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A) Gündem Dışı Konuşmalar 206 
1. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıl-

dırım'ın, Doğu Anadolu illerinde meydana 
gelen kaygı ve endişe verici bazı vahim olay
lara ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 206:209 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, devleti korumakla yükümlü öğelerin 
kural aşındırmaları ve bununla ilgili sorun
larda izlenecek yola ilişkin gündem dışı ko
nuşması 209:211 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, TBMM'de denetime ilişkin faali
yetlerin hükümetçe savsaklandığına ve engel
lendiğine ilişkin gündem dışı konuşması ve 
kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz" 
in cevabı 212:214 

B) Çeşitli İşler 
'1. — Genel Kurulu ziyaret eden Hollan

da Parlamento Heyetine Başkan tarafından 
«Hoşgefctiniz» denilmesi 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması önergeleri 

Sayfa 
211 

211 

214 

1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 
40 arkadaşının, Bankalar Kanununa aykırı 
hareket ederek görevini ihmal ettiği ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 230 uncu mad
desine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı ve 
'Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem hakkında 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/333) , 214:215 

D) Tezkereler ve önergeler 215 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın (6/1045), (6/1046) ı(6/1047), '6/1048), 
(6/1049) sözlü sorularını geri aldığına dair 
önergesti (4/331) 215 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının, vaflci resmî davete ioabet etmek üzere 
beraberindeki bir heyetle Federal Almanya' 
ya gitmesinin Başkanlık Divanınca uygun bu
lunduğuna dlişkin Başkanlık tezkeresi (5/138) 215 
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Sayfa 
3. — Ankara Milletvekili İsmail Samhan' 

in, 2/285 esas sayılı kanun teklifinin, doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi (4/33C) 215:218 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 219 

A) öngörüşmeler 219 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 18 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikasından (kaynaklandığı iddia 
edilen enflasyon, ödemeler dengesi açığı ve 
artan dış borçlarımız gibi sorunlara Ikarşı 
alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 219:231 

2. — Kayseri Miletvekili Mehmet Üner 
ve 30 arkadaşının, belediye başkanları ve be
lediyelerle ilgili tüm iddiaların gerçeklik dere
cesini tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 231:239 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 240 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 240 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, hafif nakliye uçağı üretimiyle 'ilgili çalış
malara ilişiklin Başbakandan sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı 
cevabı (7/1776) 240 

2. — Ağrı Milletvekili 'Paşa Sarıoğlu'nun, 
özel enerji üretim tesisi için başvuruda bulu
nan firmalara ve bu amaçla kurulan santral
lere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türerin yazılı cevabı 
(7/1809) 241:242 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İstanbul'da yaptırılması düşü
nülen «Boğaz Tüp Geçidi» nedeniyle Emin
önü ve Surlar bölgelerinin tahrip göreceği id
diasına ilişkin Bayiındırlık ve İskân Baka
nından sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/1831) 242:243 

4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile 
kamu iktisadı teşebbüslerinde çalışan memur-
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Sayfa 
lara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/1846) 243:246 

5. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, köy muhtarlıklarına güvenlik 
amacıyla aldırtılan telsiz cihazlarının yıllık 
vergilerden muaf tutulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte
moçin'in yazılı cevabı (7/1879) 247 

6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
T.H.Y.'nin ilik Yeni Delhi seferine katılanlara 
ve bu sefer için yapılan masraflara ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/1897) 248:252 

7. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin' 
in, Yeni Delhi hattının açılışı nedeniyle Türk 
Hava Yollarınca düzenlenen uçak: seferine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/1899) 253:258 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'ınun, bakanlıkların merkez ve taşra 
teşkilatlarına ait hizmet binalarında 1984 yılı 
Ocak ayından bu yana yaptırılan onarımla
rın bedeline ilişkin (7/1900); 1984 yılı Ocak 
ayından bu yana bakanlıkların merkez ve 
taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşları 
için yaptırılan levhalara ilişkin (7/1901) Baş
bakandan soruları ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/190O, 7/1901) 258:259 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Camilerini Yaptıracak Köylere Ya
pılacak Malzeme ve Yardım Fonunda 1986 
yılında toplanan kaynaklara ve yapılan har
camalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1921) 260 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, bazı kuruluşların 1980-1986 yılla
rında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı 
cevabı (7/1956) 260:262 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Türkiye Toprak ve Çimento Sa-
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nayii, Türkiye Gübre Sanayii A. Ş. ve Petro-
kimya A.Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında iştirak 
ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı 
(7/1957) 262:266 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00*te açıldı. 
İstanbul Milletvekilli Ömer Necati Cengiz, Tür

kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında çalışan 
personelin aldığı ücretlerin düşüklüğü ve yetkililer
ce alınması gereken tedbirler, 

Sivas Milletvekili Rusan Işın da, enflasyonla 
mücadele ve Anayasa değişikliği; 

Konularında gündem dışı (birer konuşma yaptı
lar. 

