük olmaması sonucunu doığurdu. Ancalk, 1984'de 
olduğu gibi, 1985'te de yüzde 25'lik enflasyon ora
nı yerine, yüzde 43,2 düzeyinde bir enflasyon yaşan
dı. Hükümet hiçbir şey oftmamuş gibi, yüzde 25'lik 
enflasyon oranını bu kez de, 1986 yıllı içinde vaat 
etıti. 

Sayın milletvekillleri, 1986 yıllı enflasyon hızı üze
ninde biraz durmak istiyorum. Yıllık enflasyon hızı, 
»tüm devlet bölgelerinde karşıılaştırıilan iki yıllın fiyat 
endeksleri ortalamaları arasındaki oransal artış asıl 
alınarak hesaplanır. Sayıları, Başbakan Vekilli Sayın 
Kaya. Brdem'in yaptığı gibi, keyfî 'bir biçiımde kul
lanamazsınız. 

'MIALltYE VE GÜMlRJÜK BAKANI AHİMET 
KURTÇBBE ALPTElMOCtN (Bursa) — Böyle, 
«Keyfî biçimde» gibi sözler söylemeyin lütfen, Sa
yın Gürfcan. 

AYDIN GÜVEN GÜRİKAN '(Devamla) — 12 ay
lık ortalamalardaki artış drkkate alındığında ,1986 
yıilı enflasyon hızı. Devlet İstatistik Enstitüsü toptan 
eşya fiyatları endeksine göre, 1985 Ekiminden, 1986 
Ekiımine-Sayın Erdem'in kandınmaya çalıştığı-glbi 
yüzde 27,7 değil, yüzde 31,7'dir. 

Sayın Başbakan da, iki yıl önce, enflasyon giriş 
hızları - çıkış hızları hesapları yaparak, fiyat artışla
rının yüzde 25'e yaklaştığı yolunda kandırmaca ör
nekleri sergilemişti. O, bu hesaplarla halkı oyalarken, 
enflasyon 1984*de yüzde 50, 1985'te ise yüzde 40 do
laylarında oluşuyordu. Şimdi Sayın Başbakandan ya 
da onun vekilinden ya da 'Maliye Bakanından, 1986 
yılı Ekim, Kasım, Aralık ayları asıl alınarak, enflas
yonun 1987'ye giriş hızını hesaplaımaılıarını ve sonra 
da 1987 içirt öngörülen yüzde 20 enflasyon hızını na
sıl gerçekleştireceklerini açıklamalarını işitiyorum. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki Kasımı ve Ara
lık aylarındaki toplaım fiyat artışları eğer yüzde 6-7' 
yi geçmezse, 1986 yılı enflâsyon hızı, yıil ortalama
ları itibariyle, yüzde 33-34 gibi bir büyüklüğe ula
şacaktır; böylece 3 üncü yılında da hükümet, öngör
düğü yüzde 251ik enflasyon hızını gerçekleştireme
miş 'Olacaktır. 

Peki, sayın milletvekilleri, bunum hiç mi siyasal 
sorumluluğu oHmayacafctur; peki, hükümeti denetleme 

görevini yüklenmiş bir Meclis, hiç tmıi bunun neden
lerini (sormayacak ve hiç mi bu sorunu tantuşmaya-
yacaktır? On yılla yakın bir süredir, toplumun bütün 
sosyali ve ekonomik dengelerini kemiren ve Türkiye' 
yi taşıyan iskeleti acımasızca erozyona uğratan bu 
dev sorunu tartışmak, yalnızca gazetelerin köşe ya
zanlarının, meslek odalarının ve TÜStAD gibi der
neklerin mi ilgi alanında kalacaktır? 

F. REZAN ŞAHltNKAYA (Ankara) — Belleği
niz yanıltıyor. 

BAŞKJAN — Lütfen efendim... (SHP sıralarından 
«Sen sus», «Gecekonduya, gecekonduya» sesleri), 

AYDIN GÜVEN GÜRİKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, eğer bir hükümet, 1986 yılının ko
şullarında da enflasyonun bellini kıramamışsa ve 
enflasyonu üç yıllık bir gecikmeyle de olsa, yüzde 
2İ •f olayına çefcememıişse, böyle bir hükümet ya ina
nılmaz 'derecede ekonomik işleyişlerden habersizdir 
ya da toplumuna ve insanlarına karşı inanılmaz de
recede acımasız bir hükümettir. (SHP sıralarından al
kışlar) Her şey, fiyat kararlılığını sağlamaya ve in
sanlarımıza birazcık da olsa nefes aldırmaya elve
rişli iken, bu yıl da, öngörülen enflasyonu aşarak, iş
çi ücretlerini, memur maaşlarını, emeklinin rızkını, 
çiftçinin gelirimi fiyat artışlarına yedirütirmeyi, bizim, 
SHP olarak içimize sindirmemiz mümkün. değildir. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

>Bu nasıl bir hükümet ve hükümet etme anlayışı
dır ki, bir yandan (tüketici fiyatlarının yalnızca bir ay 
içinde yüzde 7 artJtığını açlıklarken, öte yandan da me
mur maaş katsayısını yüzde 6,5, yan ödeme katsayı
sını yüzde 5 ve yakacak yardımını yüzde 33 artırma
yı önerebilsin? 

Sayın milletvekilleri, !bu hükümete, hiç değişe bu 
yıl fiyat kararlılığımı sağlamak konusunda neler yar
dım etmiştir, hangi koşullar yardımcı olmuştur, bir
likte bir bakalım: 

Havalar iyi gitmiş, ürün iyi olmuştur. 1985 yı
lında yüzde 2.3 hâsıla artışı sağlayan tanım sektörü, 
1986 yılında yüzde 7 dolaylarında bir artış sağla
mıştır. 

En temel mıalîiyeıt girdisi sayıilaibilecek olan pet
rol fiyatları, Türkiye için yüzde 50 dolaylarında bir 
azalma gö'slermıiış'tir. 

Dolar, diğer yabancı paralara karşı değer kaybet
miş; böylece Türk Lirası karşısındaki değer kazanı-
ımının daha.yavaş olması sağlanabilmiştir. 

»Bir yandan, içeride üretim ve ulusal hâsıla, geç
miş yıllardan daha fazla aırtarken ve ithalat yüzde 
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9 dolayında genişlerken, öte yandan ihracat, miktar 
olarak, yüzde 5 gerilemiş ve böylece talep baskısını 
•hafifletme olanağı doğmuştur. 

1985 yılındaki föDVnin aksine 1986 yıllında fi
yatları yükseltici hiçbir yeni vergi getirilmemiş, hat
ta Kurumlar Vergisi oranında düşme sağlanmıştır. 

Toplusözleşmelerde, genelde hükümetin öngördüğü 
sınırlar aşılamamıştır. 

Tüm bu elverişli koşulara karşın, 1986 yılında 
gerçekleşen enflasyon, yine de, öngörülen yüzde 25 
enflasyon hızının belirgin bir 'biçimde üzerinde ol
muştur. 

Sayın milletvekillileri, biliyorum ki, hükümet enf
lasyon konusunda kendisini savunurken, enflasyon 
hızının yüzde 40 dolaylarından yüzde 33-34 dolayla
rına indiilebitaiş olmasını bir başarı gibi göstermeye 
çalışacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Gürkah, 3 dakikanız kaldı 
efendim, 

AYDIN GÜVEN GÜIRİKAN (Devamla) — 1986 
yılına ait yukarıda saydığım elverişli koşulara karşın 
enflasyon oranının bu düzeylerde kalması, ancak ba
şarısızlık -sayılabilir ve ciddî bir teknik ya da siyasal 
yetersizliğin varlığını gösterir. IKaJldıki, bugün yüzde 
33, yüzde 34'lüfc biır enflasyon hızına sevindirmeye 
çalışanlar, bizi, eşeğini önce kaybedip, sonra buldu-' 
ğunda çok sevinen köylünün saflığında kalbul etmek
tedirler. 1983 *te yüzide 30 enflasyon hızı devralacak
sınız ve «enflasyonla savaşım» avazeleri arasında bu
nu 1986idâ yüzde 33-34'e çıkartacaksınız; sonra da 
'başarı diye bize ve halka yutturmaya çalışacaksınız 
(SHP sıralarından '«'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Buna kanmak mümkün değildir. Bu hükümet, 
taununla ne bizi, ne de halkı kandırabilir. Bu hükü
met, bununla, ancak kendi iktidar çoğunluğunu avu
tup oyalayabilir. 

SALİM EREL (Konya) — Her zaman olduğu 
gibi... 

AYDIN GÜVEN GÜR'KİAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Türkiye, 19701li yıların ortasın
dan iıtibaren yaşanan petrol şokunu ve onu izleyen 
fiyat dalgalanmalarını ve enflasyon şokunu, halkına 
belki en acı reçeteleri sunmasına, birçok demokra
tik hak ve özgürlüğü kullandırmamasına karşın, 
yenemeyen ve enflasyonu yüzide 10'un alıtma indire-
ımeyen iki-üç Avrupa ülkesinden biridir. IBu durum 
bile, başlı başına, hükümetin - amaçlarının ve kullan
dığı araçların bir genel görüşmede uzun boylu tar
tışılması için yeterli bir nedenidir. 
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Sayın milletvekilleri, dün Bütçe Komisyonunda 
Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem, enflasyon 
oranını 1985 Ekiminden 1986 Ekimine kadar olan 12 
aylık dönem için yüzde 27,7 olarak verdi. 

Bu, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fi
yatlarıyla ilgili en düşük «rakamdı ve gelenekselleşmiş 
ölçümlerde kullanılmayan bir yönteme dayanmak
taydı. Gelenekselleşmiş ölçümlerde kullanılan raikam 
ise, daha önce söylediğim üzere, yüzde 31.7'dir; ama, 
vatandaşı ilgilendiren ve vatandaşın yaşadığı asıl 
enflasyon, bu bile değildir. Asıl enflasyon, evdeki, 
çarşıdaki enflasyondur. Bunu da, .Sayın Başbakanın 
dün Kaya Erdemin açıklamalarından habersiz ola
rak uzak yörelerden ışınladığı üzere, Devlet İstatis
tik Enstitüsünün tüketici fiyatları endeksi gösterir. Bu 
rakam da, Ekim 19851ten Ekim 1986'ya 12 aylık or
talamalar artışı olarak yüzde 36.8'dir. Yıl sonu itiba
riyle bu rakam, yani çarşıdaki enflasyon 1986 yılın
da yüzde 38-39 dolaylarında olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, simdi bir yandan Sayın Er
demin yüzde 27 rakamını ve «Enflasyonu düşürdük» 
sözünü 'bir kulağınızda tutun, öteki kulağınızla da 
lütfen şu rakamları dinleyin: Sayın milletvekilleri, 
Ağustos 1985 yılından Ağustos 1986 yılına devletin 
kendi resmî verilerine göre, buzdolabı, çamaşır maki
nesi ve televizyon alıcısının fiyatları yüzde 40 ora
nında artmıştır; elektrik 'süpürgesinin fiyatı ise yüzde 
59 oranında artmıştır. Oysa, bunların geçen yıl fiyat
ları yalnızca yüzide 22 ile yüzde 30 arasında artmış
tı. Şimdi soruyorum: Nerede düşen enflasyon, nere
de azalan enflasyon?' 

Sayın milletvekilleri, hiçbir ayrım yapmadan, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün tipik mallar olarak ay
lık ekonomik göstergelerine aldığı malların, Ağustos 
1985'e göre, Ağustos 1986'dafei fiyat artış oranlarını 
okuyorum: Buğday unu yüzde 41, bulgur yüzde 44, 
pirinç yüzde 45, patates yüzde 37, kuru fasulye yüz
de 94.2, sığır eti yüzde 24, nohut yüzde 24, zeytin 
yüzde 70, zeytinyağı yüzde 39, ayçiçeği yağı yüzde 
17, beyaz peynir yüzde 30, yumurta yüzde 35, Cum
huriyet aîıtını yüzde 59. 

BAŞKAN — Vaktiniz döldü, lütfen bağlayınız 
efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, siz bu rakamlardan, hafifleyen ve 
yüzde 27 dolaylarına inen bir enflasyonun izini gö
rebiliyor musunuz? 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılıyla ilgili olarak ara 
seçimlerden birkaç hafta önce açıklanan yüzde 7,5' 
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ıllik büyüme hızından sonra, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün verdiği bilgilerin ve sayılarım tutarlılığı ko
nuşumda ciddî bir güven bunalımı doğmuştur. SHP 
grubu olarak istemde bulunduğumuz genel görüşme, 
bu konuya da açıklık getirmekte yararlı olacaktır. 

Sayın mllefcyekilleri, enflasyon konusunda 20 da
kikalık bir konuşmanın içinde, önemini, nedenlerini 
ve bundan daha önemlisi, halkım bu olgudan çöktigi 
dayanılmaz sıkıntıları anlatmak mümkün değildir. 
Bu nedenle, halka karşı sorumluluk taşıyan milletve
killeri olarak, halka karşı hükümetin vaatlerini denet
lemek görevlerimi yüklenmiş bir iktidar çoğunluğu 
olarak, lütfen el kaldırımız, bu genel görüşmeyi ka
bul edimiz ki, on yılıdır, halkı, gerçekten dayanılmaz 
ağır yüklerin altıma sokan bu enflasyon sorumumu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gönül rahatlığı ile 
tartışalım; amaçları ve araçları inceleyelim ve hükü
met bizi, gerçekten enflasyonu yenmek içim çaba 
harcadığı konusunda ikna etsin. Bu iknayı yapmadı
ğı sürece, buradan açıkça ifade ediyorum, bu hükü
met, salt, dar ve sabit gdlirlıi kitlelerden biir avuç çı
kar çevresine sermaye transferi yapabilmek içim, enf
lasyonu bilinçli olarak körüklemektedir ve enflasyo-
mu bilinçli olarak ayakta tutmaktadır. (SHP sırala
rımdan alkışlar). Aksi için, işte oylarımız, işte baka-
ınınız, işte hükümet; açarsınız genel görüşmeyi, uzun 
boylu konuşuruz. 

iYüoe kurulla saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 
(SHP sıralarımdan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Gürkan. 
Genel görüşme önergesi veren Sayım Arif Top

raka, ilk imza sahibi olarak, tüzük gereği, söz veri
yorum. 

iSöz süremiz 10 dakikadır Sayın Arif Toprak. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gı ile selamlarım. 

Bugün gündemde bulunan konu, ANAP Hüküme
tinin iktidara geldikleri günden bugüne kadar uygula
dığı fiyatlar ve zamlar politikasıyla Türk Ulusuna ne
ler getirdiği, neler götürdüğüdür. Bana tanınan zaman 
içinde kısa kısa özetlemeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 166 ncı madde
si, «Ekonomik, sosyal ve kültürel 'kalkınmayı, özellik
le sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve 
uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının 
döküm ve değerlendirilmesini yaparak, verimli şekilde 

kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı 
'curmak devletin görevidir» der. 

Anavatan iktidarının bugünkü fiyatlar ve zamlar 
politikasına ilişkin, insan yaşamını çok yakından il
gilendiren, iki bariz örnek vereyim. Ben, 1963 yılı ile 
1986 yılı arasındaki fiyat artışları ile ilgili altı veri 
vererek bunu aynı dönem içerisindeki asgarî ücret ar
tışıyla kıyaslayacak ve sizlerin değerlendirmesine su
nacağım. 

1963 yılından 1986 yılının Eylül ayı başına kadar 
bir kilogram ekmek : 1963'te 96 kuruş, 1986'da 158 
lira 33 kuruş,- artış 164 kat oluyor. (ANAP sıraların
dan 1983 yılına gel» seslem) 

iMüsaade ediniz, sizin döneminize de geleceğim 
ve bir başka misalde 1983 ile 1986'yı karşılaştıraca
ğını. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Bir kilogram et : 
1963'te 8 lira 17 kuruş, 1986 Eylül başında ise 1 892 
'lira 86 (kuruş; artış 231 kat. Bir kilogram zeytin : 
1963'te 5 lira 95 Ikuruş, 1986'da 1 861 lira 91 kuruş; 
artış 312 kat. Bir kilogram beyaz peynir : 1963'te 7 
lira 63 kuruş, 1986'da 1 644 lira 28 kuruş; artış 215 
'kat. Bir çift kösele ayakkabı : 1963'te 55 lira 5 kuruş, 
1986'da 18 bin lira; artış 326 kat. İki odalı 'bir evin ki- ' 
rası : 1963'te 155 lira 75 Ikuruş, 1986'da 21 bin lira; 
artış 135 kat. 

Günlük asgarî ücret ise -evli, iki çocuklu bir in
san için- 1963*te brüt 120 lira -net 101 lira 37 kuruş-, 
1986'da brüt 1 380 lira -net 926 lira 20 kuruş-; artış 
89 kat. 