Fransa'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudî Türerin dönüşüne kadar Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Sanayii1 ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sağlık (Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısının 
(1/1826) (S. Sayısı : 544) görüşmeleri tamamlanarak 
tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda 
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
üzerindeki görüşmeler alman karar 'gereğince: 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) i(S. Sayısı: 514), 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in, îpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu 1(12/139) <S. Sayısı: 515), 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih ve 
7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) 
Ek ve 1(4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 
554), 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıl
larında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler' 
im yazılı cevabı (7/1958) 267:269 

•• f •••• 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğhı ve 13 Ar
kadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi i e Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının 2954 Sayılı Tüıkdye 
Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) {S. Sayısı : 556), 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Maddesinin 
'Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
'(S. Sayısı : 557), 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558); 

Üzerindeki görüşmeler, komisyon yetkilileri ve 
hükümet temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından; 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek DSP Kumculları 
Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siyasî 
Partiden Kesin İhraç edildikten Sonra DSP'ye Gi
ren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Korulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546), 

Bir Siyasî Partiden listifa Ederek Başka bir Siyasî 
Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti Fes
hedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Milletve
killerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvace
hesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Diva
nı Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu raporları (3/158) (S. Sayısı : 547), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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Bir Siyasî Fantiden İstifa Eden ve Daha Sonra 
Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında 
Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup 
oldukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Baş
ka Bir Siyasî Partiye Giren veya Yemi Bir Siyasî 
Partinin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Mitet-
vekillerinıin Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvace
hesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Diva
nı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/1073) (S. Sayısı : 548); 

Üzerindeki görüşmeler, 'komisyon yetkilileri Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vilayat 

Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — .Samsun Milletvekili Hasan Allftay'ın, şeker 

ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) (Baş
kanlığa gelliş tarihi: 7.5.1987) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/1052) 
(Başkanlığa geiş tarihi: 7.5.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

kamu kurum ve kuruluşlarınca 1980 - 1986 yıllarında 
yerli ve yabancı müşavirlik firmalarına ve üniversite
lere yaptırılan araştırmalara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1981) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1985 ve 1986 yıllarında gümrük vergisinden muaf 
olarak yapılan ithalat tutarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1982) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.5.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 1984 -
1986 yıllarında teftiş edilen kuruluşlara ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1983) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1987) 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşnan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüderlin, Aynı Kanunun 146 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komıiısyonları ra
porları 1(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) {S. Sayısı : 
531, 531'e 1 ve 2 nci Ekler) üzerinde bir süre (gö
rüşüldü. 

12 Mayıs 1987 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere bıMeşime sat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
BaşkanvekiM 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kırklareli Kayseri 
Cemal özbilen Mehmet Üner 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Merkez İlçesine bağlı Molla Köyünde orta
okul yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1984) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.5.1987) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 ar

kadaşının, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek 
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.1987) 

11 . 5 . 1987 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça

lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname (1/844) (Sağlık ve Sosyal İşler, Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1987) 

Raporlar^ 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 

Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay-

II. — GELEN KÂĞITLAR 
8.5-1987 Cuma 
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anmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/833) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 8.5.1987) 
(GÜNDEME) 

2. — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
nun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı, İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir 
ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Yoz
gat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 68 Arkadaşının, 
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1-11 inci 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 8.5.1987) (GÜNDEME) 

3. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 
Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sayısı : 
564) (Dağıtma tarihi : 11.5.1987) (GÜNDEME) 

4. — 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/838) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) (GÜNDEME) 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma 
tarihi : 11.5.1987) (GÜNDEME) 

6. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2,1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 

Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar-
şüaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1987) 

2. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay İli 
Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin ka
palı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6./1054) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 

îli kıyı bandında turizm alanı ve merkezleri dışında 
kalan orman arazilerinin turizm yatırımları için nasıl 
tahsis edildiğine ilişkin Tarım Orman ve • Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 8.5.1987) 

2. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli kıyı bandında turizm yatırımları için 1.1.1984 ta
rihinden bu yana tahsis edilen orman arazilerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1986) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1987) 

3. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli kıyı bandı turizm alt yapısını geliştirecek olan 
projeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1987) 

..<... 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTtP ÜYELER: Süleyman Yağcıoglu (Samsun), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; salonda bulunan sayın milletvekillerinin, 
salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica 
ediyorum. 

\A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 

Doğu Anadolu illerinde meydana gelen kaygı ve en
dişe verici bazı vahim olaylara ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. Sa
yın milletvekillerini sırasıyla davet edeceğim. 

Son günlerde, Doğu Anadolu illerinde meydana 
gelen bazı olaylar hakkında, Tunceli Milletvekili Sa
yın Rıdvan Yıldırım. 

Buyurun Sayın Yıldırım. (SOP sıralarından alkış
lar) 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 6 Mayısta başladığımız 
Doğu Anadolu inceleme gezisi sırasında muttali ol
duğumuz kaygı ve endişe verici bazı vahim olayları, 
oluş sırasına göre yüce Genel Kurulun bilgilerine sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Tunceli - Hozat ilçesi Akören Köyünde Jandar
malar arama yapmış, operasyon için, bu köyden Öz
gür Yağmur ile Müslüm Yağmur'u kılavuz olarak al
mışlar, Kurukaymak Köyü istikametine doğru kaçan 
zanlıların izlerini takip etmişlerdir. Jandarma Astsu
bayı Orhan Keskin, silahsız ve korumasız olan reh
berleri devamlı önlerinde yürütmek suretiyle terörist
lere açık hedef tutmuştur. Bu sırada karşılaşılan terö
ristlerle jandarma arasında silahlı müsademe olmuş
tur. O anda silahsız ve korumasız rehberliğe zorla
nan Müslüm Yağmur ve özgür Yağmur ateşten ko
rumak amacıyla bir jandarma erinin yakınına atlamış-

(Antalya Milletvekili Kadri Altay'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

lardır. Bu durumu farkeden Jandarma.Astsubayı Or
han Keskin bu rehberlere ateş etmiş, özgür Yağmur'u 
yaralamış, Müslüm Yağmur'u da öldürmüştür. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — O jandarma astsubayı 
bir katildir, onu yapmışsa vatan hainidir. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri; ikinci olay da, Tunceli Merkez 
Sütlüce Köyünde 1 Mayıs 1987 günü saat 15.30'da 
vuku bulmuştur. Köy çeşmesine su almak için gelen 
Nadide Masya, Hediye Duran, Fadime Korkmaz, Emi
ne Korkmaz, Kadire Duran üzerine, 400 metre ileri
deki - gözetleme kuleleri bulunan - jandarma karako
lundan otomatik silahlarla ateş edilmiş, Nadide Mas
ya ve Hediye Duran ağır yaralanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, yerlerimize oturalım. 
Sayın Cansızoğlu, içtüzüğün 57 nci maddesi uya

rınca Meclise kravatsız olarak gelmek yasaklanmıştır. 
Kravatsız olarak geldiğinizi farketmekteyim. Bu ne
denle, İçtüzüğün 57 nci maddesi uyarınca... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Def olsun!.. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... Lütfen, 
sayın milleitvekiilleri... 

içtüzüğün 57 nci maddesi uyarınca, kravatınızı ta
karak katılmanız veya Meclisten ayrılmanızı rica edi
yorum. 

Buyurun Sayın Cansızoğlu... 
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Başör

tüsü yasağı kalkıncaya kadar kravat takmıyorum ve 
çıkmayacağım. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Cansızoğlu... 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Defol!.. Defol!.. 
BAŞKAN — Sayın Cansızoğlu, Genel Kuruldan 

ayrılmanızı rica ediyorum. 
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Çıkmı

yorum!.. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Cansızoğlu, İçtüzük, bu Yüce 

Meclisin uygulamak üzere kendi yaptığı İçtüzüktür. 
Bunu uygulattrrmamaya, Yüce Meclise gölge düşür
meye hiçbir milletvekilinin hakkı yoktur; hiçbir Baş
kan müsamaha gösteremez. Lütfen, Genel Kuruldan 
ayrılmanızı tekrar rica ediyorum. 

Sayın grup başkanvekiüerinden, Genel Kurul ça
lışmasına yardımcı olmalarını; Sayın İdare Amirle
rinden İçtüzüğü uygulamalarını rica ediyorum. 

Buyurun. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Çıkmı
yorum!.. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Defolsun oradan, 
defolsun!.. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Utanmaz 
adam!.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne bağırıyorsun? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Evet Sayın 
Cansızoğlu... (Gürültüler) Sayın milletvekilleri, lüt
fen... (Gürültüler) Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Kaldığımız yerden devam etmek ve saat 15.30'da 
toplanmak üzere birleş/ime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanına Saati: 15.10 

İKtNCÎ OTURUM 

Açılına Saati: 15.30 

BAŞKAN : Başkan vekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Arif Ağaoglu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecllisinin 101 inci Birleşiminin İkinci .Oturumunu açıyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, hangi konuda söz is
temiştiniz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, konuyu basit bir İçtüzük olayı olarak değerlen
dirip birleşime ara vermeniz konusunda. 

BAŞKAN — Tutumumuz hakkında, buyurun Sa
yın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Mayıs tarihi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hayatında, 17 nci 
Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasî tari
hinde kara bir leke olarak yer alacaktır. 

Yaşanılan olay, basit bir İçtüzük ihlali değildir; 
uzantılarıyla yetinmeyen irtica, bugün Mecliste çörek
lenmiştir. 

Sayın Başkanım... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Tutumunuz 

hakkında söz istemişti Sayın Başkan. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, birleşiime geçici bir süre ara vermesi, herhangi 
bir şekilde... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, İçtüzüğe göre Baş
kanlığın ne yapması gerekirdi, neyi yapmadı, lütfen 
bu konuda konuşun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arz ediyo
rum Sayın Başkanım. 

Basit bir İçtüzük ihlali olayı değildir ve aynı söz
lerimi bilinçle tekrarlıyorum; irtica, uzantılarıyla ye
tinmemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisine bugün çö
reklenmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — Karıştırmayın. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anavatan 

Grubunun büyük ekseriyetinin... (ANAP sıralarından 
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gürültüler) Anavatan Grubunun büyük ekseriyetinin 
- Sayın özal, zatı âliniz de bu ekseriyetin içine da
hilsiniz - bu olaydan en az bizim kadar üzüldüklerimi 
ve en az rejimin geleceği açısından bizim kadar en
dişeye düştüklerini tahmin ediyorum ve umuyorum. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Endişe du
yacak ne var? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, birleşime 20 dakika ara vermenizi, Meclisin ça
lışmalarının bu olay nedeniyle aksamasını, İçtüzük 
karşısında doğru bulmadım. Zatı âlinizin, birleşime ara 
vermeden, oturum devam ederken bütün idare amir
lerini göreve çağırıp bir siyasî anarşiye dönen bu ey
lemi önlemeniz gerekirdi. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

METİN ATAMAN (İsparta) — Onun başı da siz-
siniiz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
1. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'in, 

Doğu Anadolu illerinde meydana gelen kaygı ve en
dişe verici bazı vahim olaylara ilişkin gündem dışı ko
nuşması (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Tunceli Milletvekili Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın 
gündem dışı konuşması yarım kalmıştı. 