Değerli milletvekilleri, 'bütün bunları üreten işçi
nin halini düşünüm ve hakin 'bir kere; 89 kat artan ge
liriyle, 326 kat artan ayakkabı üzerinde nasıl yürüye
cek, söyleyebilir misiniz? 

iBir de, Anavatan (iktidarının geldiği günden itiba
ren, yapılan zam tablosuna 'bakalım : «İMedeniyetin 
nimeti» dediğimiz elektriğin zamlarına dikkat edelim; 
zam oranı 1983 yılında yüzde 31.2, 1984te yüzde 82, 
1985'te yüzde 100, 1986'yı halen yaşıyoruz, yüzde 300'e 
yetişmek üzere sevgili milletvekilleri. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konu Tür
kiye'de çok cazip bir hale getirilerek, sadece TBK'im 
değil, bundan Türkiye'de özel olarak kurulmuş;, elek
trik üreten şirketlerin de nasibini aldığı ve ileride Sayın 
Özal'ın satıp savurduğu KİT'leri kârlı göstermek için 
çıkarmış olduğu, uygulamış olduğu değişik bir zam 
türüdür. Bu zam, halkın gözlerinin görmemesi, ak
şamları elektriği ısöndürrnesi için yapılmakta galiba. 
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(F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Köylere I 
elektrik geldi... (SHP sıralarından gürültüler) I 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... I 
lAR'tF TOPRAK ı(Devamla) — Eskiden bir yılda, I 

alttı ayda, dört ayda, üç ayda bir zam yapılırken, şim- I 
di özal sistemiyle jet zamlar yapılmakta, üreticiler, I 
ürettikleri malın zammını bayilere 'bildirmek 'için, te- I 
lefon, özel ulak veya teleks kullanmaktadır. Tıpkı, I 
şimdi döviz kurlarını gazetelerde takip ettiğimiz gibi I 
-nasıl ki Türk parası her gün gazetelerde ameliyata I 
yatırılıyor- değişik bir stil ve sistemde değer kaybe- I 
dişini, özal ekonomisinin 'bizi nereye götürdüğünü^ I 
dikkatle izlediğimiz zaman .ortaya nasıl bir tablo çık- I 
tığını hepiniz çok iyi bilirsiniz. I 

Bu fiyatlar ve uygulanan insafsız zamlar ile, yalan I 
söyleyen, milliyetçi, mukaddesatçı, iş (bilir, iş bitirir I 

, özal'ın sistemi ve beceriksiz, bilgisiz, yanlış yolu, I 
Türk Ulusunu, açlıkla karşı karşıya kalan insanla- I 
rın tüm gelenek, anane, ıgörgü ve kurallarını yıktığı I 
gibi, iffetini dahi satılığa çıkaracak kadar acze itişi, 
ülkemizde,, özal'ın milliyetçi, mukaddesatçı, iş bilir, I 
iş bitirir anlayışının tam bir örneğidir. I 

IBu gidişin, ulusun edepsiz ve âdâpsız yönde yaşa- I 
ma mecburiyetini doğurmakta olduğu bir gerçektir. I 

Korkarım ki... 
İBAŞKAN — Sayın Toprak, bir dakikanızı istir

ham ediyorum. Lütfen, kullandığınız kelimelerinize I 
dikkat buyurunuz ve kelimelerinizi nezih seçiniz. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sizin tarzınıza 
göre mi konuşacak, Sayın Başkan? | 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Millet
vekili, halkın tercümanıdır. - I 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. I 
OSMAN IŞIK '(Ankara) — Sözünü ©eri alsın. 
IBAŞKAN — LütJfen efendim... 

ARÎF TOPRAK (Devamla) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? Biliyorsunuz, gazetelerde her 
gün başlık olarak şöyle yazıyor : Türkiye Büyük Mil- I 
let Meclisinde, halkın söylediği.... I 

IBAŞKAN — Sayın Toprak, bir dakika beni dinler I 
misiniz? Burası gazete değil, burası Türkiye Büyülk I 
Millet Meclisinin kürsüsüdür. Lütfen efendim... [ 

ARÎF TOPRAK (Devamla) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? Burası... I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, güzel konuşmanızı, I 
güzelr sözlerle götürün, lütfen... I 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Sayın Başkan, «Türk 
Milleti edepsiz yaşıyor» 'dedi. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim... j 
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ARÎF TOPRAK (Devamila) — Hayır efendim, 
dikkat ediniz, «edepsiz ve âdâpsız yönde yaşama 
mecburiyeti doğurmaktadır» dedim; aynen böyle söy
lüyorum, dikkat ediniz. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — O senin görüşün, 
söyleyemezsin o sözlü. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Toprak, isiz Başkanlığa hitap edin lütfen. 
ARİF TOPRAK (Devamla) — Böyle giderseniz, 

bu şekilde yaşama mecburiyetini doğuracaksınız: 
Evet, bu gidişinizin sonu budur; çünkü... 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Kes sesini. 
BAŞKAN — Sayın Toprak, biır dakikanızı istir

ham ediyorum. 
Niye müdahale ediyorsunuz efendim? Siz mi 

idare ediyorsunuz, ben mi idare ediyorum? 
OSMAN IŞIK (Ankara) — Siz de müdahale 

edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen susun; susmazsanız cezalan

dırırım. Dalha şimdi girdiniz içeri, haitibin ne ko
nuştuğunu dahi bilmiyorsunuz. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — «Türk Milleti, Türk 
Olusu edepsiz yaşıyor» dedi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Toprak, devam edin. 
ARİF TOPRAK (Devamila) — Korkarım ki, do

ğacak çocuklar ve büyümeye devam edenler, bugün
kü yaşam ve beslenme şartlarının gereği olarak, .ya
rın, zannediyorum ki, söyleneni anlayamaz, bu ülke
yi savunamaz; bu ülkede yaşama hakkı olmayan dış 
mihraklara bağlı, özellikle ayakta duramaz bale ge
lecektir. (SHP sıralarından allkışflar) Fakat ANAP 
iktidarı, geldiği günden itibaren bu konuyu tam an
lamıyla tersine çalîıştırmış, Türk Ulusunun insanca 
yaşamasını ona çok görmüş ve daima fiyatları ve 
Zamları belirti yönde yönlendirerek, geniş halk kit
lesinin aleyhine çalıştırmayı bir görev saymıştır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, süreniz 
döldü, 

ARİF TOPRAK (Devamila) — Bağiliıyorum Sa
yın Başkanım. 

Geriye dönüp baktığınızda, 1983'te, o günkü şart
lara göre borçlandığı zaman 20 yılda biır konut sa
hibi olacak herhangi bir kişi, bugünkü şartlarda, bu
günkü gelirleriyle 30 ila 35 yılda ancak bir konulta 
sahip olabilecek bir duruma düşmüştür; bu ise, bir 
ömrün bitişidir. Hani «ömür biter yol' bitmez» der
ler ya, ona benzer. Anavatan iktidarının zamları, 
Türk halkının «Ortadirek» denilen az geliriMterin 
ömrünü bitirdikten sonra bitecek zannediyorum. 
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Bu görüşlerim doğrultusunda, vermiş olduğumuz 
. gendi görüşme önergesinin kabulü için gerekli oy
ları vereceğinizi umuyor, hepinizi engin sevgi ve 
saygılarla selamlıyorum. (SHP sıralarından «Bravo» 
seslleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toprak. 

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

in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
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 «ırada Edirne Milletvekilli Türkân Arıkan' 
in, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yıüları gelir ve giderlerine Miskin, Dev
let Bakanı ve Başbalkan Yardımcısından sorusu var
dır. 

Savın Arıkan?.. Buradalar. 
Savın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Edirne MHletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in. S*rhest Bölgeleri Tesis ve GeHstrrme Fonunun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 

BAŞKAN — 2 nci ,sırada, Edirne Miietvekffli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Serbeslt Bölgeleri Tesis 
ve Geliıştirme Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin, Dvdlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sorusu vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Burada, 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Erzurum Mi'Hleltvekili Hfllrni Nal-
bhntoğlu'nun, teşvik kredilerinin 'bölgeler iltiibariyte 
dağılımına ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 

Efendim, gendi görüşme önergesi üzerindeki ön-
görüşmder tamamlanmıştır. 

Şimdi genel görüşme açılması hususumu oyları
nıza sunacağım : Kabul edenler... Ka'bul eltmeyenler... 
Önerge kabull edilmemiştir efendim. 

Sayın Başlbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — Erzurum Milfctvekili Hilmi Nal-
banltoğilü'nun, Devllet Planlama Teşkilatı ile ilgili, 
Başbalfcandan sorusu : 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru eri telenm iştir. 

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

BAŞKAN — istanbul! Milletvekili Günseli Öz
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlem-
!ter alındığına dair, Başbakandan sorusu • 

Sayın Özkaya?.. Burada'lar. 
Sayın Başbakan?.. Ydk. 
Soru 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 — Diyarbalkır Milletvekili Kadir Na
rin'in, bazı vatandaş'ların işkence sonunda sakat kal
dıklarına dair, İçişleri Bakanından sorusu : 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmişitir., 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

VII. — SOROLAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — Edirne Milletvekili Türkân Arıkan' 
m, tlhraoaıtı Gdl'işitüırme Fonu hakkında, Devlet Ba
kanı ve Barbakan Yardımcısından sorusu : 

Sayın Arıkan?... Buradalar. 
Sayın Devlöt Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Yine Edirne Milletvekili Türkân 
Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan, akaryakıtla ilgili sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın, Savunma 
Sanayii Geliştirme Fonu ile ilgili, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişltir, 

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) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıl
larında kullanılan ihracat teşviklerine ait, Başbakan 
Yardımcısından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişltir. 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

IBAŞKAN — tçdl Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Devlet Planlama Uzman Yardımcılığı sınavı
na ilişkin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu : 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük 
ve demir - çelilk mamıüllleri hakkında, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — 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 — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, İçişleri Bakanından sorusu : 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Milmi Nalbant-
oğlu'nun, Vestel Eltkeronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli or
taklarına ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

IBAŞKAN — Trabzon Milletvekili Osman Baha
dır'ın, bir vatandaşın işkence ile öldürülmesi hakkın
da, İçişleri Bakanından sorusu : 

Sayın. Bahadır?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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17. — 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 — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 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 sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Bufada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

IBAŞKAN — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu : 

iSayın Özcan?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

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

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 
Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Cahit Tutum?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Hüseyin Aüdemir' 
in, sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin, Baş
bakandan sorusu : 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçları
nın ertelenmesiyle ilgili, Başbakandan sorusu : 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
'Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin, 
Başbakandan sorusu : 

Sayın Reşit Ülker?.. Yok. 
İSayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/709) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı
gil'in, Balıkesir tündeki zeytin üreticilerinin bazı so
runlarına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su : 

Sayın Davut Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca Iskontoya tabi tutul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/711) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı
gil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskontoya ta
bi tutulmasına ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

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

BAŞKAN — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın 
Muğla ili Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çam
ları ürünlerinin toplanmasına ilişkin, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu : 
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ISayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat

larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, pet
rol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin, 
Başbakandan sorusu : 

ISayın Barış Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ül
kemizde uygulanan kur politikasına ilişkin, Başbakan
dan sorusu : 

Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga

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

BAŞKAN — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen 
bankalara ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir. 

30. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başkakan 
Yardımcısından sözlü* soru önergesi (6/795) 

IBAŞKAN — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, ha
yali ihracat olaylarına ilişkin, Devlet Bakanından so
rusu : 

Sayın Edip Özgenç?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru -ertelenmiştir. 
31. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Avru

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

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında 
cereyan eden olaylar hakkında, Başbakandan soru
su : 

Sayın İbrahim Ural?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir, 
32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

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

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı
gil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez 
Kültür Sitesine ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanından 
sorusu : 

Sayın Davut Abacıgil?.. Burada. 
ıSayın Kültür ve Turizm Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — 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 Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda 
<?örev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin, Başba
kandan sorusu : 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapman işlemlere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir va
tandaş hakkında, İçişleri Bakanından sorusu : 

'Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru* ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki beyanına 
ilişkin, Başbakandan sorusu : . 

Sayın Enver Özcan?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru. ertelenmiştir. 
36. — 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) 



T. B. M. M. B : 20 4 . 11 . 1986 O : 1 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
yurt dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanından sorusu : 

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

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

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıfl-
dırım'ın, Kayseri tline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında 
yapılîacaık yatırımlara ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Yıldırım?.. Burada, 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — istanbul MiMetvekfi Günseli Özka
ya'nın bazı devlet sözcülerinin ülkemtilz aleyhine ver
diklerin beyanaittora ilişlfcin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Günseli Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir ve 
ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) . 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşe
hir ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve 
tüzelikişilere ve bağış miktarlarına ilişkin, İçişleri 
.Bakanından sorusu : 

Sayın Türkân Turgut Arıkan?.. Burada. 
Sayın İç i sileri Bakanı?.. Yok, 
Soru, ertelenmiştir. 
40. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Şekerbank ve T. C. Ziraat Bankasınca Akfa 
A. Ş.'ne verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/850) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Turgut Arıkan'ın, Şekerbank ve T. C. Ziraat Ban
kasınca Akfa A. Ş.'ne verildiğ'i iddia edilen kredilere 

ilişkin Devllet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından -
sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/851) 

BAŞKAN — Edirne Millldtvelküli Türkân Turgut 
Ankan'ın, ithalatçı ve iihracaıtçı kuruluşll'ar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri anasında Hazine aleyhi
ne açılan ve vazgeçilen davallara iTişklifn, Devlet. Ba
kanı ve Başbaikan Yardımcısından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, hazine tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri ara
sında ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar aleyhine açılan 
ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/852) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Balkanı?.. Yolk. 
Soru ertdlenmiştir. 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Sümerbank Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/853) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Sümerbank Yö
netim Kurulu ile ilgili, Devilet Bakanından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
İlgili Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru erteîenmişltir. 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/854) 

BAŞKAN — Sayın Arikan'ın, Sümerbanik'a bağ
lı müesseselerin yönetim komitesi üyelerine ait, ilgili 
Devlöt Bakanından soruısu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
İlgili Devllet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmliştir.ı 
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45. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yasama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'ni'iı, yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye 
sokan odaklaşma iddialarına ilişikin, Başbaikandan 
sorusu : 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yak. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Yatırım Bankası, T. C. Ziraat Bankası, 
Anadolu Bankası ve Güven Sigorta T.A.Ş. yönetim 
kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/855) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Devlet Yatırım 
Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Anadolu Bankası gibi 
banlkalarla ilgili Devlet Balkanı ve Başibakam Yardım
cısından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü şom önergesi 
(6/856) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Sümerbank'a bağ
lı bazı müesseseler hakkında, ilgili Devlet Bakanın
dan sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Yok. 
İlgili Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Sümerbank'a bağ
lı bazı müessesellerîe ilgili, Devlet Bakanından soru
su : 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
İlgili Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) 

BAŞKAN — Sayın Arnikan'ın, bağılı ortaklık sta
tüsündeki bazı şirketlerin yönetim ve dene/tim kuru
tu üyelerine 1984 ve 1985 yılarında yapılan ödeme
lere ilişkin, Devlet Bakanından sorusu : 

Sayın Arıkan?.. Burada. , 
İlgili Devlet Balkanı bulunmadığından soru erte

lenmiştir. 
50. — istanbul 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 — İstanbul Milll'etvekii Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan iş
lemlere ve kamu ilkftisadî teşebbüslerinin satışına iliş
kin, Başbaikandan sorusu : 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Yok. 
Sayın Başbalkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-

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

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Mehmet Abdur
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarış Satış 
ve Kredi Kooperatifleriyle ilgili, Başbakandan soru
su : 

Sayın Ceylan?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısındna sözlü soru 
önergesi (6/859) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine iEş-
kin, Devlet Balkanı ve Başbakan yardımcısındna so
rusu : 

Sayın Söikmenoğlu?.. Buradallar. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl

gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 
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BAŞKAN — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
bazı bölgelerde alkofllü liçki tüketimine ait, Başbakan
dan sorusu : 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel -oil'in bir şirket tarafın
dan gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/861) 

IBIA'ŞKAN — Sayın Sökmenoğhı'nun, dış ülkelere 
sevk edilmek üzere İskenderun'da depolanan dizel 
ve fuel - oil'in bir şirket tarafından gemilere yakıt 
olarak verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu : 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir., 

55. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kı
sa vadeli dış borçlanma miktarına ilişkin, Başbakan
dan sorusu : 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişitir., 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 

BAŞKAN — Sayın Çan'ın, 1986 yılı Ekim ayın
da yeni bir istikrar paketi uygulanacağı iddiasına 
ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Can?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sonu ertelenmiştir., 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

BAŞKAN — Barış Çan'ın, ülkemizde gelir da
ğılımı anketi yapılmamasının nedenine illişlkin, Baş
bakandan sorusu : 

Sayın Can?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve deneti
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, toplu konuit kredilerlinin dağııtımınia ve 
denetimine ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kırsal kalkınma kredilerinin dağıtımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

BAŞKAN — Hilmi Nalbantoğlu'nun, kırsal kal
kınma kredilerinin dağıtımına ilişkin, Başbakandan 
sorusu : 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğhı'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla-

' rina ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/867) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, transit yalkut taşımacılığına ve sa
tışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynakİaır Balkanın
dan sorusu : 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti

cilerinin AK FA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay 
ürdtictflerfnin AKFA firmasından alacağına ilişkin, 
Başbakandan sorusu : 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. * 
Soru ertelenmiştir. 

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

•BAŞKAN — Adana Milletvekili Mıetin Üstünef 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun em
niyet mensuplarına uygulanmadığı iddiasına iiliışkin, 
îçişleri Bakanından sorusu : 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
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Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

«AŞKAN — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin göre
vinden alınma nedenine ilişkin, içişleri Bakanından 
sorusu : 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 
64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin, (İçişleri Baka
nından sorusu : 

Sayın Salih Alcan?.. 'Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

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

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Abdullah Ça
kırefe'nin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve Tu
ristik Tesislerine ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Çakırefe?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — 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 — Kayseri 'Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Yol-tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel ku
ruluna katılan bazı misafirlerin kongreden çıkmaya 
davet edildikleri iddiasına ilişkin, Başbakandan soru
su : 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka

dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

. BAŞKAN — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tara
fından düzenlenen baloya ilişkin, Başbakandan soru
su : 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

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

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia 
edilen yönteme ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Ateş?.. Burada. 
Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere iliş
kin, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu : 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde
mir'in, Doğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komu
tanlığı için hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı 
iddiasına ilişkin, Millî Savunma Bakanından sorusu : 

Sayın Taşdemir?.. Yok. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'ın, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk 
inşaat firmalarına ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Altunakar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN ©AKANI İSMAİL 
SAFA OİRAY (/İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın 
Başbakanın yerine ben cevaplayacağım. 