Sayın Yıldırım'ın konuşması Başkanlıkça kesil
miştir. Konuşma yeni başlamıştı ve insicamını da kay
bettiği için baştan alınmasında fayda var. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 6 Mayısta başladığımız Do
ğu Anadolu inceleme gezisi sırasında muttali olduğu
muz kaygı ve endişe verici bazı vahim olayları, oluş sı
rasına göre yüce Genel Kurulun bilgilerine sunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Tunceli - Hozat İlçesi Akören Köyünde jandar
malar arama yapmış, operasyon için, bu köyden öz
gür Yağmur ile Müslüm Yağmur'u kılavuz olarak al
mışlar, Kurukaymak Köyü istikametine doğru ka
çan zanlıların izlerini takip etmişlerdir. Jandarma As-
subayı Orhan Keskin, silahsız ve korumasız olan reh
berleri devamlı önlerinde yürütmek suretiyle terörist
lere açık hedef tutmuştur. Bu sırada karşılaşılan terö
ristlerle jandarma arasında sıilaihlı müsademe olmuş
tur. O anda silahsız ve korumasız rehberliğe zorlanan 

M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çatısı altında, nereden ve 
kimden güç aldığını bildiğimiz bu kabil olayların teker
rür etmemesi ve ANAP Grubunun çok sayın üyele
rinin bundan üzüldüğüne, en az benim kadar üzül
düğüne inandığım geriiş kadrosunun buna mani ol
masını diliyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığımızın tutumunda 

bir yanlışlık olmadığı düşüncesindeyiz ve de... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen nasıl valilik 

yaptın? 
BAŞKAN — ... idare amirleri ve grup başkanve-

fcilleri göreve çağrıldığında, Genel Kurulda bir kavga 
başlangıcı olmuştur; ara verme nedenimizin biri de 
o idi. 

KURULA SUNUŞLARI 

Müslüm Yağmur ve özgür Yağmur, ateşten korunmak 
amacıyla bir jandarma erinin yakınına atlamışlardır. 
Bu durumu fark eden jardarma assu'bayı Orhan Kes
kin, bu rehberlere ateş etmiş, Özgür Yağmur'u yara
lamış, Müslüm Yağmur'u da öldürmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, ikinci olay da, Tunceli 
Merkez Sütlüce Köyümde 1 Mayıs 1987 günü saat 
15.30'da vuku bulmuştur. Köy çeşmesine su almak 
için gelen Nadide Masya, Hediye Duran, Fadime 
Korkmaz, Emine Korkmaz, Kadire Duran üzerine, 
400 metre ilerideki - gözetleme kuleleri bulunan - jan
darma karakolundan otomatik silahlarla ateş edilmiş
tir; Nadide Masya ve Hediye Duran ağır yaralanmış, 
diğerleri çeşme arkasına sığınarak ateşten kurtulmuş
lardır. Olay yerine gelen jandarmalar ve assulbay, 
ateş edilen bu kişilere gözdağı vererek, «Bir kaza ol
du, herkese böyle diyeceksiniz, olay köyden dışarı çık
mayacak» demişlerdir. Basınla birlikte olay yerinde 
Sayın MilleitVekillerimiz Fikri Sağlar ve Cüneyt Can-
ver ile durumu tespit ettik, jandarma alay komutanına 
ve valiye durumun vahametini anlattık. 

Değerli milletvekilleri, kanun dışı bu keyfî uygu
lamaların bir nedeni de, eski Tunceli Valisi Kenan Gü-
ven'in, Tunceli'yi bir savaş bölgesi, halkı da doğal 
düşman kabul eden bir mantıkla yoğun baskılar içe
ren Tunceli Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu 11.7.1986 
gün ve 01 Hal Büro 3 - A/31 sayılı Genelgesinden 
kaynaklanmaktadır ve halen yürürlüktedir. Bu düze
ne göre, vatandaşlar, her an canlarına yönelik bir sal
dırıya uğramak tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. 
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Aziz arkadaşlarım, bu zihniyetin, bu uygulamanın 
demokrasi ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı 
aşikârdır. Ülkemizde hukukun üstünlüğü, demokrasi
nin yerleşmesi, bu ve benzeri uygulamalarla önlenmiş
tir. Siyasî sorumluluk taşıyan hükümetin, zaman ge
çirmeden vatandaşı mağdur eden bu uygulamaları ön
lemesini istemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü olay da, 3 Mayıs 1987 
günü Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesinde vuku bul
muştur. Oruç tutmadığı bahanesiyle, demokratik fikre 
sahip olan Mehmet Şirin Teklin, Türk - İslam sentezi 
görüşüne sahip bağnaz Adnan Sayın tarafından bı
çaklanarak öldürülmüştür. Olay yerine yakm olan po
lis, olay yerine geldiğinde saldırganı izleyip yakalaması 
gerekirken; işi ağırdan almış, yaralıyı hastaneye götür
müştür, yanlı gözükmüştür. 

Düşünceye, fikre tahammülsüzlüğün kaynağı, bu 
yere rektör olarak atanan Profesör Nihat Baysun'dan 
kaynaklanmaktadır. Bu kişinin görüşü, Batı tipti de
mokrasi ve hukuk anlayışına karşı, bağnaz bir duru
mu yansıtan Türk - îslam sentezi içindedir. Bu kişi, 
YÖK'Ün desteğindedir, bu kişiden önce bu üniversite
de rek'tör olan demokratik yapıya sahlip Rektör Hakkı 
Atun, bu üniversitedeki irticaî gelişmelerin yaratacağı 
tehlikeleri belirttiğinden, YÖK tarafından görevden 
alınmıştır. 

Sayın Fikri Sağlar ve Cüneyt Canver ile olay ma
hallinde inceleme yapmaya gittiğimizde, çevremize 
yığılan ve derdini anlatmaya çalışan halkın bu duru
mu, polisçe fotoğraf çekilmek suretiyle baskı altına 
alınmak istenmiştir. 