BAŞKAN — Efendim, bir defaya mahsus olmak 
üzere soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihra
catında karşılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlem
lere ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Tevfik Bilal?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
73.— Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad

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

'BAŞKAN — Adana Milletvekili Coşkun Bay
ram'ın, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisi
ne ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Coşkun Bayram?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-

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

BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, 
YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluk
lar olduğu iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu : 

Sayın Ağagil?.. Yok. 
Sayın Sanayi -ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

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

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve ger
çek ihracat miktarlarına ilişkin, Başbakandan soru
su : 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
76. -— İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

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

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Günseli 
özkaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma 
olayına ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir., 
77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının 
arttığı iddiasına ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Mehmet Sait Erol?.. Buradalar. 
iSayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle 
çalışanların durumlarına ilişkin, Başbakandan soru
su : 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl ilinde yap
tığı konuşmaya ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sorusu: 

Sayın Eroil?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

81. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Günseli 
özkaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı sözcük
lere ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
82. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim ge
zilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 82 ve 83 üncü sıralarda yer alan so
rular, 'Sayın Turan Bayezit'in mazereti olduğu için, 
ertelenmiştir. 

84. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, Kırklareli Millet
vekili Sayın Erol Ağagil'in, bir milletvekiline Anayasa
nın 82 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca geçici 
görev verilmesine ilişkin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından sorusu vardır. 

Sayın Enol Ağagil?.. Yok. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Bütçe Komisyo

nunda görevli. 

BAŞKAN — O zaman, görevli olduğunun yazılı 
olarak bildirilmesi lazım. Mesela, Sayın Turan Baye
zit bunu yapmış. Eğer Bütçe Plan Komisyonunda ça
lışan arkadaşlar, görevli olduklarına dair müracaatta 
bulunurlarsa, biz burada ona göre işlem yaparız. 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu
nu telafi edebiliriz değil mi? 

'BAŞKAN — Efendim, görevli olduğu için izin is
teyecek, yoksa başka şey için izin istemeyecek ki; na
sıl yani? 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Gece gündüz ça
lışıyorlar. 

'BAŞKAN — Biliyorum efendim; aynı şey, ha ku
lağı sağdan göstermişsin ha soldan, aynı yola çıkıyo
ruz; neticede, orada çalıştıklarına ıdair izin isteyecek
ler; yani formalitesi bu, böyle olacak. 

ISayın Ağagil yok. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı veya 

onu temsilen cevap verecek sayın üye?.. Burada. 

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
85. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se

çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagan
daya ilişkin, Başbakandan sorusu : 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

86. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın intifa 
hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilmesine 
dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık ala
nın intifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine ve
rilmesine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak 
feshedildiği iddiasına ilişkin, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sıorusu : 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

87. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, Ankara 
Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef mu
avinliği imtihanına sokulmamasının nedenine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/829) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Ankara Numune Hastanesi başasistanlarından birinin 
şef muavinliği imtihanına sokulmamasının nedenine 
ilişkin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu : 

Sayın Sabri Irmak?.. 'Burada. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

88. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, kuduz 
vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/830) 

'BAŞKAN — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
kuduz vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Irmak?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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89. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres -yol güzergâhında
ki gecekonduları yıkılan vatandaşların durumuna iliş
kin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu : 

Sayın Necati Cengiz?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
90. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Aba
cıgil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuru
luşlarının çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu : 

Sayın Davut Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta 

olan afet konutu inşaatlarına ilişkin, Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu : 

Sayın Üner?.. Burada< 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir 
vatandaşın ölüm nedenine ilişkin, İçişleri Bakanından 
sorusu : 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

93. —- Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN -r- Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Yozgat Milletvekili Sefahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konu
ya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/929) (S. Sayısı : 472) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya İliş
kin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görü
şülmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yoklar. 

Komisyon bulunmadığı cihetle ertelenmiştir efen
dim-

2. — Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin 
Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/785) (S. Sa
yısı : 495) (1) 

BAŞKAN — 495 Sıra Sayılı, Lastik Tekerlekli 
Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne dair Kanun 
Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım : Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Sökmenoğlu söz istemişlerdir. 

(1) 495 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Buyurun Sayın Sökmenoğlu (DYP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Sökmenoğlu, süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin 
Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı hakkında Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek üzere hu
zurlarınızdayım. 

2918 sayılı Trafik Kanununun geçici 3 üncü mad
desiyle, traktörlerin tescili için verilen sürenin, 18 
Haziran 1986 tarihinde sona erdiği malumlarınızdır. 

Sayın milletvekilleri, Türk çiftçisinin alın terinin 
hiçe sayıldığı bir devirde, özellikle köylerde oturan 
birçok traktör sahibi, bugüne kadar traktörlerini tescil 
ettirememişlerdir. Zaten patlayan enflasyon neticesi, 
lastikleri de patlamış, traktörlerle tescile gitmek zorlaş
mıştır. Tarımsal ürünlerin ortalama fiyatı, bugüne ka
dar 30 kat artarken, maliyet enflasyonu çiftçi ve köy
lüyü bitirmiş, özellikle gübre, akaryakıt ve traktör 
fiyatları 100 kat artmışken, imkânsızlıklar içindeki 
köylü, şehre inememe'ktedir. * 

Uygulanan tarım politikası sonucu, tarımda, parka 
çekilmiş, satışa çıkarılmış traktörleriyle, kapanan ve 
çöp kutusu imal eden traktör fabrikalarıyla, hacizleri 
ve protestolu senetleriyle, tefeciye terk edilmiş üretim 
dışına itilmiş çiftçi ve köylümüze, hiç olmazsa, binbir 
müşkülatla yürüyen ve yürütülen traktörünün trafiğe 
çıkmasını ve tarım işlerinde kullanılmasını kolaylaştır
mak için makul bir süre daha verilmesi olumludur. 
Ancak, uzatılan bu sürenin de kâfi gelmeyeceği ka
naatindeyiz; bu müddet zarfında da tescil edilemeyen 
birçok traktör daha kalacaktır. Bu hususun da göz 
önünde tutulmasını ifade ederek, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DXP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğ
lu. 

Efendim, başka söz isteyen bulunmadığından mad
delere geçilmesini' oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Ve
rilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce edinilmiş ve 
çeşitli sebeplerle tescili yapılamamış olan tarımda 
kullanılan lastik tekerlekli traktörlerin tescil işlemleri 
'bıir yıl içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sa
yılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki Kanunu ile bu Kanunun 4 üncü mad
desini değiştiren 3.6.1986 tarihli ve 3296 sayılı Kanun
la 'Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi, 2918 ısayılı Trafik Kanunu 
için adı geçen kanunlarla verilen sürenin bitimine ka
dar geçerlidir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde slöz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
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3. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 
22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sen
dikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı 
Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonu Raporunun müzakerelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Raporun görüşülmesi ertelenmiştir efendim. 
4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/987) (S. Sayısı : 491) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporunun müzakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Raporun görüşülmesi ertelenmiştir. 
5. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/800) (S. Sayı
sı : 492) (1) • » 

BAŞKAN — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mü
zakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Efendim, raporun okunmasını kabul edenler... Et

meyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 

adına Sayın Sümer Oral söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Oral. (DYP sıralarından alkışlar) 
Efendim, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRÖBU ADINA SÜMER ORAL (Mani

sa) — Değerli Başkan, Ikıymetlli milletvelk'illeri; 3065 

(1) 492 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

sayılı Kaıtma Değer Vergisi Kanununda değişiklik 
yapan kanun (tasarısıyla ilgili görüşmderimıizi ifade 
etmeden önce yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP şuralarından alkışlar) 

Tasarıyla, Katma Değer Vergisıimin 'halen uygu
lanan yüzde 10 nispeti, yüzde 15'e kadar artırılabi
lecek veya yüzde 5'e kadar (indirilebilecek; bu ko
nudaki yeflki Balkan'lar Kuruluna verilmektedir. 

Tasarı hakkındâlkıi görüşmelerimizi ana hatları 
itibariyle iki noktada toplamak istiyorum : 

Birinci konu, kanun 'tasarısıyla öngörülen yüzde 
15'e kadar artırıma nispetidir. Halen -'bilindiği üzere-
Katma Değer Verdisinde uygulanan nispet yüzde 
10'dur. Tasarıyla 'bu nispet yüzde 10'dan yüzde 15'e 
çıkarılmaktadır; yani Bakanlar Kurulu 'bu yüzde 10 
nispetini, istediği zaman yüzde 15'e kadar çıkara.-
bilecekıtir. Yüzde 5'İilk 'bir artış nispeti, vergi hâsıla
tında yüzde 50'llik bir artışı gerektirmektedir; yani 
'bugüne ıkadar 100 liraya alınan 'bk maldan 10 lira 
vergi ödeniyorsa, bu nispet yüzde 15'e çıkarıldığı 'tak
dirde 15 lira ödenecektir, yani yüzde 50 oranında bir 
vergi artışı söz konusudur. 

1986 ve 1987 yılı bütçe kanun ıtasarılartndaki ra
kamlara, yani, Katma Değer Vergisi nispetinin yüz
de 10'dan 15'e çıkarılması halinde Hazinenin elde 
edeceği vergi miktarına bakacak olursak, 1986 yılın
da devletin, yıl sonu itibariyle, 1 trilyon 800 tmıiUyar 
liralık vergi tahsili beklediği görülmektedir, Katma 
Değer Vergisi nispetli yüzde 5 artırıldığı takdirde, Ha
zineye" 900 mili yar lira eli varında yemi 'bir vergi ge
liri ıgelnreikıtedir. 1987 yılında öngörülen tahminlerde 
ise; 1 trilyon 600 milyarı dahilden alınan Katma De
ğer Vergisi olmak üzere, 2 trilyon 700 -milyarlık 'bir 
vergi umulmaktadır. Yüzde 50 bir artışla 'bu da 1 
trilyon 300 milyar yapar; yani bu 'tasarı ile Bakan
lar Kurulu istense 1 trilyon 300 'milyarlık: yeni bir kay
nağı Hazineye intikal ettirebilir. 

Şüphesiz kıi, vergi alınacaktır, vergi almayan dev
let olmaz. Yalnız verginin her şeyden evvel adil ol
ması lazım. Bu vergi Hazineye girecek; ama 'bunu 
kim ödeyecek? Bu da fevkalade önemli bir konudur. 
Gücü olandan mı alınıyor vergi, yoksa gücü olma
yandan mı alınıyor? Vergide sadece malî fonksiyon 
düşünülmez; malî fonksiyonu kadar ekonomik ve sos
yal yönü de vardır. Eğer gücü olandan alınıyorsa 
zaten buna söylenecek bir şey olmaz; ama Katma 
Değer Vergisinin yüzde 80 - 90 civarındaki bir 'bö
lümü, gücü olmayan dar ve orta gelirli ıkesimden 
almıyor. 1985 yılında 1 trilyon 70 milyar lira 'Katana 
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Değer Vergisi tahsil edilm'iştir, doğrudur; ama bu
nun yüzde 80-90'ı vergi verme gücü tam olan ke
simden alınmamıştır. 

Şimdi 'bu tasarı lile yeniden 1986 rakamına göre 
900 milyar, 1987 tahmin rakamlarına göre 1 trilyon 
300 milyarlık yeni ıbir kaynak öngörülmektedir. Bu 
tasarı tamamen malî amaçlarla gebiırioıektedir, sos
yal 'amaçlarla getirilen ıbir tasarı değildir. 

Bir kere, Katma Değer Vergisini hangi ortamda, 
hangi ekonomik yapıda, hangi ekonomik konjonk
türde uyguluyoruz, bir de ona bakmak lazım. Evet, 
Katma Değer Vergisi çağdaş 'bir vergidir, birçok ül
kede uygulanıyor; ama o ülkelerde fert başına millî 
gelir 4 bin doların üzerinde, 5 ıbin, 6 'bin, 10 bıin 
dolara kadar yükselen ülkeler var. Vergi adaleti belli 
'bir 'baza oturmuş, (gelir dağılımı adil ıbir noktaya 
gelmiş ve enflasyon da gayet mütevazi düzeylerde; 
yüzde 4-5 veya 10. 

İBize 'baktığınız zaman : Fert başına millî gelir bin 
dolar, gelir dağılımı fevkalade bozuk, vergi adaleti 
istenen seviyeye gelmemiş, enflasyonu yüzde 40'ın al
tına çekememişiz; bu 'durumda yüzde 10 Katma De
ğer Vergisi uyguluyoruz. Bu nispet esasında yüksek 
iken, şimdi 'bunu yüzde 15'e çıkarıyoruz veya yüzde 
15'e çıkarma yetkisini Bakanlar Kuruluna veriyoruz. 
Bugün Almanya'da bile Katma Değer Vergisinin or
talama nispeti yüzde 10'un altındadır. Şimdi, mevcut 
dengeler, adil olmayan 'bu vergi 'ile daha da bozu
lacaktır. 

Vergi yapımızda, son yıllarda, adil olmayan va
sıtalı vergilerin payı süratle artmaktadır. Bu tasarı
nın kanunlaşması hallinde, 'bu yapı dar ve orta gelir
lilerin aleyhine, adil olmayan vergilerin lehine daha 
da büyüyecelktir. Esasen geçim sıkıntısı içinde olan 
memur, 'işçi, köylü, çiftçi, esnaf, emekli ve dul daha 
büyük 'bir hayat sıkıntısı içine düşecek, geçim stan
dardı daha aşağıya çekilecektir. 1987 yılı bütçe ta
sarısı ile memur ve emeklilere zaten cüzi bir imkân 
getiriliyor; ibu 'tasarı ile cebine giren paranın bir bö
lümü tekrar gerti alınmış olacak. İtirazımız budur. 

Sayın Maliye Balkanı, Bütçe Komisyonunda : 
«Katma Değer Vergisinden daha adil Ibir vergi olur 
mu?» dediler ve ilave ettiler; «Kim daha çok har
cıyorsa o kadar Karma Değer Vergisi öder.» Sanı
yorum, o an başka bir değerlendirme içinde bu cüm
leyi ifade ettiler. Katma Değer Vergisinin en adil 
bir vergi olduğunu söylemek, hayli güç. Şimdi dar 
ve orta gelirli bir memur ailesinin gelirini düşünün 
ve memur ailesinin ödediği Katma Değer Vergisinr 

ödeyin. Memur ailesinin ödediği Katma Değer Ver
gisinin, memur gelirinin tümü içindeki nispî ağır
lığı dle, gelir düzeyi çok daha yüksek 'biir ailenin öde
diği Katma Değer Vergisinin, gelirin tümündeki nis
pî ağırlığı 'bir 'değildirtki. iBu, dar gelirlinin aleyhi
ne bir vergidir. 

Şimdi, hükümetin zaman zaman ifade ettiği bir 
konu daha var: «Bıiz temel gıda maddelerinden Kat
ma Değer Vergisi almıyoruz» diyorlar, ©u doğru
dur; ama temel gıda maddelerinden Katma Değer 
Vergisi almış olsa idi, hükümetim tahsil edeceği ver
gi nispetini yüzde lO'dan, yüzde 15'e çıkarmak sure
tiyle Hazine tahsil ediyorsa, ondan mutlaka dar ya
hut da orta gelirli kesim, payına düşene katlanacak
tır ve verecektir. O zaman temel gıda maddelerinden 
almamış olmak, galiba orta gelirli kesim üzerinde 
söylenildiği kadar müspet bir etki yaratmaz. 

Son yıllarda yeni vergilendirmede, verginin, gücü 
olandan alınıp alınmamasına, adil olup olmamasına 
bakılmaktan çok, daha kolay, ve kısa vadede nasıl 
tahsil ederim, prensM önplana geçmektedir; görü
nen odur Katma Değer Vergisinde tahsilat kolay
dır, ama bunun, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
adil bir vergi olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Vergilendirmeye giderken, güç de olsa, mademki ver
gi İdaremizi ve vergi kazamızı çok takviye ettik, o 
zaman vergiyi de biraz güç, ama adil şekilde almak 
en iyi yoldur; bunu da ihmal etmemek lazımdır. 
Hükümetler vergi koyarken, sadece malî açığı düşün
mez, onun ekonomik ve sosyal yönünü de düşün
mek durumundadır. 

Kanun Tasarısı ile ilgili olarak karşı olduğumuz 
ikinci konu .şudur: Vergi koyma yetkisi, bir kere 
daha, Meclisten Bakanlar Kuruluna devredilmekte
dir. ıBilıindiği üzere 'Meclisin en önemli yetkisi ver
gilendirmedir. Bu yetkinin devri ile, ilgili kanunların 
sayısı son günlerde bir hayli artmıştır. Bütçenin gi
der faslında, fonlar kanalıyla devletin liç ve dış ana 
para borç ödemeleriyle, bütçenin aşağı yukarı yüz
de 50'sine yakın büyüklükte bir kaynak, Meclisin 
'bilgisi ve iradesi dışında harcanılımakta; buna mu
kabil gelıir yönünde de 'trilyonları bulan vergilendir
meler, gene Meclislerin bilgisi ve iradesi dışında ol
duğu zaman, Meclislerin yetkileri önemli ölçüde Ba
kanlar Kuruluna intikal etmiş oluyor ki, bu uygula
mayı da fevkalade mahzurlu buluruz. 