Van'da, Türk - îslam sentezi bağnaz görüşünün tel
kini için, irşat eküplerin'n - Başta üniversite olmak 
üzere - her kurumda faaliyet gösterdiği anlaşılmış
tır. Bu da, münferit bir olaydır diye küçümsenmeme
lidir, önlem alınmalıdır; acilen önlem alınmadığı tak
dirde, ileride Menemen irticaî olayları gibi, vahim 
olaylara sebebiyet verilebilir. Hükümeti ve ilgilileri 
acilen göreve davet ediyorum. 

Konuyu hassasiyetle izleyen Yüce Meclise teşekkür 
öder, engin saygılarımı sunarım. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Devletin aşındırılmasına... (ANAP 

sıralarından «Bakan cevap verecek» sesleri) 
Söz vereceğim. Şimdi bir arkadaşımızı çağırmış

tım, ondan sonra söz vereceğim Sayın Bakan. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Güncelliğini kaybe
der Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hükümetin ön
celiği vardır; ancak hükümet daha önce söz isteme
miştir. B> sayın milletvekilini... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — İnsicamı kaybeder 
Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Konuşturma, at dı
şarı!.. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ne karışıyorsu
nuz be?.. 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, dev
leti korumakla yükümlü öğelerin kural aşındırmaları 
ve bununla ilgili sorunlarda izlenecek yola ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Devleti korumakla yükümlü öğele
rin kural aşındırması, devletin aşınıdırılmasına yol aça
cağından, sorumlular hakkında izlenecek yol hakkın
da, İstanbul Milletvekili Sayın Günseli özkaya gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Özkaya. (SHP, DYP, DSP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; devleti korumakla yüküm
lü organlar, devleti yalnız kendi dışlarından değil, 
kendi içlerinden gelen tahriplere karşı da korumak 
zorundadırlar. 

Devletin korunmasının belli ve yazılı kuralları 
vardır. Bu kuralların dışına taşan kim olursa olsun, 
belli ve yazılı müeyyideler uygulanır. 

İki gün önce, Danıştay Başkanı bakın ne diyor : 
«Benim kanaatim, devleti meydana getiren organla
rın, idarenin ve kişilerin Anayasanın maksat ve ruhu
na tam olarak riayet etmedikleridir» Devam ediyor : 
«Eğer bir devlette hukuk kurallarına tam riayet edil
meyerek hukuk anarşisi yaratılmış ise, bunu diğer 
anarşiler takip eder.» 

Şimdi de, önceki gün bir yayın organında, Kadın 
Vakfı Başkanının direktifi ile eski Başkonsolos Akın-
cı'nın vakıf adına Frankfurt'ta haraç topladığı yazıl
mıştır. Bugün ise Bayan özal'ın yaptığı bir açıklama
da, Dışişlerinde memur olan Bilge Erol adlı hanımın 
Doğru Yol Partisiyle birlikte bir komplo hazırlaya
rak, bu haraç işini yürüttükleri bildirilmiştir. 

Olayın benim yönümden doğru olan tarafı şu
dur : Bilge Erol denen hariciyeci hanım, Bayan özal 
tarafından, Dışişleri Bakanlığından alınan özel bir 
izin ile, 60 kişilik özel bir ev toplantısında, bir der-
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neğin kongre başkanlığı ile görevlendirilmiştir. Ertesi 
gün, eski üyeler yasa dışı dernekten çıkarılmış ola
rak, sahte üyelerle ve Bakan Özal'ın katılımı ile söz
de resmî bir kongre düzenlemişlerdir. Bayan özal, 
bu kongreyi idare ettirdiği Bilge Erol'un, hemen bir 
dış göreve atanmasını sağlamıştır. İzinli olarak yurda 
gelişlerinde, resmî araba ile konutuna davet ettiği, bir
likte yemek yedikleri bu hanımı. Şimdi Bayan özal, 
neden haraç almakla suçlamakta ve bir partiyi komp
lo iddiası ile itham etmektedir? Acaba, gündelikçi 
terzisi Müberra Karul'u sahte olarak kaydettiren kim
dir? Bunlara dair tüm belgeler resmî mercilerde bu
lunmaktadır. Bu mercilere etki yaparak, gerçekleri 
gizleten kimdir? 

Bir başka örnek : Bayan özal'ın, Bayan Reagan'a 
ödül vermek için, 17 Mayısta Amerika'ya giderek, 
mehter takımı eşliğinde görkemli tören hazırlığının 
dosyası, Büyükelçi Sayın Elekdağ tarafından Bayan 
Özal'a takdim edilmiştir. Ancak daha sonra, Beyaz 
Saray, mehter takımlı alenî töreni iptal ederek, ödül 
törenine kısıtlı bir özellik getirmiştir. Bu durum, bü
yükelçinin başarısızlığı sayılarak, tepkiye yol açmıştır. 

Sayın milletvekilleri, vakıf, hukuk kuralları ile 
donatılmış yasal bir kuruluştur. Anayasa, Siyasî Par
tiler Kanunu, Seçim Kanunu, Milletvekilleri Seçimi 
Kanunu ve 1630 sayılı Kanun; vakıflara bazı yasak
ları müeyyideleriyle birlikte getirmiştir. Siyasî nüfuz 
kullanarak para toplamak, uluslararası ilişki kurmak, 
menfaat sağlamak, sahte üyelerle kongre düzenletmek, 
siyasî demeçler vermek; bir idarî ve adlî kovuşturma 
konusudur. Vakfı kuran bir hanım, kendi mal var
lığını koymuyor ve siyasî nüfuzuna dayanarak bas
kıyla para topluyorsa, bir partiyi hasım ilan edebi
liyorsa, bu, yasal bir vakıf olmaktan çıkmıştır. 