Değerli milletvekiılleri, esasen yüksek olan KDV -
oranını daha da artıran, böylece gelir dağılımını 
vergi adaletini daha da bozacak olan, dar ve orta 
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gelirli kesimıi daha da sıkıntıya sokacak olan bu ta
sarıya olumsuz oy kullanacağımızı ifade eder, yüce 
Meclisi saygıyla .selamlarım. ıflDYP sıralarından al-
kışılar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oral. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şamil Ka-

zokoğlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA A. ŞAMİL KAZOK-

OGUU <!Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekili -
leni; Anavatan Partisi Grulbunun görüşlerini sunmak 
üzere huzurlarınızda bulunduğum şu şurada, hepini
ze derin saygılar sunarım. 

Görüşülme'kte olan 3065 sayılı Katıma Değer Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması 'Hakkında Ka
nun Tasarısı, esas 'itibariyle Katma Değer Yengisi 
uygulamasında arzolunan ekonomik, sosyal ve malî 
hedefleri gerçekleştirmeyi amaç lalmaıktadır. Katma 
Değer Vergisi uygulamasında çok önemli sonuçla'' 
elde edilmıiıştir. Bu durum, gerek Katma Değer Ver
gisinde sağlanılan hasıla ve gerekse mükellefler İle 
maliye 'arasındaki İhtilafların asgarî düzeye indiril-
mesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Katma Değer Vergilsiinı'n ilik uygulanmasıyla bir
likte, çok sayıda oranın, karışıklıklara yol açacağı 
açıktır. Bu nedenle, Katma Değer Vergisi Kanunu, 
Yöoe Meclise gönderilirken, tek oran 'teklif edlilmı'ş, 
ancak Yüce Meclisin arzusu doğrultusunda, yüzde 
10 olan oranın temel Igıda maddeleri için sıfıra kadar 
indirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veril
miştir. 

Katma Değer Vergisi, iki yıla yakın uygulaması 
(ile ekonoım'iık, malî ve sosyal 'amaçlarını gerçekleş
tirecek seviyeye gelmiş ve hu amaçla, oran madde
sinin değiştirilmesi ihtiyaca ortaya çıkmıştır. 

Bu tasarıyla, Katma Değer Vergisinin yüzde 10 
olan genel nispetinin yarısına kadar artırılması veya 
indirilmesi konusunda Balkanlar Kuruluna yetki ve
rilmektedir. Bu yetki, Anayasanın 73 üncü madde
sine uygundur. Böylece Balkanlar Kurulu, 'bir kısım 
mal ve hizmetlerdeki Katma Değer Vergisi nispet-
lerinii indirebilecek ve yüksek gelir gruplarına hitap 
eden lüks nitelikte sayılabilecek 'bir ıkısıım mal ve 
'hizmetlerin Katma Değer Vergi'sini yükseltebilecek
tir. Sonuçta, Katma Değer Vergisin den beklenen ha
sıla aynen muhafaza edilmekle (birilikte, vergi yülkü 
dar gelirlilerden yüksek gelir sahiplerine doğru kay
dırılacaktır. 

Hepinize derin saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlan) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kazokoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Barış Can, 
Buyurunuz efendim. ((SHP sıralarımdan alkışlar) 
SHP GROBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapıl
masına İlişkin yasa tasarısı üzerinde grubumuzun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle yüce kurulunuzu saygıyla selamlarım. 

iSayın milletvekilleri, anılan yasa gündeme geldi
ğinde, parti olarak, anılan yasanın çağdaş bir ver
gilendirme olduğunu savunmuş, derli toplu çılkma-
sı için, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda ve ge
rekse Genel Kurulda yapılan müzakerelerde teknik 
açıdan görüşlerimizi açıklamıştık. Hepimiz tarafın
dan da çok iyi bilindiği gibi, anılan yasa, yürür
lüğe girinceye kadar, ülikemiz gündeminde yaklaşık: 
kırk yılı aşkın bir süre, muhtelif görüşmelerde, çe
şitli 'sempozyumlarda, toplantılarda, ilgili kişilerin 
görüşleri alınarak, sürekli gündemde kalmış ve Ma
liyemizin hiç gündeminden çıkmayan bir vergi türü 
olarak gündemde yerini almıştır. 

O zaman da belirttiğiirn.'z ıgiibi, vergimin konu
mu ve biçimlini çağdaş olarak kabul etmekle birilik
te, verginin amaca ulaşmasını parti olarak teknik açı
dan iki konuya bağlamıştık. Bunlardan birincisi, tek 
oran uygulamasının getirilmesi; ikincisi ise, istisna 
ve muafiyetlerin bu vergilendirme biçimlinde en az 
noktada bulunmasıdır. Yani, yullardan beri yapılan 
tartışmaların özünde de bu yatmaktadır. ıBugün gör
mekteyiz ki, Katma Değer Vergisi oranlarının yüzde 
5'e kadar lindirilmelsıi veya 'yüzde 10'dan yüzde 15'e 

kadar çıkarılması biçimlinde yine değişik seçenek
leri içeren bir madde değişikliği hükümet tarafın
dan gündeme getirilmiştir. Gerekçede de, lüks tüke
tim mallarına yüzde 15'e kadar değişik oranlar uy
gulanacağı ifade edilmiştir. 

Katma Değer Vergisi;nin en önemli özelliği, ge
rekçede de belirtildiği gibi, belge üzerine dayalı bir 
varlgi oluşudur. 

IBu verginin 'oranlarını değiştirdiğiniz takdirde, 
pratikte büyük çıkmazlar ve amaçtan büyük saptır
malarla ıkarşı karşıya kalıınalbilir. Bunun en belirgin 
özelliği de, istikrarlı gelir tahminleri veya yansıma 
hesaplarını yapmak mümkün olmayabilir. 'Bu bakım
dan, vergi konulurken getirilen iyi niyetli ve o yıl
ların tartışmalarını İçeren görüşlerimizi bir kez da
ha burada yineliyoruz. Vergiyi lütfen delmeyiniz. 
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Bu vergi, yarın, istikrarlı devlet gelirleri açısından 
tek oranın savunulması 'bakımından ilerideki hükü
metlere de bir denge unsuru olarak belirli ışıklar ve 
göstergeler verecektir. Yanıi, dilediği zaman, 'hükü
metler, sıeçim hesaplarını da dikkate alarak oranlar
da değişik düzenlemeler yaparlarsa, vergi, kesin ola
rak amacından uzaklaşır. 

Yine burada gözden kaçan, gazete, dergi, kitap 
ve 'benzeri yayınlar için mevcut olan Bakanlar Ku
rulu yetkisi genel düzenleme kapsamına girdliği için, 
maddede ayrıca zikredilmemiş Ih iç imde bir gerekçe 
vardır. Bunun altında da Ibir -siyaset kurnazlığının 
yattığını ve 'büyük ölçüde toplum' arasında iletişimi! 
sağlayacak olan yayıncılık üzeninde hükümet bas
kısının vergilendlirilme yoluyla değişik biçimde uy
gulanacağını görmekte veya sezinlemekteyiz. 

Vergileri sıfıra indirmek: Yineliyoruz, başta Ge
lir Vergisi ve (Kurumlar Vergisi yasalarında yapılan 
değişikliklerle de,. 'hükümet, vergilerii sıfıra indirme 
yetkisini almıştı; şimdi burada ayna durumu gör
memekle birlikte, hu vesileyle, ibu uygulamanın da 
yanlış olduğunu söylemek İstiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce zamlarla ilgili 
bir genel görüşme takibinde bulunduk; esas önemli 
olan, hükümetin tıkanıklığını yeni, finansman kay
naklarıyla gidermeye yönelik ıbir düzenleme blçimıin-
de de 'bu vergiyi almak mümkündür. Çünkü artık 
ülkemizde tasarruf olayı büyük ölçüde sıfırlanmış; 
keza, 'borçlanma olayı, üç 'borçlanma, büyük ölçü
de halk tarafından rağbet görmemekte... Hükümet, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinde yaptığı değişik
liklerle, az kazanandan daha çok ıvergi, çok kaza
nandan daha az vergi ilkesini getirdiği için, bu di
limler ve o sınıflar üzerinde yeni bir düzenleme de 
yapamayacağı için, 'böyle yaygın ıbir vergi biçimi 
olan (Katma Değer Vergisi üzerinde oransal bir dü
zenleme yaparak, yeni gelir kaynakları analmaktadır; 
hu da, tasarının getiriliş biçiminde yatan sinsi bir 
amaçtır. 

Özetle, sayın milletvekilleri, hu tasarı, vergi sis
temlimizde Ibaşka zorlanacak yer kalmadığı için, 
oranlarda yapılan düzenlemelerle yeni bir zorlamayı 
•getirmesi 'bakımından; Katma Değer Vergisinin ger
çek amacına ulaşması için tartışmaların özünde ya
tan ilkeden ayrılması 'bakımından, yani tek oran ve 
istisna ve muafiyetlerin en az tutulması olayından 
saptırılması 'bakımından, konuya bakış açıımız olum
suz Olacaktır. Aslında, belirttiğimiz gibi, Katıma De
ğer Vergisi sadece bu hükümetim düşündüğü, düzen

lediği ve çıkarttığı 'bir vergi değil, Türk toplumun
da otuzbeş, kırk yıldır tartışılmış, biçimlenmiş, şe
killenmiş 'bir vergidir. Lütfen, vergiyi amacından sap-
itırmayalıım; devlet gelirleri, adı üstünde, devletin
dir. 

Bu bakımdan, hu anlattığımız gerekçelerle geti
rilen değişikliğe bakış açımız olumsuzdur. 

Yüce kurulu saygıyla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen olmadığına 

göre... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Tü

mü üzerinde söz istemiştim Sayın 'Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, 1 inci madde üzenin

de söz istemiştiniz; tümü üzerinde de söz istediniz 
mi? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Komisyon adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, Sayın Amkan^a 
söz verdim; daha sonra size söz vereyim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN ı(Bursa) — Ben de söz 
istiyorum efendim. 

'BAŞKAN — lEifendim, Sayın Arıkan'a söz ver
dim; lama arzu ediyorsanız size öncelikle söz vere
bilirim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hayır ©fen
dim, konuşmıalarını tamamlasınlar, 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz 10 dakika
dır; buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tasarısı 
ile, yüzde 10 olan Katma Değer Vergisi oranı yüz
de 15'e çıkarılmaktadır. Hepsi artırıldığı takdirde 
şu sonuçlar ortaya çıkacaktır; 1987 yılında 'bütçede 
öngörülen 1 trilyon 600 milyon liralık KDV, 800 
milyar lira artacak, 2 trilyon 400 milyar ola
caktır. İthalde alınan KDV 825 milyar lira; hu da 
412 milyar lira aratacak, 1 trilyon 237 milyar lira 
olacaktır; böylece 1987 yılında 3 trilyon 657 milyar 
lira KDV'den gelir tahsil edilmiş olacaktır. 

Ben, aslında KDV'nin yüzde 15'e çıkarılmasına 
bir noktada karşı değilim: Eğer yüzde 15, sadece 
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lüks tüketim malları için uygulanacaksa, bu farklı
laştırmaya taraftarım. Bunun indirilmesi, özellikle 
temel gıda maddelerinde sıfırın bu enflasyon dü
zeyinde kesinlikle yukarıya çıkarılmaması halinde 
olumlu bulduğumu belirtmek istiyorum. 73 üncü 
maddeyi okuduğumuz zaman, Anayasaya da aykırı 
olmadığını görüyoruz. Alt ve üst sınırlar belirlendiği 
takdirde, bakanlar kuruluna bu yetkinin verilebile
ceğinin Anayasa bakımından da uygun olduğunu gö
rüyoruz; ancak, her zaman yasalarda biz bakanlar 
kuruluna yetki veriyoruz. Neden bir yasa teklifi 
getirilirken, hükümet, hiç olmazsa tadat etmiyor ve 
«şu mallarda yüzde 15 alacağım, şu mallarda yüzde 
10, diğerlerinde de yüzde 5 alacağım» demiyor? tik 
yıllar için belki işleri çabuk yapmak, hızlandırmak 
bakımından bu gerekliydi; ama aradan 3 yıl geçti; 
sanıyorum ki, getirilen yasa tekliflerinde malları sı
ralamak suretiyle, Meclise de biraz daha saygılı ol
mayı göstermiş olurduk! Ancak yine de, - tekrarlı
yorum - ben, lüks tüketim maddelerinde yüzde 15 
uygulanması şartıyla yasaya olumlu baktığımı belirt
mek istiyorum. Ancak, bu vesileyle bir noktayı da 
belirtmek istiyorum: Bu farklılaştırma önerisi, seçim
ler sırasında Vural Arıkan'dan gelmiştir - televizyon
da da söylenmişti - onun için ben de olumlu bulu
yorum; çünkü, aramızda da çok tartıştık. Demek ki, 
hükümet de, birtakım önerilerimizi dikkate almaya 
başlamış, olumlu olarak. 

Bu bakımdan, tasvip ediyorum, bir şartla, demin 
söylediğim şartla. Ancak, bir noktayı da gündeme 
getirmek istiyorum. 

Katıma Değer Vergisi çıkarıldıktan sonra hükü
met birçok değişiklikler yaptı ve birtakım tebliğler 
getirdi. Bu tebliğlerde ilk çıkarılan duruma göre üç 
•ayda beyan verilirken, bu, ayda bire indirildi. 

Ayda bir beyan alınmasının çeşitli yönlerden sa
kıncaları var : Birincisi, küçük tüccar ve esnaf çok 
zor durumda kalıyor; her ay beyanname vermek 
zorunda kalıyor, her ay ödemek zorunda kalıyor; 
bu, küçük esnafı ve tüccarı zor duruma sokuyor. 
İkincisi, her ay beyanname verildiği için - yine Sayın 
Vural Arıkan'a atfen söylemek istiyorum, aramızda 
tartıştık, kendisi bana açıkladı, çünkü ben vergi uz
manı değilim biliyorsunuz; ama anlattık, aramızda 
tartıştık - tekeller bundan yararlanmak suretiyle her 
ay zam yapmaya başladılar. 

Bu vesileyle ben şu öneriyi de getiriyorum: Be
yanname verme süresini eskiye döndürdünüz, küçük 

i esnafımızı ve tüccarımızı rahatlattınız; tekellere de 
I her ay zam yapma imkânını vermeyiniz, diyorum. 
I Bu bakımdan tasarıya olumlu bakıyorum; yüz-
I de 15 oranının sadece lüks tüketim mallarına uygu

lanması koşuluyla. 
I Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
I Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KjöMtSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

I milletvekilleri; İkinci Dünya Savaşından sonra uy-
I gulamaya konulan ve zannederim ikinci Dünya Sa-
I vaşından sonra, ülkelerin kaynak bulmak için ya

rattığı en önemli vergilerden biri de Katma Değer 
Vergisidir; o gün bugündür, gelişmiş olan ülkelerden 

I hemen hemen dünyanın birçok ülkesinde giderek uy-
I gulamaya konulan bir vergi sistemidir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Gelişmemiş ülkelerde nasıl oluyor? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTfN FIRAT (Devamla) — Biz de de yıllar-

I dan beri görüşülen ve tartışılan, seminerlerde, ko
nulması için tedbirler düşünülen bu Katma Değer 
Vergisi, yine Yüce Meclisimizin geçmiş yıllarda tar-

I tışarak kabul etmiş olduğu bir vergi türüdür ve 
I bugün başarılı bir şekilde uygülanmasi devam ede-

gelmektedir. 
I Sayın milletvekilleri, şu anda görüşülen 492 sıra 

sayılı, 365 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 
I Değişiklik Yapılması hakkındaki bu tasarı, aslında, 

Katma Değer Vergisinin, 3297 sayılı Kanunla deği
şik 28 inci maddesinde yapılan bir değişikliktir. Kı-

I saca, bu değişiklik, yine tasarının ilgili maddesinde 
I de (görüldüğü gibi, yüzde 10 olan Katma Değer Ver

mesi oranını yüzde 15'e kadar yükseltmeye veya yüz-
I de 5'e kadar indirmeye've yüzde 5-15 oranlar içinde 
I bazı mal ve hizmetler için farklı vergi oranları tespit 

etmeye Bakanlar Kurulunu yetkili kılmaktadır. 

I Yine bu tasarının ilgili maddesinin bir fıkrasında 
I da, temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve 10.6.1985 

tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa 
I göre, finansal kiralamaya konu olan malların teslimi 

ile, bu malların kiralanması işlemleri için ayrı ayrı 
I veya bir arada oranları sıfıra kadar indirmeye veya 
I kanunî haddine çıkarmaya yine Balkanlar Kurulu 
I yetkili kılınmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülürken, gerek iktidara, gerek-

j S3 muhalefete mensup sayın milletvekilleri şahsî gö-
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rüşlerini belirtirlerken, (çünkü, komisyonlarda grup
ları adına değil, şahısları adına fikir belirtmektedir
ler) - yine burada parti grupları adına konuşan sa
yın hatiplerin de ifade ettiği (gibi - bu kanundaki 
Söz konusu yetkinin Anayasaya aykırı olduğu, bu 
yeni oranların fiyat artışlarına yol açacağı, bu oran
ların tüketiciyi zor durumda bırakacağı ve bu oran
ların bazı ülkelerde bu derece farklı olmadığı, şek
linde birtakım görüşler ileri sürdüler. Buna mukabil 
bazı arkadaş'larımız, bunun fiyat artışlarına yol aç
mayacağı, fiyat farklılaşması oranlarının normal 
olduğu, şeklinde fikirler ileri sürmüş bulunmaktadır
lar. 