Daha önemlisi, vakıf, idarî ve adlî takibe uğramı-
yorsa, Danıştay Başkanının dediği gibi, işte orada hu
kuk anarşisi başlamış demektir. Yurt dışındaki işçi
lerin oylarını etkileme çabaları, hükümet desteğinde 
ortaya çıkarsa, önümüzdeki seçimlerde, şimdiden bir 
muhalefet partisinin ortaya attığı meşruluk tartışma
ları, iktidarın ayak bağı olur ve diyetli bir iktidar bu
nu asla önleyemez. 

«Bana bir nirengi noktası bulun ki, arzı yerinden 
oynatayım» diyen bilgin gibi, «öyle bir hilei siyaset 
bulduk ki, seçimleri yerinden oynatırız» mı demek is-
teniyordur? 

«Demirel'in şansı yok» diyebilen ve tonajla ölçü
len kupür, resim, video kasetli siyasî demeçleri vere
bilen, bir başka vakıf başkanı gösterin ki, Anayasayı 
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sizden önce yerinden biz oynatalım. Bu vakıf başka
nı, devletin 17 valisine, eşleriyle birlikte resmî top
lantı düzenleyerek, - kuruluşu bir yıl olduğu halde -
hükümet dönemini kapsayan geçmiş üç yılın hesabını 
alabiliyorsa ve bu devlet görevlilerine talimatlar yağ-
dırabiliyorsa ve ilgili tokan orada susmuşsa, bu Ar-
şimet'in «evreka» sı gibi, çift hükümetli, yeni bir cum
huriyet, yeni bir yönetimin müjdesi midir? (SHP, 
DSP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Üniversite kürsülerinde, öğrencilere ve öğretim 
üyelerine konferanslar verebilen bu vakıf başkanının, 
henüz Meclis kürsüsüne ulaşamayışını, acaba bir ka
yıp mı sayalım? 

Sayın milletvekilleri, nerede üniversitelerdeki si
yaset yasağı, nerede ilim ve kültürün değeri, nerede 
derneklerin siyaset dışı tutulması, nerede özerklik, ne
rede eşitlik, nerede hukuk devleti? 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Siz de dernek 
başkanlığı yaptınız. 

GÜNSEU ÖZKAYA (Devamla) — Tüm yetki
liler susmuş. Sükûtun altın olduğu devir geçti sayın 
milletvekilleri. Ekonomiden sıçrayan enflasyon, söz 
sanatını, kültürü ve en önemlisi, hukuku sarsmaya 
başladı; nerede savcılar; nerede valiler, müfettişler; 
nerede denetçiler; nerede ilgililer ve yetkililer? 

Bu yasa dışı eylemlerin karanlığına gömülenler, 
ortalıktan kaybolmayı yeğ tutanlar, yeni bir iktidarın 
aydınlığında suçlular zinciri içinde ortaya çıkarılacak; 
bu yasa dışı, bugün kapatılamayan vakıflar kapatı
lacak ve suç ortaklarıyla birlikte Semra Özal da yar
gılanacak ve Cumhuriyetimiz ve (ANAP sıralarından 
gürültüler, SHP, DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 
demokrasimiz sahipsiz olmadığını kanıtlayacaktır ve 
sayın milletvekilleri, ülkemiz hukukun rayına bugün 
değilse bile yarınlarda oturtulacaktır. 

Saygıyla. (SHP, DYP, DSP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
1. — İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un, Tunceli 

MilletvtkiU Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Doğu Anadolu 
illerinde meydana gelen kaygı ve endişe verici bazı 
vahim olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına ce
vabı 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın konuş
masına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın 
Yıldırım Akbulut'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akbulut. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ÎÇtŞLERÎ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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gündem dışı konuşan sayın milletvekili, «Tunceli'de 
Jandarma Komutanı Orhan Keskin'in bir operasyo
na giderken jandarma erlerine rehberlik yapan kişi
lerin ateş altında kalması esnasında kendilerini as
kerlerin yanına atmak gibi bir davranışından dolayı 
kurşunlandıklarını ve Müslüm Yağmur ismindeki 
rehberin öldürüldüğünü, diğerinin de yaralandığını» 
ifade etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk askeri, ülkede hu
zur ve güveni sağlayabilmek için, gerektiğinde en kıy
metli varlığı olan hayatını da ortaya koymak sure
tiyle vazife görmektedir. Biz, icra edilen bu vazife 
nedeniyle, bu kürsüden kendilerine şükran ve minnet 
duygularımızı ifade ediyoruz. Ancak, bu vazife ic
rası esnasında kanunlara aykırı davranışları olanlar 
var ise, onlar da mutlak surette takip ile gerekli şe
kilde cezalandırılmaktadırlar. Bu da, bütün Türk mil
letince ve yüksek heyetinizce bilinen bir husustur. 