Değerli arkadaşlarım, Katma Değer Vergisindeki 
oranlar bugün, uygulandığı bütün ülkelerde, umumi
yetle bir taban bir tavan şeklinde belirlenmektedir. Nite
kim, bugün uygulandığı 39 ülke arasında, mesela Fe
deral Almanya'da oranlar, taban 7, tavan 14 ola
rak belirlenmiş bulunmaktadır. Yine biraz daha öte
lere gidelim Arjantin'de bu oranlar 5-18 arasında
dır; Avusturya'da 10-32 arasındadır; İspanya'da, 
3-33 arasında oynamakta; mesela, Cezayir'de 7.5'la 
400 arasında değişmekte; tekli oranın şu anda uy
gulandığı İsrail'de bu oran yüzde 15, Danimarka'da 
yüzde 22, Senegal'de yüzde 20; bizim gibi şu anda 
tekli oran uygulayan ve oranı bizimle aynı olan, yani 
geçmişte uyguladığımız oranla aynı olan ülke ise Gü
ney Kore, orada da yüzde lO'dur. Böylece oranlar 
yönümden ve genel sistem içerisinde bir çarpıklık ol
duğunu söylemek doğru değildir. 

İkinci önemli bir husus ise, bu tasarının bakan
lar kuruluna verdiği bu yetkiden dolayı Anayasaya 
aykırı olmadığı benden önce konuşan sayın hatip-
lerce de ifade edildi. Nitekim, Anayasamızın 73 
üncü maddesinin son fıkrası, «Vergi, resim, harç ve 
benzeri malî 'yükümlülüklerin, muaflık,'istisnalar ve 
indirimleriyle, oranlarına ilişkin hükümlerinde, ka
nunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde deği
şiklik yapma yetkisi bakanlar kuruluna verilebilir» 
denilmekte ve dolayısıyla Anayasaya aykırı herhangi 
bir hüküm taşımamaktadır. 

Bir diğer önemli unsur ise, bu oranların tespi
tlinde yine komisyonda sayın üye arkadaşlarımızın 
sorduğu sorulara hükümetin vermiş olduğu cevaplar 
ile, bazı mal ve hizmet gruplarında oranın yüksel
tilmesi; ama buna bağlı olarak, büyük kitlenin tü
kettiği bazı mal ve hizmet gruplarında ise oranın 
düşürülmesi prensibi esas alınmış ve bu balkımdan 

Meclisimizden yetki istenilmiş olduğu ortaya çıkmış
tır. 

Bu vesileyle söz konusu tasan komisyonumuzca 
uygun görülerek - kabul edilmiş ve yüce heyetinizin 
takdirine sunulmuş bulunmaktadır. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonu adına en derin 
saygılarımı sunarken, 3065 sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısının Meclisimizce alınabilecek karar doğ
rultusunda devletimize ve milletimize hayırlara ve
sile olmasını. diler, saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. , 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN i(Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 1984 yılı ba
şında başladığımız, ücretlere vergi iadesi, daha sonra 
1985 yılında uygulamaya başladığımız Katma Değer 
Vergisi ve 1986'dan beri uygulamaya başladığımız 
muhtelif kanunlardaki değişikliklerle vergi sistemi
mize bir çekidüzen verilmiş ve Türkiye'de seneler
den beri hasreti çekilen ve bir türlü uygulanmayan 
belge düzeni yavaş yavaş rayına oturmaya başlamış
tır. 

Konuşmacılardan Sayın Sümer Oral ve Sayın 
Arıkan'ın ifade ettikleri gibi, hükümetimizin aslında 
hedefi, Katma Değer Vergisi oranını yüzde 10'dan 
yüzde 15'e çıkarmak değildir. Zaten bütçe tahmin
lerimize bırakıldığında bu hususun böyle olmadığı 
açıkça görülür. 

Sayın Arıkan, «lüks tüketim maddeleri» dedi. 
Bunu tarif etmek çok zor. Bazı maddelere, lüks 

tüketim maddeleri, diyebiliriz; ama tarif etmemiz 
zordur. Bazı maddelerde Katma Değer Vergisi ora
nını yüzde 15'e kadar çıkartmak, ama bazı mad
deler ve hizmetlerde de yüzde 5'e kadar düşürmek 
arzumuzdur. Mesela, sağlık hizmetleri, ilaç gibi ko
nularda Katma Değer Vergisi oranını düşürmek; oto
mobil, televizyon, teyp vesaire gibi birtakım mad
delerde "de Katma Değer Vergisi oranını yükseltmek 
gibi. 

Katma Değer Vergisi, adil, yaygın bir vergidir. 
Gayet tabiî ki, tespit edilmesi ve tahsili kolaydır. 
Hükümete, Hazineye mutlaka birtakım rahatlıklar 
getirmektedir. Bugünkü hükümetimiz için bu böyle
dir, yarınki hükümetler için de bu böyle olacaktır. 

Sayın ırnilletveki'lleri, dar gelirliler için uygula
makta olduğumuz temel gıda maddelerinin sıfır ola-
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rak uygulaması bu yıl için de devam edecektir. Ma
lumunuz, dar gelirlilerin konut kiralarında da Katma 
Değer Vergisi fiilî olarak sıfırdır. Getirilen değişik
liğin hem malî yönü vardır, tabiî ki bütçeye bir kat
kısı olacaktır; ama bir taraftan da sosyal yönü var
dır. Değişik mal ve hizmet gruplarında farklı oran
lar getirilmesi suretiyle tunların daha adil bir şekil
de vergilendirilmesi sağlanacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, Niğde 

İlindeki belediyelerin altyapı çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Hüse
yin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/1258) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak Sayın Baş

bakanımız Turgut ÖzaH tarafından cevaplandırılma
sını bilgilerinizle rica ederim. 

18.7.1986 
Arif Toprak 

Niğde 

1. Araseçim olacak 10 il'den birisi olan Niğde' 
de yapılacak işlerle diye düşünülen ve gazetelerde yer 
alan Niğde Nişasta Fabrikasının ne zaman yapılaca
ğı, 

2. Halen mevcut olan Niğde Alaköy Nişasta 
Fabrikasına niçin önem verilmediği ve üretim dışı 
kalışının önlenmediği, 

3. Köy elektrifikasyonunun ne zaman ve hangi 
adil ölçüler içinde tamamlanacağını, 

4. Niğde İllinin 46 belediyesinin, alt yapı için ça
lışma yapılıp yapılmadığı, 

5. Belediyelerle ilgili ön çalışma yapılmadı ise 
bu çalışmanın kaç yılda biteceği, 

6. 46 belediyenin alt yapı için malî portesinin 
ne olduğu ve bunu karşılamak için hangi kaynaklara 
başvurulacağı, 

7. Tüm bu yapılacak işlerin ara seçim olan Niğ-
demize sadece şirin gözükmek politikasımı yoksa 
gerçekten yapılacak mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma saatimiz dolmak üzeredir. Görüşmelere 
kaldığımız yerden devam etmek ve gündemdeki ko
nuları sırasıyla görüşmek üzere, 5 Kasım 1986 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum efendim. 

Kapanma 

Kapanınla Saati : 18.55 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret 'Bakanlığı 3.11.1986 

Basın ve Halkla ilişkiler 
Müşavirliği 

öayı : 5/MM - 374 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 1.9.1986 tarih ve 

.7/1258/6566/25463 sayılı yazınız ve Başbakanlık Ka
nunlar ve 'Kararlar Genel Müdürlüğünün 18/106-1872/ 
05179 sayılı yazısı. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın Yazılı SoruHarına 
Cevabıımız 

Soru 1. Ara seçim. olacak 10 il'den 'birisi olan 
Niğde'de yapılacak işlerle diye düşünülen ve gazete
lerde yer alan Niğde Nişasta Fabrikasının ne zaman 

yapılacağı, 
Soru 2. Halen mevcut olan Niğde Alaköy Mşasta 

Fabrikasına niçin 'önem verilmediği ve üretim dışı ka
lışının önlenmediği, 

Soru 3. Köy elektrifikasyonunun ne zaman ve 
hangi adil ölçüler içinde tamamlanacağını, 

Soru 4. Niğde İlinin 46 belediyesinin, alt yapı 
için çalışıma yapılıp yapılmadığı, 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, Sayın Başbaka
nımıza yönelttiği ancak tarafımdan cevaplandırılması 
istenen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte 
takdim edilmiştir, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim, 
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Goru 5. (Belediyelerle ilgili ön çalışma yapılmadı 
ise bu çalışmanın kaç yılda biteceği, 

Soru 6. 46 Belediyenin alt yapı için malî porte
sinin en olduğu ve bunu 'karşılamak için hangi kaynak
lara başvurulacağı, 

Soru 7. Tüm bu yapılacak işlerin. ara seçim olan 
Niğdemize sadece şiirin. gözükmek politikasımı yoksa 
gerçekten yapılacak mı? 

Oeva'bıımız : Niğde Nişasta Fa'brikası henüz kuru
luş safhasında olup, Fizibilite 'hazırlık çalışmaları de
vam etmektedir. 500 milyon TL. sermaye ile 'kurulma
sı düşünülen fa'brikanın finansmanı, aşağıda 'belirtileri 
kuruluşlarca karşılanacaktır; 

(Niğde belediyesi, 
Niğde özel idaresi, 
Adana Çuko'birlik, 
Nevşehir Taskobirlik, 
Tariş, 
Trakya Birlik, 
Alayköy Nişasta Fabrikası ise halen üretimine de

vam etmektedir ve 1981 yılına kadar KİMAK A.Ş. ta
rafından İşletilmiştir. Bu tarihten sonrada kâr payına 
ortak olmak suretiyle SADUTAŞ A.Ş. tarafından İş
letilmekte ancak 8 640 Ton/Yıl kapasitesi olan fa'brika 
3 000 Ton/Yıl seviyesinde üretime devam ekmektedir. 

Niğde ilinin 46 Belediyesinin tamamında elektrik 
mevcuttur. Niğde iline ait 46 belediyenin alt yapı ça
lışmaları aşağıva çıkarılmıştır. 

Kanalizasyon : 

1. Niğde Merkez kanalizasyon şebekeleri yapı
mı 1985 yılı programına alınmış 1991 yılında 'bitiri
lecektir. Yapım devam etmektedir. Proje 'bedeli 4 
milyar TL. dir. 

2. Aksaray İlçesi kanalizasyon şebekesi 1984 yı
lında programa alınmış olup, 1990 yılında 'bitirilme
si planlanmıştır. Proje tutarı 3 milyar TL. dir. 

3. (Koyunlu Kasaba Belediyesinin Kanalizasyon 
projesi hazırlanmış olup, lıller Bankasınca yaptınla-
caştır. 

4. Fertek Belediyesinin kanalizasyonu vardır. 
5. Bor İlçesinin kanalizasyonu İller, Bankası 1986 

yılı programına alınmıştır. 1989 yılında bitirilmesi 
planlanan projenin tutarı 1 milyar 800 milyon TL. dir. 

6. 'Diğer 'belediyelerin kendi imkânları ile yaptır-
dıkHarı kısmî kanalizasyonlar bulunmakta olup, tüm 
kasabayı kapsayacak şebekeleri yoktur. 

İçmesuyu : 
1. Niğde Merkez içmesuyu şebekesi yapımı de

vam ediyor. (Yılı ödeneği 450 milyon TL. dir.) 

2. Aksaray İlçesi işmesuyu şebekesi yapımı de
vam ediyor. 

3. Bor içmesuyu şebekesinin ihalesi ve yer tesli
mi yapılmıştır. Tatbikat projesi yapılıyor. (Yılı öde
neği 150 roiiyon TL. dir) 

4. Ulukışla İlçesi 1986 yılında programa alın
mış, ihalesi yapılmıştır. Tatbikat projesi yapılmakta
dır. 

5. Merkez Edikli Kasabası içmesuyu şebekesi ya
pımı devam etmektedir. '(Yılı ödeneği 150 millyon TL. 
dir) 

6. Ortaköy 'Balcı Belediyesi içmesuyu şebekesi 
vapımı devam etmektedir. (Yılı ödeneği 70 milyon 
TL. dir) 

7. Aksaray Güzelyurt içmesuyu şebekesi yapımı 
devam etmektedir. *(Yıiı ödeneği 20 milyon TL.) 

8. Merkez "Koyunlu Belediyesi İçmesuyu şebeke
si yapımı devam 'etmektedir. (Yılı ödeneği 200 milyon 
TL.) 

9. 'Merkez Hacıabdulla'h Belediyesinin içmesuyu 
şebekesi yapımı devam etmektedir. (Yılı ödeneği 200 
milyon TL.) 

10. Aksaray Gülpmar Belediyesi depo şebeke ya
pımı devam etmektedir. 

11. Ortaköy Harmandalı Kasabası Bdediyesi iç-
'.esuyu şebeke yapımı ihalesi yapılmıştır. 

12. Aksaray Demirci Kasabası içmesuyu projesi 
apılmıştır. 

13. Aksaray Eşnıekaya içmesuyu ek tesis ve Eş-
':'l Kasabası içmesuyu projesi yapılmaktadır. 

Diğer belediyelerin mevcut içmesu şebekeleri kont
rol edilmekte yetersiz durumda olanların tespit edi
lerek yeterli hale getirilmesi için gerekli teşebbüsler-
ie bulunulmakta, ayrıca eski şebekelerin onarım işle
ri i yaptırılmaktadır. 

Niğde İli ve bu ile 'bağlı belediyelerin İller Ban
kasının 1986 yılı programında 10 adet harita, 6 adet 
imar planlama, 1'2 adet içmesuyu, 3 adet kanalizas
yon ve 2 adet çeşitli yapı işHeri üzerinde çalışmalar 
^irdürülmektedir. 1987 yılı ön yatırım programında 
ise 2 adet harita, 7 adet içmesuyu, 1 adet kanalizas-
von ve 6 adet çeşitli yapı işleri teklif edilmiştir. 

Genel olarak 'bir belediyenin herhangi bir işinin 
orograma alınabilmesi için o belediyenin öncelikle İl
ler Bankasına müracaat etmesi gerekmektedir. Bu 
müracaat üzerine gerekli etütlerin yapılıp projelen
dirilmesinden sonra İller Bankasının programlarına 
teklif edilmektedir. Altyapı işleri, ka'bul edilerek ke
sinleşen yıllık yatırım programlarına uygun olarak 
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reaiize edilmektedir belediyelerin altyapı işlerinin fi
nansmanı; 

a) llier Bankasının öz kaynaklarından, 
lb) Belediyeler fonundan, 
c) Akaryakıt tüketim fonundan, 
d) Belediyelerin İller Bankası programında bu

lunan işleri için kendileri tarafından karşılanacak kat
kılarla karşılanmaktadır. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin doküman, ev
rak ve arşivine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1339) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

4.9.1986 
D. Fikri Sağlar 

İçel 

1. Türkiye Cumhuriyeti Devletinim kuruluşunu 
yapan, kapatıHan Cumhuriyet Halk Partisinin evrak, 
doküman ve arşivleri şimdi nerededir? 

2. Değerli kâğıtların Seka'ya gönderilerek yok 
edildiği iddiaları doğru mudur? 

3. Kuruluşundan 1980'e kadar geçen sürede Genç 
Türkiye Cumhuriyetinin her evresi için çok önemli bir 
tarihî değer taşıyan bu bilgi ve belgeleri Türk Halkı
nın hizmetine sunmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 4.11.1986 

Sayı : 2.02 - 8104 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye-Büyük Millet Medlisi Başkanlı

ğının 15.9.1986 gün ve 7/1339 - 6766/26522 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 10.10.1986 gün ve K.K. Gn. 
Md. 18/106-1963/05408 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine veri
len cevaplar aşağıda belir1 bilmiştir. 

1. 14 Aralık 1953 tarihli ve 6195 sayılı Kanunla 
C.H.P. nin malları Hazineye devredilmiştir. (Bıilahara 
4 Aralık 1963 tarih ve 11572 sayılı Resmî Gazete'de 
çıkan Anayasa Mahkemesi kararı ile bu kanun iptal 
edilmiştir.) 

Hazineye devredilen evrak arasında grup tuta
nakları, Fırkaya ait arşivlik belgeler bulunabileceği 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bunlardan 
faydalanılabileceği düşüncesiyle mezkûr evrak 13 Ka
sım 1973 tarihinde Ankara Defterdarlığı Millî Em
lak Müdürlüğünden Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca devralınmış ve Meclis arşivine konul
muştur. Daha sonra ilgili evrakın değerlendirilebilme
si için Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi uzmanlarınca tasnifi 
yapılmış, 'bazı kitap ve albümler Meclis Kütüphane
sinde değerlendirilmek üzere Meclis Başkanlığınca 
alınmış, kalan evrakın Türk Tarih Kurumuna devre
dilmesi uygun görülmüştür. Ancak bu devrin ger
çekleşmemesi üzerine, ilgili evrak ve belgeler, Bugün 
Kültür Bakanlığına bağlı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Müzesi (Yeni adıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi ve 
Cumhuriyet Müzeleri),nde muhafaza edilmektedir. 

2. Bilindiği üzere 16.10.1981 tarihli siyasî parti^ 
lerin feshi ve malvarlıklarının hazineye intikali ile 
ilgili 2533 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre 
tespit ve tasfiye işlemleri yapılarak, vasika niteliğin
deki evrakın saklanması öngörülmüştür. Yüne aynı 
yönetmeliğin 13 üncü maddesi niteliksiz evrakın sa
tılmasını veya imhasını öngörmektedir. 1982 Mart 
sonlarında SEKA'ya gönderilen matbu evrak da bu 
niteliktedir. Durum 14.5.1982 tarihinde Başbakanlıkta 
yapılan bir toplantı ile dönemin Başbakanlık Müste
şar Yardımcısı Sayın Kemal Girgin, C. Başsavcı Yar
dımcısı Sayın Nusret Demiralp, C.H.P. Eski Genel 
Müdürıü Sayın Kemal Ungan ve münfesih C.H.P. Tes
pit Komisyonu Koordinatörü, Maliye Müfettişi Meh
met Kara'kaya tarafından tevsik edilmiştir. Dönemin, 

, münfesih partilerinin tarihî belge hüviyeti taşıyan 
tablo, büst, fotoğraf, albüm, defter, film ve bant ise 
Cumhuriyet arşivinde muhafaza edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, İzmir îli Kınık İlçesi PTT Müdürünün gö
revden alınma nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ce
vabı (7/1350) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îzrriir Kınık İlçesi PTT Müdürünün açığa alınma

sı hakkında aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştır
ma Bakanı Sayın Veysel Atasoy tarafından cevaplan
dırılması hususunda delaletinizi saygı ile arz ederim. 

19.9.1986 
M. Murat Sökmenoğlü 

Hatay 
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1. Millî 'iradeye ipotek koyma girişimlerinin bir 
örneği olarak mı İzmir'in Kınık İlçesi PTT Müdürü 
açığa alınmıştır? İdarenin, partili olan bir avukatın 
Devlet menfaatine açtığı dava yüzünden 'babasının gö
revden alınması sizce doğru mudur? Oğlu Avukat Ku-
billây Büber'in Kınık'taki yöneticiler aleyhine açtığı 
dava mı etken olmuştur? Bu hususlarda hassas ol
duğunuz inancı ile ne gibi tedbirler almaktasınız? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4.11.1986 
Hukuk Müşavirliği 
HÜKMÜ : 525-15 

677/58078 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24.9.1986 tarih ve K.K.D.B. 7/1350,6813/ 

26941 sayılı yazınız. 

Hacay Milletvekili Sayın M. Murat 'Sökmenoğlu' 
mm İzmir İli, Kınık İlçesi PTT Müdürünün açığa 
alındığına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi 
incelenmiş, cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru : 
Millî iradeye ipotek koyma girişimlerinin 'bir ör

neği olarak mı İzmir'in Kınık İlçesi PTT Müdürü 
açığa alınmıştır? İdarenin partili olan bir avukatın 
Devlet menfaatine açtığı dava yüzünden babasının 
görevden alınması sizce doğru mudur? Oğlu Avukat 
Kübilây Büber'in Kınık'taki yöneticiler aleyhine açtığı 
dava mı etken olmuştur? Bu hususllarda hassas oldu
ğunuz inancı ile ne gibi tedbirler almaktasınız. 

Cevap : 

İzmir'in Kınık İlçesi PTT Müdürü Salih Buber; 
yazılı soru önergesinde belirttiği gibi açığa alınma
mıştır. 

îîgMii isteği üzerine, 15.9.1986. tarihinden itibaren 
bir ay süre ile senelik izne ayrılmıştır. 

Ancak, 6.5.1980 tarihinden bu yana Kınık'ta gö
rev yapan adıgeçen hakkında devamlı şikâyetlerin ya
pıldığı, gerek yöre halkına, gerekse bazı İlçe yetkilile
rine karşı yersiz sürtüşmelere girdiğinin bildirilmesi 
üzerine, İzmir Bölge Başmüdürlüğünce yaptırılan so
ruşturma sonucunda 'hâsıl olan kanaat gereğince Sa
lih Büber'in 27.10.1986 tarihinde Lalapaşa Merkezi 
Müdürlüğüne nakli yapılmıştır., 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kâzım Oksay 
Ulaştırma 'Bakanı V. 

4. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Baş
bakan olduktan sonra kendisine ve ailesine verilen he
diyelere ilişkin Başbakandan sorusu ve ,Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1354) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdalkü sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Durcan Eımirbayer 
İzmir 

1. Sayın 'Başbakan'ın, Başbakan olmadan önce 
mal varlığı ne idi? Bugün ise hangi noktaya gelmiş
tir? 

2. Sayın Başbakan'ın, Başbakan olduktan sonra 
kendisine ve ailesine kimler, hangi amaçla hediye ola
rak ziynet ve ziynet harici hediyeler verilmiştir? Bun
ların maddî değerinin dökümünün açıklanmasını, 

3. Sayın Başbakan'ın, kardeşi Korkut özal'ın sa
hibi ve ortağı 'bulunduğu şkketllerin Başbakan olduğu 
zamandaki öz sermayeleri ile şu andaki öz sermayeleri 
arasındaki farkın açıklanmasını, 

4. Sayın Başbakan'ın kardeşi Yusuf Bozkurt 
. özal'ın göreve geldiği günden bugüne kadar yurt dı
şında kaldığı günlerin dokümanı ve 'bilhassa Amerika 
Birleşik Devletlerinde kaldığı günler ile 'bu günleri 
hangi amaçla geçirdiğinin bildirilmesini rica ediyorum. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 31.10.1986 

Sayı : 2.02 - 7844 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 30.9.1986 gün ve 7/1354-6523-25217 sayılı ya
zısı. 

b) 'Başbakanlığın 6.10.1986 gün Kanunlar ve Ka-. 
rarlar Genel Müdürlüğü K.K. Gn. Md. 18/106-1989/ 
05599 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Durcan Emirbayer'in Sa
yın Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesinin ce
vabı aşağıda sunulmuştur. 

1. Sayın Başbakan, 6 Kasım 1983 tarihinde İs
tanbul Milletvekili olarak seçildikten sonra, mal var
lığını ilgili mevzuata göre, diğer milletvekilleri gibi 
yetkili mercilere yazılı olarak beyan etmiştir. 

2. Sayın ıBaşfbakan'a gerek yurt dışında ve gerek
se yurt içinde genellikle karşılıklı olarak normal pro
tokol kaidelerine bağlı kalınarak maddî değeri önem 
arz etmeyen 'hediyeler sunulmaktadır. 
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3. Sayın Başbakan'ın kardeşii Korkut Özal, mü
teşebbis her Türk vatandaşı gibi yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine uygun olarak ticaretle iştigal etmektedir. 
Memleketimizde ticaret sicili alenî bulunduğundan 
yazılı soru önergesinde istenilen hususiların Mahallî 
Ticaret Sicili Memurluğundan öğrenilmesi mümkün
dür. 

4. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yusuf 
Bozkurt Özal'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
nin temsilcisi olarak, IMF, OEOD, ECO, EMF ve 
IBB gibi üyesi 'bulunduğumuz ve ilgi 'kurduğumuz 
Ekonomik, »Sosyal Milletllerarası Kuruluşların yetkili
leri ile görüşmek veya toplantılarına katılmak mak
sadıyla çeşitli tarihlerde zaman zaman yurt dışında 
kalmaktadır. 

Bu hizmetler görevin gereği olarak yapılmakta ve 
gerektiği kadar kalınmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
\ Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbcmtoglu'nun, 
döner sermayeli hastanelerin ücretlerine ilişkin soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Ka-
lemli'nin yazılı cevabı (711368) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğl'u 

EVzuruım 
Soru 1. Türkiye'nin her ilindeki döner sermayeye 

tabii hastanelerde alınan ücretler üzerinde Bakanlı
ğın ücretlerin 'haklı olup olmadığı üzerinde bir incelle-
ırrıesi -denetlemesi ve taban- tavan ücret tespit etmesi 
olanaklı mı? 

Soru 2. Bu hastanelerde (özellikle Erzurum'daki 
döner sermayeye tabi hastanelerde) alınan ücretler 
çok fazla olduğundan vatandaşlar 'hasta olduklarına 
âdeta pişman ediliyor. Bu ücret sorununu bir sosyal 
konu olarak kabul edip vatandaşın bedenî ve ruhî ız-
dırabını bu sosyal yara ile de artırmaktan kurtaramaz 
mısınız? 

Soru 3. Bu gibi hastanelerde konulan veya 'iste
nilen ücreti ödeyemediği için gerekli •müdahale yapıl
mayıp hastaneden atılan ölüme terkedilen hastalar 
oluyor. Bundan Bakanlık haberdar mıdır? Vatanın 
kalkınması ve savunması için gerekli alt yapıyı oluştu
ran vatandaşlarımızın, bu gibi 'hastanelerdeki, üç beş 

kişinin çıkarı için ödeyemedikleri ücretler nedeniyle 
hayatlarını kaybetmeleri sosyal devlet olduğumuzu 
gösterir mi? Anayasa çiğnenmüyor mu? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardıım Bakanlığı 3 . 11 . 1986 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.10.1986 tarih ve K. K. D. Bşk. lığı 

7/1368-6901/27413 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu'nun döner sermayeli 
hastanelerin ücretlerine ilişkin Bakanlığıma yöneltilen 
yazılı soru önerge cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

Bakanlığıma bağlı kuruluşlarda 209 sayılı Döner 
Sermaye Kanunu ve Bakanlığımızca tespit edilen üc
retler uygulanmaktadır. Üniversite hastanelerindeki 
döner sermayeler ise, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 58 inci maddesi ve bu madde hükmüne da
yalı olarak çıkartılan Döner Sermaye İşletmelerinin 
Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 
hüküm'leıiiıme göre yürütülmektedir. 

Bütün vatandaşlarımızın sağlık sigortasına kavuş
turulması hükümetimizin ana hedeflerinden birisidir. 
Ülke nüfusunun yaklaşık % 30'u Sosyal Sigortalar 
Kurumu sağlık tesislerinden yaralanmaktadır. Aktif 
ve pasif sigortalılar ile bunların aile fertleri toplamı 
olan 16 milyon kişiye; kurumun sağlık teslisleri ve an
laşmalı hekim ve ımüesseselarcıe sağlık hizmeti veril-
ımekte olup tedavi giderleri karşılanmaktadır. Ülke 
nüfusunun diğer önemli bölümü ise, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar ve emek
liler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişi
ler olup tedavi masrafları kuramlarınca verilmekte
dir. Banka ve benzeri kuruluşlarda çalışanların ve 
bunların bakmakla yükümlü olduklarının sağlık gi
derleri özel mevzuatlarınla göre sandıklarınca tediye 
olunmaktadır. Yine harp malulleri ve gaziler ile 2022 
sayılı Kanun gereği 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağ-
lanıması Hakkında Kanundan yararlananlar devlet 
hastanelerinde ücretsiz tedavi görmektedir. Sayılanlar 
dışında kalan ve ödeme gücü olmayanların tedavi 
masrafları ise 14.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 
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3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Kanunu hükümleri uyarınca fondan karşılanabi-
iecektıir. Kaldı ki, ödeme gücü olmadığını belgele-
yeniler devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi olunmak
tadır. Bunun yanısıra verem gibi 'bulaşıcı hastalıklar 
Bakanlık sağlık tesislerinde ücretsiz 'tedavi olduğu 
gibi ilaçları da ücretsiz verilmektedir. Genel Sağlık 
Sigortasına geçildiğinde sağlık sigortasından yararlan
mayan ıkalmayacalktır. IBu sisteme geçiş döneminde 
sosyal güvenlik kuruluşlarına tbağlı olmayanlar için 
yine 'hükümet programında belirtildiği üzere özel si
gorta müesseseleri sağlık sigortası konusunda teşvik 
edilecektir. Böylece fakir olmayıp da sağlık yardımı 
alamayanların sigorta primi ödemek suretiyle sigor
tadan yararlandırılmaları cihetine gidilecektir. 

Ücretle ilgili hasıta şikâyetten Bakanlığımca de
ğerlendirilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. 
Erzurum Devlet Hastanesinde, Teftiş Kurulu Başkan
lığınca yapılan 24.9.1986 tarihli genel teftişte, has
tanenin ve hastane halik ilişkilerinin olumlu ve ve
rimli olduğu tespit edilmiştir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinde Sağlık kuruluşları yapılmasına ve 
noksan bulunan sağlık personelinin tamamlanmasına 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1375) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Bingöl İlinde tam kapasiteli 'bir Devlet 
Hastanesi yapılamaz mı? 

Soru 2. Bingöl İl ve ilçelerinde gerekli sağlık 
ocağı yeri incelenmiş midir? Bu inceleme sonucu ge
reken eksik sağlık ocakları 1987 yılı programında 
yapılamaz mı? 

Soru 3. Bingöl İl ve ilçe köylerinde gerekli sağ
lık evi yeri incelemesi yapılmış mıdır? Bu inceleme 
gereği, gereken eksik sağlılk evi inşaları, 1987 yılı 
programında yapılamaz- mı? 

Soru 4. Bingöl 'İl ve ilçelerinde ve köylerindeki 
hastane, sağlık ocağı ve sağlık evlerinde halihazırda 
doktor ve sağlık personeli i!le araç ve gereç noksan
larından ekısiik olanlar en kısa zamanda tamamlana-
blir mi? 

1 TC 
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 3 11 . 1986 
Sayı : HM. 9239/959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.10.1986 tarih ve K. K. D. Bşk. lığı 

7/1375-6908/27420 sayılı yazınız. 
İlgide ikayıtlı yazınız ekinde gönderilen Erzurum 

Milletvekili Hilmi 'Nalbantoğlu'nun, Bingöl İtinde 
sağlık kuruluşları yapılmasına ve noksan bulunan 
sağlık personelinin tamamlanmasına ilişkin Bakanlı
ğıma yöneltilen yazılı sora önerge cevabı aşağıda su
nulmuştur. 

Arz ederim, 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Sağkk ve Sosyal Yardım Bakam 

100 kadro, 75 fiilî yataklı Bingöl Devlet Hasta
nesinin doğum pavyonu dahil 200 yatağı genişletme 
inşaatı devam etmektedir. 1986 yılı yatırım progra
mına 600 milyon TL. proje 'bedeli ile alınan inşaatın 
bitim tarihi 1988 olarak ibelMenmiştir. Hastanede 
halen 1 dahiliye, 3 genel şıirürji, 1 kadın hastalıkları 
ve doğum (yeni atanmıştır) 1 çocuk sağlığı, 1 üroloji, 
1 kulak burun boğaz, 1 röntgen teşhis, 1 fizik tedavi, 
1 bakteriyolojıi uzmanı mevcut olup boş 'bulunan di
ğer uzman kadroları da tamamlanmaya çalışılmak
tadır. İlde pratisyen hekim açığı bulunmamaktadır. 

Bingöl İli Karlıova, Genç, Kığı ve Solhan ilçe
lerinde sağlık ocağı, ana-çocuk sağlığı, gıda ve çevre 
sağlığı, diş tabipliği bölümlerini kapsayan ve tabip 
araç, gereç ve malzemeleri ile 25 yatağa kadar yataklı 
tedavi hizmeti gören sağbk merkezleri kurulması 
planlanmıştır. 

Bingöl İl ve ilçeleri itibariyle 1 il merkezinde, 
4 ilçe merkezinde ve 12 köyde Ter adet olmak üze-

j re toplam 17 sağlılk ocağı hizmet vermektedir. 11 
içinde bir sağlık ocağı yapımı da planlanmıştır. 

Yine Bingöl İlinde her 2 000 - 2 500 nüfusa 1 
sağlık evi planlaması yapılmış ve bugüne kadar 46 

I adedinin binası inşa edilmiştir. Ayrıca, 9 adet sağlılk 
evi yapımı 1987 yılı yatırım programına alınması 
teklif edilmiştir. 

'İl içinde faaliyette bulunan 17 sağlık ocağının 
15'inde hizmet aracı bulunmakta ve bu ocakların tıbbî 
ve demirbaş malzeme ihtiyacı karşılanmış durumda
dır. Diğer sağlık kuruluşlarının mevcut ve doğacak 
ihtiyaçları da Bakanlığımca en kısa sürede çözüme 

I kavuşturulacaktır. 
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7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
illerdeki spor kulüplerime toplanan paraların deneti
mine ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1383) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
•aracılığınızı arz ve rica ©derim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nal'bantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. liderdeki spor kulüplerinin topladıkları 
paralar için Bakanlığımızca- toıir denetleme yapılıyor -
mu? 

Soru 2. Spor kulüpleri topladıkları paralar için 
behemehal bir demetimi» kupürden makbuz kesip ve
riyorlar mı? 

Soru 3. Bu toplanan paraların nasıl toplandığı, 
nasıl kullanılacağı, nerelerde depo edileceği veya han
gi 'bankalara konacağı şeklinde 'bir yönetmelik var 
mı? 

Soru 4. Bu spor kulüplerinin başkanı olan bazı 
id belediye başkanlarının,, işyeri (kapanma nedeniyle 
iş yerini tekrar açtırmak için bu kulüplere yardım 
parası aldıkları doğru ımu? 

Bu şekilde alınan paralar için gerek belediyeden 
gerek spor kulübünden herhangi 'bir makbuz veril
mediği doğru mu? 

Böyle işlem yapılan spor kulübü 'başikanlıklaırım-
dan 'belediye başkanlarını ayırmayı düşünür müsü
nüz? 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 27 . 10 . 1986 
Beden Terbiyesi ve Spor 

Genel Müdürlüğü 
Ünitesi : Spor. 'Kur. D. Bşk. 