Ben, jandarma komutanının bu şekilde, bir reh
beri öldürdüğü, iddialarına katiyen katılmıyorum. 
Onun içindir ki, Türk emniyet güçlerini küçük dü
şürmeye matuf bu şekildeki iddiaları katiyen benim
semiyor ve reddediyorum. (ANAP sıralarından «Bra-
so» sesleri, alkışlar) 

Her ne şekilde davranılırsa davranılsm, şu husu
sun iyi bilinmesini isterim : Hükümetimiz ve emni
yet güçleri ülkede huzur ve güveni sağlamak için meş
ru ve kanunlar çerçevesinde her türlü gayreti, yılma
dan, mutlak surette göstereceklerdir ve buna mecbur
durlar ve biz de mecburuz. Vazife anlayışımız, ülke
deki huzur ve güveni sağlamak için hareket tarzımız 
ve temel noktalarımız bunlardır. Bunu, şu veyahut 
da bu şekildeki yanlış beyanlarla, gerçek olmayan 
düşüncelerle saptırmak ve gölgelemek mümkün değil
dir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Eruzurm) — Sayın 
Bakan, siz saptırıyorsunuz, siz; tahkik edin, ondan 
sonra konuşun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Aynı şekilde, tedbirsizlik ve dikkatsiz
lik suretiyle, Tunceli'de çeşme başında yaralanmış 
olan iki hanım kızımızın uğramış olduğu bu hareket
ten dolayı, fiilin faili mahkemece tutuklanmıştır. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkanım, affe
dersiniz, bir şey soracağım, beni bağışlar mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ateş... 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Bakanım, vali

ye telefon ettim; vali, «bir kurşunla yaralanmıştır» 
dedi. Kızda dört yara vardır. Bir kurşun mu, dört 
kurşun mu, lütfen açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Ateş, yerinizden soru sormak 
yoktur. 

Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Türkiye'de bağımsız yargı organları 
vardır, Türkiye'de suçluları takip ile görevli emniyet 
güçleri ve savcılıklar vardır. Bu kürsüden defaatle ifa 
de ettim, hiçbir zanlı takipsiz kalmamıştır. Eğer suç 
işleyen varsa, kanunlar çerçevesinde takip edilir, ve 
gerekli şekilde cezalandırılır. Bunu bütün Türk em
niyet güçlerine, bütün görevlilere teşmil etmek çok 
yanlıştır. Eğer samimiyetle yapılıyorsa, vereceğim ce
vap bundan ibarettir; ama maksatlı yapılıyorsa ve 
bununla, Türk emniyet güçlerinin vazifesini gereği gi
bi yerine getirmemesi amacı güdülüyorsa, bu işin şid-
letle karşısında olduğumuzu tekrar ve tekrar ifade et
mek isterim. 

HÜSEYİN AVNt SAGESEN (Ordu) — Öyle bir 
amaç, kesinlikle kimsede yok. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — En az 
sizin kadar yurtseverim. Yanlış beyan veren hükümet 
üyesi; gidin yurt gerçeklerini mahallinde inceleyin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Değerli milletvekilleri, Van'daki olay
ları en ince teferruatına kadar takip ediyoruz. Olay 
anından beri, gözden uzak tutmuş olduğumuz hiçbir 
hareket yoktur. Gerekli incelemeler ve soruşturmalar 
devam etmektedir. Hiçbir zaman, laik Cumhuriyetin 
kanunlarına karşı kim tarafından olursa olsun, ya
pılacak herhangi bir hareketi tasvip etmemiz müm
kün değildir. 

HÜSEYİN AVNI GÜLER (İstanbul) — Sen de 
inanmıyorsun ya... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Laikliğe dikkat 
edin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız biraz uza-
yacaksa, şu anda gelen heyete hoşgeldiniz diyece
ğim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Par

lamento Heyetine Başkan tarafından «Hoşgeldiniz'» 
denilmesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclisimizin 
davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan, Hol
landa Parlamentosu İkinci Meclisi Başkanı Sayın 
Dirk Dolman Başkanlığındaki Parlamento Heyeti şu 
anda Meclisimizi onurlandırmış bulunmaktadır. Ken-
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dilerine yüce heyetiniz adına «hoşgeldiniz» derim. 
(Alkışlar) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
1. — İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un, Tunceli 

Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Doğu Anadolu 
illerinde meydana gelen kaygı ve endişe verici bazı 
vahim olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına ce
vabı. (Devam) 

.BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AK^ULUT 

(Devamla) — Bizim üzerinde titizlikle durduğumuz, 
suç işleyenlerin, kim olursa olsun, takipçisi olmaktır. 
Hiçbir kesime, hiçbir düşünce ve görüşe, suç işleme
si için destek olmamız mümkün değildir. Bizim diğer 
idarelerden ayrılmış olduğumuz nokta ve vasfımız 
işte buradadır. Onun içindir ki, ülkede huzur ve gü
ven, zamanımızda en iyi bir biçimde sağlanmıştır ve 
bu şekilde de sürdürülecektir. 

Bu duygularımla, yüce Meclisi saygıyla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Huzur ve güveni 

önce Mecliste sağlayın Sayın Bakan. 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, TBMM'de denetime ilişkin faaliyetlerin hükümet
çe savsaklandığına ve engellendiğine ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Kültür ve Turizm Bakam A. Me
sut Yılmaz'ın cevabı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetim işlerinin, hükümetçe savsaklanması ve en
gellenmesi konusunda, Edirne Milletvekili Sayın 
Türkân Turgut Arıkan; buyurun efendim. (SHP, 
DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ı(Ediirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı bakanların, 
milletvekillerine ve dolayısıyla millete gerçekleri 
söylemediklerini, belgeli iki olayla sizlere arz etmek 
üzere söz aldım. 

Olay 1. 28 Ocak 1986 tarihinde, o günün Kül
tür ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu' 
na, Turizmi Geliştirme Fonuyla ilgili bir soru yö
neltmiş ve bu fondan 1984 - 1985 yıllarında turizm 
yatırımları için kredi verilen 'kuruluşlarla ilgili bil
giler sormuştum. 