Sayı : OC0175 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 'Ekim 1986 tarih ve Kanunlar ve Karar

lar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdür
lüğünün. 7/1383-6916/27428 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu tarafın
dan illerdeki spor kulüplerince toplanan paraların 
denetimime ilişkin olarak Balkanlığımıza yöneltilen 

soru önergesiyle ilgili cevaplarımız aşağıda arz edil
miştir, 

Saygıılarımla. 
Metin Emıiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam 

Cevap 1. Bilindiği ıgibi 2908 sayılı «Dernekler 
Kanununun 45 inci maddesine göre derneklerin dene
timi İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en bü
yük mülkî amiri tarafından yapılır. 

Aynı maddeye göre dernekler 'amaç ve faaliyet
leriyle ilgili bulunan 'bakanlıklar tarafından, spor der
nek ve kulüpleri de 'Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından denetlenir. 

Kanunun 57 nci maddesine göre spor faaliyetle
rine katılacak demekler, Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdüflüğünün kütüklerine kayıt ve tescil edi
lir, bu tescille 'birlikte spor kulübü adını alır. Dola
yısıyla spor kulüplerinin yönetim yenleri, müessese-
lerıi ve 'her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve iş
lemleri gerek Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğü, <gerekse gerektiğinde Bakanlık müfettişleri tara
fından denetlenebilir ve denetlenmektedir, Bu denet
leme herhangi bir ihbar, şikâyet, müracaat veya re
sen gerek görülmesi hallerinde her zaman için yapıl
maktadır. Nitekim 'bu denetimler sonucu düzenlenen 
raporlarda bu kulüplerin mevzuata uymayan işlemle
ri hususunda gerekli uyarılarda bulunulmaktadır. Bu 
cümleden olaralk basında çıkan bazı yazılar ih'bar 
veya şikâyet telakki edilerek 'bazı kulüpler denetimden 
geçirilmiştir. Bu denetim sadece topladıkları paralar 
için olmayıp bütün hesap ve işlemlerini kapsamıştır. 

Cevap 2. 2860 sayılı «Yardım Toplama Kanu
nu» nun 5 inci maddesi, yardım toplama şekillerini 
düzenlemiştir. Buna göre, «Makbuzla, belirli yerlere 
kutu koyarak, bankalara hesap açtırarak, yardım pu
lu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel 
gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi 
ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplana
bilir.» 

Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve 'bi
letlerde, yardımın hangi amaçla toplandığının belirtil
mesi zorunlu olduğu gibi yardım toplama faali yenle
rinde 'bu dış için 'hazırlanan özel maik'buz ve biletler 
kullanılır. Aksine davranış hukukî ve cezaî sorumlu
luğu gerektirir. 

Cevap 3. 2860 sayılı «Yardım Toplama Kanunu» 
nun 5 (inci maddesinde yardım toplama işinde kul
lanılan makbuz ve ibadetlerin biçimi, bastırılması, kul-
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lamı'lması vıe dağıtılması (hususlarına ait esaslarım bir 
yönetmelikle belirtileceği öngörülmüştür. Söz konusu 
yönetmelik İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 
31.1.1985 tarih ve 18652 sayılı Resmî Gazetede ya-
yınlanjmış ve yürürlüğe girmiştir. 2908 sayılı Dernek
ler Kanununum 63 üncü maddesinde demeklerin ge
lir ve ıgiderlerinıin toplıama, muhafaza ve sarf usûl ve 
şekilleri ayrıntılı olarak 'belirtilmiştir. 

Ancalk, toplanan paraların nerede depo edilece
ğime veya hangi bankalara konulacağıma da'ir mevzu
atta bir hüküm mevcut değildir. 

Cevap 4. Spor kulüplerimin başkanı olan bazı il 
belediye 'başkanlarımın, işyeri kapama nedeniyle lişye-
rimi tekrar açtırmak içim kulüplerden yardım parası 
aldıkları hususumda Bakanlığımıza ve bağlı Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne herhangi bir 
ihbar, şikâyet ve iddia vaki olmamıştır. 

Şikâyet olmaması sebebiyle makbuz verilip veril
mediği hususunum bilinmesi mümkün. bulunmamak
tadır. 

Kanuna aykırı işlemlerin sübutu halimde gereken 
işlemim yapılacağı tabidir. 

Bflgilerariize arz ederim. 
8. — Ankara Milletvekili Sururi Bay kal'm, Dr. Mu

hittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesinin ka
patılma nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/1385) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Sururi Baykal 
Ankara 

1. Türkiye Trafik Kazalarını Araştırma Vakfı ta
rafından kurulmuş bulunan Dr. Muhittin Ülker Acil 
Yardım ve Trafik Hastanesinin faaliyetine neden 
son verildi? 

2. Hastanenin kurulmasına neden olan gerek
çe ortadan kalkmışmıdır? Acil Yardım ve Trafik Has
tanesine gerek kalmamışmıdır? 

3. Hastanenin kurulmasına ve İstanbul - Eskişe
hir - Adama - Konya yollarının başkentle birleştiği yer
de kurulmasına neden olan, trafik kazalarında ölüm
lerin ilk yarım saatte meydana geldiği gerçeğine katıl-
mıyormusunuz? 

4. Gazi Üniversitesi hangi amaç ve hangi yasal 
yetkiyle hastaneyi söküp götürmüştür? Meydana gelen 
zarar neden ibarettir? 

5. Kapatılan hastanenin bıraktığı boşluk ve duyu
lan gereksinim nasıl karşılanacaktır? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 3 . 11 . 1986 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: HM. 9239/958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 9.10.1986 tarih ve K. K. D. Bşk. lığı 7/1385 - . 

6928/27490 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Ankara 

Milletvekili Sururi Baykal'ın Dr. Muhittin Ülker Acil 
Yardım ve Trafik Hastanesinin kapatılma nedenine 
ilişkin Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önerge ce
vabı aşağıda sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Has
tanesi; Türkiye Trafik Kazalarını Araştırma Vakfı, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Tıp Fakültesi ve 
Bakanlığım tarafından müştereken imzalanan bir pro
tokol gereği işletilmekteydi. Yükseköğretim Kurumu 
Teşkilat ve Görevleri ile ilgili 20 Temmuz 1982 tarih 
ve 17767 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi yerine 
kurulan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kazaları 
Araştırma ve önleme Enstitüsünün çalışmalarına im
kân vermek üzere 26 Mart 1979 tarihli protokolde 
değişiklik yapılmış ve 16.11.1982 tarihinde anılan va
kıf, Gazi Üniversitesi Rektörü ve Bakanlığım arasın
da ek bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolün 21 
inci maddesinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine has
tane kadrolarının tahsisinden sonra, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının bu protokolde belirtilen yüküm
lülük yetkilerimin biteceği, protokolün Üniversite, Ens-, 
titü ve Vakıf arasında devam edeceği belirtilmiştir. 

Bakanlığımız Yüksek İhtisas Hastanesine ait olup 
Acil Yardım ve Trafik Hastanesine tahsis edilen de
mirbaş tıbbî cihaz ve malzeme, Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin kendi binasına taşınması nedeniyle de
mirbaşların Bakanlıkça geri alınması yerine fakülteye 
devrinde fayda mülahaza edilmiş, fakültenin talebi, 

. Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun mütalaaları 
doğrultusunda bu fakülteye satılmıştır. 

Hastanenin kapatılması ile doğan boşluk, halen 
Ankara'da 077 telefon ve telsizli yerinde ve transport 
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sırasında acil tıbbî müdahale imkânları ile donatılmış 
ambulanslar ile karşılanmakta, hastanelerimiz Acil 
Servislerinde hemen tedaviye alınmaktadır. Yapılan 
araştırmalarda kaza ve yaralanmalarda kurtarılabilmiş 
% 11 vakanın % 32's!inin yerinde ilk yannrsaat için
de yapılan tıbbî müdahale ile, % 68'inin ise yerinde 
ve ambulansta transport sırasında devam eden tıbbî 
müdahale ile yaşatılabildiği ortaya çıkmıştır. 

Bû nedenle; önem arzeden karayollarında önce
likle yerinde ve transport sırasında acil tıbbî müdaha
le imkânları ile donatılmış ambulans istasyonlarının 
kurulmasına öncelik verilmesine ve uygun yerlerde 
gerekli sağlık kuruluşu işletilmesine gidilecektir. Tür
kiye Trafik Kazalarını Araştırma Vakfı ile mezkûr 
hastanenin işletilmesi konusunda görüşmelerimiz de
vam etmektedir. 

9. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, emekli 
işçi maaşlarının ödendiği bankalarda oluşan kuyruk
ların önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mü-
kerrem Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1386) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İşçi kesimlerinin yoğun olarak yaşadığı yörelerde 

yaptığım tetkikte, emekli işçilerin para alırken banka 
önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak, bu kuyruklar
da çile çektiklerini gördüm. Konuştuğum emekli işçi
lerin bekleyiş nedenli ile şikâyetlerini saptadım. Bu 
nedenlerle aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini müsaadelerinize saygı ile arz 
ederim. 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

• 1. işçi emekli maaşlarının ödenmesinde, banka 
sayısının azlığının sıkıntılara neden olduğu gerekçe
siyle artırdığınız bu sayı, sizce yeterlimidir? Maaş 
günleri, yaşlı insanların banka önlerinde oluşturduk
ları uzun kuyruklar ve bu kuyruklarda çekilen çilel-
lere ne gibi yeni önlemler düşünüyorsunuz? 

2. Bazı kurumlardan emekli olan vatandaşların 
bu denli sıkıntı içinde olmadıkları bilinmektedir. On
lar, çeklerini daha önce alarak istediklerinde tahsil 
olanağına sahip bulunmaktadırlar. Buna yakın bir ön
lemin işçi emeklileri için düşünülmesinde sizce bir sa
kınca varmıdır? 

3. Mevcut sorunun, yeni emeklilerin devreye gir
mesi ile danada artacağı gerçeği karşısında, Devlet 
güvencesi altında hizmet veren bütün bankalar ta

rafından emeklilere ödeme yaptırılmasının faydasına 
inanmalktamısınız? Değilseniz başka bir öneriniz var
mıdır? 

T.C. 
Çahşma ve Sosyal Güvenlik 31 . 10 . 1986 

Bakanlığı 
Sayı: SGK-0168-38 - 9434 - 39984 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 17 Ekim 1986 tarih ve 7/1386 - 6937/27511 

sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bilâl Şişman'ın tara
fımdan cevaplandırılması isteği ile Başkanlığınıza sun
duğu, «Emekli işçi maaşlarının ödendiği bankalarda 
oluşan kuyrukların önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişikin» Yazılı Soru Önergesi Bakanlığımızca incelen
miştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine 
göre Sosyal Sigortalar Kurumundan malûllük, yaşlı
lık ve ölüm aylığı almakta olan emekli, dul ve ye
timlere, üçer aylık dönemler halinde yapılan ve yal
nız T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası" şubele
ri aracılığı ile ödenen aylık ve gelirler, zamanla emek
li, dul ve yetim sayısının belirgin bir şekilde artması 
sonucu banka şubeleri önünde yığılmalara hak sahi
bi vatandaşlarımızın da haklı şikâyetlerine 'sebebiyet 
vermiştir. 

Belirtilen hususa çözüm getirmek ve sigorta emek
lisi vatandaşlarımızın aylık ve gelirlerinin, ödenme
sine izdihamı giderecek sistemin geliştirilmesi konu
sunda yapılan tetkik ve inceleme çalışmaları sonucu 
bu hususta kanunî ve idarî bir takım tedbirlerin alın
ması gerektiği neticesine varılmıştır. 

Bu sebeple; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 98 inci maddesinde 20.3.1985 tarih ve 3168 sayılı 
Kanun ile yapılan değişiklik ile sigortalıya veya hak 
sahibi olan kimselere bağlanan gelir veya aylıkların 
her ay veya üç ayda bir peşin olarak verilmesinde ve 
gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesinde 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Sözkonusu Kanunî değişikliğe istinaden yürürlü
ğe konulan 19.4.1985 tarih ve 85/9401 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 1.5.1985 tarihinden itibaren her 
ayın 15 inde ödenmek üzere aylık ve gelir ödemele
rinde aylık sisteme geçilmiştir. 

Yapılan bu Kanunî düzenleme sonucu, Sosyal Si
gortalar Kurumundan aylık ve gelir ödemelerinde ay- s 
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lık sistem yanında, diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rından emekli aylığı alanlar ile aynı tarihlerde Banka 
önünde oluşan izdihamı Önlemek üzere ödeme tarihi 
her ayın (15) ine kaydırılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu aylık ve gelir ödemeleri 
yıllardan beri yalnız iki banka (T.C. Ziraat Bankası, 
Tür'kiye İş Bankası) şubeleri aracılığı ile ödenmekte 
idi. Ancak diğer bankalarımızın da gittikçe gelişen 
teşkilat yapılarına paralel olarak diğer banka şube
lerinin de aylık ve gelir ödemelerinde devreye sokula
rak, ödeme sisteminde belirgin bir rahatlık sağlana
bileceği görüşü ile, yapılan çalışmalar sonucu Türkiye 
Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye 
Emlak Kredi Bankası şubelerinin de ödeme işlemleri 
yapmaları temin edilmiştir. 

Yaşlılık, malûllük ve ölüm aylığı alanların tahsis 
numaralarına^ göre ülkemizin beş büyük banka şu 
belerine taksim edilen aylık ödemeleri ile, yıllardan 
beri basına intikal eden, bir türlü çözüme kavuştu
rulamayan emekli aylıklarına rahat ve düzenli bir öde
me sistemi sağlanmıştır. 

Aylık ödemelerin çek sistemi ile ödenmesi husu
sunda da Bakanlığım ile Banka yetkililerinin iştiraki 
ile yapılan çalışmalar sonucu ödemelerin aylık olması, 
ölüm halinde, aylık ve gelirin dul veya yetime intikali 
için bir takım kanunî işlemin mecburî oluşu, tahsil 
düzeyi nispeten düşük olan işçi emeklilerinin çek kul
lanma alışkanlığının olmaması gibi teknik zorluklar, 
kısa vadede bu sistemin başarı ile uygulanamayacağı 
neticesini doğurmuştur. 

Bunun yanında 1985 yılında uygulamaya konulan 
geliştirilmiş banka sistemi içinde her emekli için ilgili 
banka şubesinde bir hesap açılmış ve emekli adına 
düzenlenen özel mevduat cüzdanı ile aynı bankanın 
diğer şubelerinden provizyonsuz para çekebilme im
kânı getirilmiştir. Belirtilen sistem içinde uygulamanın 
emekliler üzerinde sağladığı etkiler Bakanlığımızca ya-
kiııen takip edilmektedir. Olumlu yönde gelişen bu 
uygulamaya ek olarak gerek Sosyal Sigortalar Kuru
mu Genel Müdürlüğünde yeniden organize edilen 
Bilgi îşlem Merkezi, gerekse Bankalarımızın Bilgi İş
lem Sistemi çalışmaları sonucuna göre yakın bir ge
lecekte daha hızlı ve süratli bir ödeme uygulamasıyla 
çek ödeme sistemine geçilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

Çalışma ve. Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin sorusu ve Kültür 
ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/1409) 

23.5.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ecdadımızın yüzyıllar boyu kullandığı, bozkırlar

da içinde konakladığı her biri bir tarihî sanat harikası 
olan devlet ricallerinin çadırlarının Topkapı'da toz 
toprak içinde çürümeye terk edilmesi hakkında aşağı
daki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 
Mükerrem Taşçıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Ecdadımızın yüzyıllar boyunca kullandığı her 
biri sanat eseri olan çadırlarımızın akıbeti ne olmuş
tur? • 

2. Bu çadırlar niçin Topkapı'da yerin altına terk 
edilmiştir? Hangi yüzyıldan kalmıştır? 

3. Bu tarihî şaheserlerin mevcudu kaç tane idi 
ve şimdi kaç adeti kalmıştır? 

4. Her biri ayrı ayrı bir sanat şaheseri olan ec
dat yadigârı bu çadırları onarmayı ve sergilemeyi dü
şünüyor musunuz? 

5. Topkapı Müzesinde çürümeye terk edilmiş ve 
sergilenmesinin düşünülmemesinin sorumlusu kimdir? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 . 1 1 . 1 9 8 6 

Sayı: 3660 
Konu : Hatay Milletvekili Sn. Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun soru önergesi 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) 26.5.1986 gün ve 6/765 - 6271/23781 sayx-

lı yazıları. 
b) 23.10.1986 gün ve 7/1409 - 6271/23781 sayılı 

yazıları. 

tlgi (a) yazıları ile Bakanlığımıza intikal ettirilen, 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun «Topkapı Müzesinde Çürümeye terk edildiği iddia 
edilen tarihî çadırlar»a ilişkin sözlü soru önergesinin 
cevabı, ilgi (b) yazınızla istenildiği üzere yazılıya çev
rilmek suretiyle ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Kültür ve Turizm Bakanı 
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Soru 1. Ecdadımızın yüzyıllar boyunca kullandığı 
herbiri sanat eseri olan çadırlarımızın akıbeti ne ol
muştur? 

Cevap 1. Çadırlar Topkapı Sarayı Müzesi depo
sunda iyi bir şekilde muhafaza edilmektedir. 

Soru 2. Bu çadırlar niçin Topkapı'da yerin altına 
terk 'edilmiştir? Hangi Yüzyıldan kalmıştır? 

Cevap 2. Müzecilikte teşhir olayı kadar depocu
lukta önemli bir unsurdur. Teşhir edilemeyen bu ça
dırlar 1 inci maddede belirtildiği şekilde muhafaza edil
mektedir. Topkapı Sarayı Müzesinde bir Çadır Mü
zesi açılması projesi yapılmaktadır. Sözlkonusu çadır
lar 19 uncu yüzyıla aittir. 

Soru 3. Bu tarihî şaheserlerin mevcudu kaç tane 
idi ve şimdi kaç adeti kalmıştır? 

Cevap 3. Topkapı Sarayı Çadır Seksiyonunda 
halen 48 kalem, eşya kayıtlıdır. 31 adeti otağ, sayöben, 
çadır, çadır eteğidir. Geri kalan çadır alemi, kazık v.s. 
dir. Çadır, otağ ve sıayebanların bir kısmı son derece 
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büyük dört ya da iki direkli denilen tiptedir. 
Soru 4. Herbiri ayrı ayrı bir sanat şaheseri olan 

ecdat yadigârı bu çadırları onarmayı ve sergilemeyi 
düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. Bu çadırlardan restore edilmiş olanlar 
Topkapı Sarayı Müzesinde uygun mekân olmadığı 
için îstanbüldaki Askerî Müzeye teslim edilmiş ve ko
nuyla ilgili olarak hazırlanan özel bir salonda halen 
sergilenmektedir. Topkapı Sarayında bir Çadır Müze
si açılacaktır. 

Soru 5. Topkapı Müzesinde çürümeye terk edilmiş 
ve sergilenmesinin düşünülmemesinin sorumlusu kim
dir? 

Cevap 5. Topkapı Sarayı Müzesinde çürümeye 
terk edilmiş eser bulunmamaktadır. Bütün eserler Top
kapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünün sorumluluğunda
dır. Topkapı Sarayı Müzesinde binlerce eser muhafaza 
altındadır. Eserler, yeni mekânlar restore edilip dev
reye girdikçe, sergilenme imkânına kavuşacaktır. 

»Bw • ' « • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

20 NCt BİRLEŞ/İM 

4 , 1 1 , 1986 Salı 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/29) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 ar
kadaşının, Hükümetin zam ve fiyat politikası hakkın
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/17) 

6 
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' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yıü bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

5. — İstanbul 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 
toru önergesi (6/598) 

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

8. — Edirne MilleCvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

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) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
tn, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 
> 11; — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Baş/bakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

13. — 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) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 



15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

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

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
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) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

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

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

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

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

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

24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

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

26. — Muğla Milletvekili îdrıis Gürpınar'ın, Muğla1 

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

27. — Sinop 'Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat-
larındaka düşüsün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

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

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

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

31. — 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) 

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

33. — 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 'bulunmadıgına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

34. — 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) (1) 

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

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlierine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklair Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

37. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

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

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın-
dan-sözlü ısoru önergesi (6/849) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Şekerbank ve T. Ç. Ziraat Bankasınca Akfa 



A. Ş.'ne verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/850) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30:6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Ba
lkanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/851) £1) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, hazine tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri ara. 
sında ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar aleyhine açılan 
ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş-

" 'bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/852) (1) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/853) (1) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü, soru önerge
si (6/854) (1) 

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

46. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Yatırım 'Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Ana
dolu Bankası ve Güven Sigorta T.A.Ş. yönetim ku
rulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/855) (1) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
•(6/856) !(1) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/857) (1) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/858) (1) 

a — 
50. — 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) 

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

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat ŞÖkmen-
oğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/859) ı(l) 

53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1) -

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen^ 
oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmefc üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) (1) 

55. :— Sinop Milletvekili BarTş Oan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) (1) 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan slözlü soru önergesi 
(6/863) (1) 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) (1) 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

59. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kırsal kalkınma kredilerinin dağıtımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) (1) 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-: 
menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi- (6/867) (1) 

61. "— Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AK'FA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

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



63. — Denizli Milletvekili HalM ibrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

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

65. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğitiim, Spor ve Turistik Tesis
lerinle 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

66. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünerfn, Yol-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
ık'aıtılan bazı misafirlierin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) . '• , 

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

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

69. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/800) 

70. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Teİçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı İddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

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

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

73. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

74. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa'gil'in, YIBİ, 
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

4 — 

j .ı75. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 -1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

I 76. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kıfkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

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

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

79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
I güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/817) 
81. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

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

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

I 84. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
J milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba

kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

85. — Konya Milletvekili Salim Ererin, ara se-
j çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

86. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
j Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in

tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe-

I dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

87. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ankara 
i Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef mu-
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avinliği imtihanına sokulmamalının nedenine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakımından sözlü soru öner
gesi (6/829) 

88. — Konya Milletvekili Sabfi Irmak'ın, kuduz 
vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/830) 

89. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/S32) 

90. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

93. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Lastik Tekerlekli Tfaktörlerin Tescili İçin 

Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve içişleri Komisyonu Raporu (1/785) (S. Sa
yısı : 495) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayıaı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

3. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü MaddesMın Uygullanmasına 

Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 
21.10.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/987) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 
30.10.1986) 

X 5. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/800) 
(G. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 6136 
Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 7 nc'i Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/362) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 
30.10.1986) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Ka
nunla Değişik 14 üncü Maddesinin (A) Bendine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/360) (S. Sayısı : 494) (Dağıt
ma tariiıi : 30.10.1986) 

X 8. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/782) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) 

X 9. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/368) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 30.10.1986) 

X 10. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emek
lilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/796) (S. Sayısı : 
498) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 495 

Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1 /785) 

T.a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 . 8 * 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-
1/284/04841 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Yerilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname», bu
günkü Resmî Gazetede yayımlanmış ye Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun geçici 3 üncü maddesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce edinilmiş ve çeşitli sebeplerle tescili yapılamamışlarımda kullanılan lastik tekerlekli traktörlerin tescili
nin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde (müracaat edenlerin aracın sahibi olduklarını 
gösteren bir belge vermeleri şartıyla) yapılmasını öngörmektedir. 

Verilen bu süre, 18 Haziran 1986 tarihinde sona ermiş ise de; ilgili kuruluşlar ve basın - yayın organların
ca bu konunun duyurulması için gerekli itinanın gösterilmemiş olması sebebi ile, mezkûr tarihe kadar ta
nınmış olan süre içerisinde, özellikle köylerde oturan birçok traktör sahibi traktörlerini tescil ettirememişlor-
dir. 

Bu durum ise; çok sayıda çiftçinin traktörünü trafiğe çıkaramamasına ve tarım işlerinde kullanamaması
na sebep olmuş, yeniden bir süre verilmesi ihtiyacım gündeme getirmiştir. 

Tasan, traktörlerini tescil ettiremeyen çiftçilerin mağduriyetlerini önlemeye ve memleket ekonomisine olan 
katkılarını artırmaya imkân sağlamaktadır. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/785 

Karar No. : 1 
22 . 10 .1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Lastik tekerlekli traktörlerin tescili için süre verilmesi hakkında 257 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname İçişleri Bakanlığı temsilloilerinin de katılmalarıyla Komisyonıumuzun 22.10.1986 günlü 1 inci 'birle
şiminde incelenip görüşüldü. 

Söz konusu Kararnamenin gerekçesi uygun görülerek maddeleri tartışıldı. 
257 Sayılı Kararnamenin 'birinci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edıiıldl. 
Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermeyi düzenleyen 91 inci maddesinin 4 ün

cü fıkrası, «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre 'bitiminden ön
ce onaylanması sırasında yetkinin son 'bulduğu veya süre ibitimine kadar devam ettiği de belirtilir» hükmü
nü getirmiştir. 

İdarî Usull ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi içtin çıkarılan 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Yetki Kanu
nunun yetki süresi 3.6.1986 tarihli ve 3296 sayılı Kanunla 8 Ağustos 1988 tarihine kadar uzatılmıştır. Ana
yasamızın bu amir hükmü karşısında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu için >bu süre 'bitimine kadar 
Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabileceğini kabul eden Komisyonumuz, Kararna
meye bu doğrultuda geçici 'bir madde eklemiştir. 

Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde geçen «Kanun Hükmünde Kararname» tabirleri «Bu Ka
nun» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula «sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur 

Muğla 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 

Başkanvekii 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Burhan Cahit Gündüz 
îzmür 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mustafa Rtfkı Yaylalı 

Erzurum 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 495) 
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HÜKÜMETtN TEİKLÜF ETTİĞİ METİN 

Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili tçin Süre 
Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Lastik tekerUetol traktörlerin tescili için süre ve
rilmesi; 2.2,1984 tarihi ve 2977 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 25.7.1986 
tarihlinde karadıaştırılllmıştır. 

MADDE 1. — 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce edinilmiş 
ve çeşitli sebepleri© tescili yapılamamış olan tarım
da kuianıılan liasttik tekerlekli traktörlerin tescil işlem
leri bir yıl içinde tamıamllanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Ve
rilmesi Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamenin 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 257 sayılı Kanun- Hükmünde Ka
rarnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edlffirniştüır, 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sa 
yılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile ilgli YetM Kanunu üe bu Kanunun 4 üncü mad 
desini değiştiren 3.6.1986 tarihli ve 3296 sayılı Ka 
mumla Bakanlar Kurulumla verilen Kanun Hükmün 
de Kararname çıkarma yetkiısii, 2918 sayılı Trafik Ka 
nunu için adı- geçen kanuınilaria verilen, sürenim biti 
mine kadar geçerlidir, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer ̂  

MADDE 3. — Bu Kamum hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütün 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Millî Savuınttna Bakanı 
Z. Yavuztürk 

; Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

SağM: ve Sosyal Yrd. Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvamltk Bakanı 
M. Kalemli 

Devfet Bak. - Başbakan Yrd. 
L K. Erdem 

Devlet Bakam 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Genç. ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
Devlet Bakam 

K. Oksay 
Devfflet Bakanı 

A. Tenekeci 
Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Düşüşleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

« • » 
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Döneni : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 492 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1 /800) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15.10.1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1850/05758 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.1986 tari
hinde kararlaştırılan «3065 Sayıh Katnıa Değer Vergisd Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanan 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini* 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Katma değer vergisinin ekonomik, malî ve sosyal fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için, 
bünyesinde birden fazla oranın bulunması zorunludur. 

Katma değer vergisinin ilk defa uygulamaya başlanmasıyla birlikte çok sayıda vergi oranının, uygulamada 
ortaya çıkarabileceği sorunlar göz önünde tutularak tek oran kabul edilmiş, bu oranı sadece «temel gıda 
maddeleri» için «0» sıfır'a kadar indirebilme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. 

Ancak, aradan geçen süre içerisinde, Katma Değer Vergisi Kanununun temel hükümleri ve işleyiş meka
nizması, mükellefler ve vergi idaresi tarafından yeterince öğrenilmiş bulunulmaktadır. Bu nedenle, birden 
fazla vergi oranının uygulanması, ortaya önemli zorluklar çıkarmayacaktır. Diğer taraftan, lüks nitelikteki bir 
kısım mal ve hizmetlerin daha yüksek oranda vergilendirilmesi, Devlete gelir sağlanması yanında, vergi ada
letine de yardımcı olacaktır^ 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Katma değer vergisinin % 10 olan genel nisbetini % 15'e kadar yükseltmeye veya % 5'e 
kadar indirmeye ve bu nisbetler dahilinde muhtelif mal ve hizmetler için farklı vergi nisbetleri tespit etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Diğer taraftan, temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve finansal kiralama konusunda Bakanlar Kurulu
nun vergi nispetinin belirlenmesine ilişkin mevcut yetkileri aynen muhafaza edilmektedir. 

Öte yandan, gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar için halen mevcut olan Bakanlar Kurulu yetkisi, 
genel düzenleme kapsamına girdiğinden, maddede ayrıca zikredilmemiştir. 

Madde '2. — Katma değer vergisi 'belge üzerine oturtulmuş bir vergidir. Esas itibariyle bir işlem vergisi-
dir. Bu vergi uygulamasının gelir ve kurumlar vergisi ile paralel- bir şekilde yürütülmesi olumlu sonuçlar 
vermektedir. Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iradında vergi doğuran olay tahsilat esasına 
dayandırıldığı halde katma değer vergisinde vergi doğuran olayın «kullanıma terk edilmesi» ile meydana gel
mesi ortaya sorunlar çıkartmaktadır. 

Bir hizmet ifası olan gayrimenkul kiralama işlemlerinin genel hükümlere göre vergiye tabi tutulması 
yerinde olacaktır. 

Bu .nedenlerle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (h) bendi yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Madde 3, 4. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 23.10.1986 

Esas No. : 1/800 
Karar No. : 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEGLM BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 15.10.1986 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişikli'k Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
22.10.1986 tarihinde yaptığı 61 inci birleşiminde ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi ve 
görüşüldü. 

Bilindiği gibi, katma değer vergisinin ilk defa uygulamaya bağlanmasıyla birlikte çok sayıda vergi ora
nının, uygulamada ortaya çıkarabileceği sorunlar göz önünde tutularak tek oran kabul edilmiş ve bu oranı 

sadece temel gıda maddeleri için sıfıra kadar indirebilme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır, 

Tasarı ile, % 10 olan kaitma değer vergisi oranının % 15'e kadar yükseltilmesi veya % 5'e kadar indiril
mesi ve % 5-15 oranları içinde bazı mal ve hizmetler içm farklı vergi oranları tespit etmeye Bakanlar Kuru
lu yetkili kılınmaktadır. Ayrıca gelir vergisi kanununda gayrimenkul sermaye iradında vergi doğuran olay 
tahsilat esasına dayandırılmakta, oysa katma değer vergisinde vergi doğuran olay «kullanıma terk edilmesi» 
dir, bu ise ortaya birtakım sorunlar çıkartmaktadır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesinin (h) bendinin yürürlükten kaldırılması suretiyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve vergiler ara
sında paralellik sağlanması, amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; katma değer vergisi oranının farklılaştırılması uygun değerlendi
rilmiş ancak, bu farklılaştırmanın yeni fiyat artışlarına yol açıp açmayacağı, dar gelirli geniş halk kitleleri
nin menfi yönde etkilenip etkilenmeyeceği gibi hususlar tartışılmış, sorulan sorulara Hükümet temsilcilerinin 
açıklamalarından sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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Tasarının 1 inci ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3. ve 4 Üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur., 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgiin Albay rak 
Adana 

M. Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

Görüşüm eklidir* 

îlhan Aşkın 
Bursa 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı. 

Şeyhmus Bahçeci 
DiyarbafkH" 

Karşı oyum eklidir. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney -
İstanbul 

Karışı oyum eklidir. 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet DeliCeoğlu 
Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çoruım 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Çekinserim 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Karşı oyum ©klidıir. 

Saffet Sert 
Konya 

Kâttöp Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

0. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 
Çekimser 

İsmail Şengtiın 
Denizli 

İmzada bulunamadı. 

İlhan Araş 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Man'îsa 

Muhalifim 

Fehmi Memişoğlu İsa Vardal 
Rize Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir, Muhalefet şerhim eklidir, 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi (S, Sayısı ; 492) 



KARŞIOY 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, katma de
ğer vergisini c/c 50 oranında artırma yetkisini hükümete vermeyi öngörmektedir. 

1., KDV bir dolaylı vergidir. Gelir adaleti ve vergi adaleti açısından esasen son derece bozuk ve çarpık 
olan bugünkü ekonomik durumu daha da olumsuz bir şekle.sokacaktır. 

2. Fert başına gelir düzeyinin 1 000 Doların altında olduğu ülkemizde, halkın ödeme gücünü aşacak bir 
düzen yaratacaktır. 

3. Çeşitli mal ve hizmetlerin vergilendirilmesi konusunda Hükümete fevkalade keyfî davranma olanağı 
getirecektir., 

4. önemli ölçüde yeni fiyat artışlarına yol açacaktır* 
Tasarıya bu nedenle karşıyız. 

Tülay Öney Erol Ağagil Şeyhmus Bahçeci 
îsitanibu! MiU'ötvökiıli KırMaıreli Mületvekilİ Öi'yarbaJkır Milletvekili 

Isa Vardal 
Zonguldak Milletvekili 

KARŞIOY 

Tasarıya prensip olarak katılmakla birlikte, Katma Değer Vergisi oranının lüks tüketim maddeleri dışın
da da % 15'e kadar artırılması keyfiyetinin dar ve sabit gelirli vatandaşlara yeni *>ir yük getireceği ve aynı 
zamanda maliyet enflasyonunu tahrik edeceği kanaatindeyim. Tasarı hükmü, bu bakımdan madde grupları 
itibariyle sınırlandırılmalıdır. 

Fenni İslimyeli 
Balikesir Milletvekili 

3065 Sayılı Kanuna Değişiklik Yapan Tasarıya Mu halefet Şerhiimdir. 
Vergi nispetlerinin farklılaştırılmasına katılmakla beraber, dar gelirli geniş halk kitlelerini menfî yönde 

etkileyecek tedbirler belirgin olmadığı için, Tasarıya muhalifim. 

Fehmi Memişoğlu 
Rize Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 492) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 3297 sayılı Kanunla değişik 28 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 28. — Katma Değer Vergisinin nispeti ver
giye tabi her işlem için % lOMur* Bakanlar Kurulu 
bu nispeti, 

1. % 15'e kadar artırmaya, % 5'e kadar indirme
ye, bu nispetler dahilinde muhtelif mal ve hizmetler 
için farklı vergi nispetleri tespit etmeye, 

2. Temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve 
10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama 
Kanununa göre finansal kiralamaya konu olan mal
ların teslimi ile bu malların kiralanması işlemleri için 
ayrı ayrı veya bir arada «0» (sıfır)'a kadar indirme
ye veya kanunî haddine çıkarmaya, 

yetkilidir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esas

lar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.» 

MADDE 2. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 10 uncu maddesinin (h) bendi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımım takibeden ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli ) 

İçişleri Bakanı | 
Y. \Akbulut 

Millî Eğitim crençîik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

15.10.1986 

Devlet Bakanı Y. 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. Af. Taşçıoğlu 

<m»m> 
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