Sayın Taşçıoğlu tarafından verilen 6 Mart 1986 
tarihli, 523 sayılı yazılı cevapta, 1985 yılında, An
kara'da beş yıldızlı otel için Ahmet Hattat Firma
sına yüzde 25 faizli 2 751 718 000 lira kredi verildiği 
•bildirilmişti. 

Biliyorsunuz, daha sonra, Kültür ve Turizm Ba
kanı olarak Sayın Mesut Yılmaz görevlendirildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2 Kasım 1936 
günü Kültür ve Turizm Bakanlığının 1987 yılı büt
çesi görüşülürken, Sayın Mesut Yılmaz'a aynen şu 
soruyu sordum: «Turizmi Teşvik Fonundan 1985 yı
lında Hattat firmasına tahsis edilen Ikredi tutarı ve 
bundan bugüne kadar ödenen tutar nedir? Bu kredi 
ile ilgili, Ankara'daki otelin durumu nedir, ne öl
çüde gerçekleştirilmiştir?» Bu soruma Sayın Mesut 
Yılmaz tarafından verilen ve Plan ve Bütçe Komis
yonu tutanaklarının 189 uncu sayfasında yer alan 
cevap tıpatıp şöyledir: «Sayın iArıkan, doğrusu, be
nim burada açıklamak istemediğim bazı sorular yö
nelttiler. Ahmet Hattat ismine Turizm Bankamızca 
yapılmış herhangi bir kredi tahsisi yoktur; ama, bu 
şahsın ortak olduğu 'bir şirket varsa, o şirketin de adı 
kendilerinde varsa, o zaman onu da araştırırız.» 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz aynı görevi 
üstlenen iki bakanın aynı konudaki cevapları birbi
rini tutmuyor. Sayın Taşçıoğlu, «1985\e Ahmet Hat
tat firmasına 2 751 718 000 lira kredi tahsis edildi» 
diyor. Bir yıl sonra, Sayın Mesut Yılmaz, «1985'te 
böyle bir kredi tahsisi yoktur; ama, bu şahsın ortak 
olduğu bir şirket varsa, ismini biliyorlarsa söyle
sinler araştıralım» diyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum; Sayın Me
sut Yılmaz neden bazı hususları açıklamak isteme
miştir? Nedir bu açıklanmayacak olan hususlar? Bu 
firma ile kimlerin ne gibi ilişkileri vardır ki, verlen 
krediler çeşitli yollarla kamufle edilmek, kalın bir 
sis perdesi ile örtülımak istenmektedir? Krediler yeni 
kanallarla aynı merkeze mi akıtılmıştır ilki bakan 
tarafından verilen cevaplardan hangisi doğrudur? Ba
kanlardan hangisi doğruyu süylemiştir, hangisi doğ
ruyu söylememiştir? Bana sorarsanız Sayın Taşçı
oğlu doğruyu söylemiştir. Sayın Yılmaz doğruyu 
söylememiş, bazı hususları milletten gizlemek iste
miştir. 

Olay 2. 4 Temmuz 1986, 26 Ocak 1987 ve 13 
Nisan 1987 tarihlerinde, Başbakan Yardımcısı Sa
yın Kaya Erdem'e ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sayın Kurtoebe Alptemoçin'e, «(İthalat ve İhracatta 
vergi iadeleri, fonlar ve primlerde yapılan sürekli de
ğişikliklerden kaynaklandığını ileri sürdükleri zarar
ları nedeniyle, Hazine aleyhine açtıkları davalardan 
vazgeçen firmaları vazgeçtikleri dava sayısını, bunla
rın Türk Lirası tutarlarını, bu feragat nedeniyle bu 
firmaların vergi iadesi, fon ve prim konusunda her-
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hangi bir isteklerinin yerine getirilip getirilmediğini» » 
sormuştum. Sayın Kaya Erdem, sorumu cevaplan
dırmayarak geçiştirmiş ve «bu tür davaların genel
de Maliye Bakanlığınca takip edildiğini» bildirmiş- I 
ti. 

Sayın Kurtcebe Alptemoçin'in, tarihsiz, 4394/ I 
11392 sayılı cevabı aynen şöyledir: «Bakanlığımız 
kayıtlarının incelenmesinde, 1984, 1985 ve 1986 yıl
larında ithalat ve ihracatta vergi iadeleri, fonlar ve I 
primlerde yapılan değişikliklerden kaynaklandığını 
•ileri sürdükleri zararları nedeniyle, kuruluşlar tara
fından Hazine aleyhine açılmış, ya da açıldıktan 
sonra vazgeçilmiş davaya rastlanmamıştır.» 

'Sayın milletvekilleri, bana. ulaşan şu belgeye gö- I 
re - bana ulaşan, pullu, imzalı iki belge var elimde-
bir firma, Başbakan Yardımcılığına yazdığı ve 33821 
numara ile kayıtlı 25 Eylül 1984 'tarihli yazısıyla, 
Başbakanlık aleyhine Ankara Üçüncü (İdare Mahke--
tnesine açmış olduğu davadan feragat etmiştir. Yani, 
bakanların bana vermiş .oldukları cevapları doğru I 
değildir. 

'Sayın milletvekilleri, firmalar, hükümetin aldığı 
genel ilkelere dayanan kararlar sonucu, elbette ki I 
davalarından vazgeçebilirler; ancak, şu belgeye göre 
bir firma davasından vazgeçtiği halde, Sayın Kaya 
Erdem ve Sayın Kurtcebe Alptemoçin bu olayı ne- I 
den gizlemek gereğini duymuşlardır? Vazgeçilen dava- I 
nın Türk Lirası tutarı nedir? Bu feragat karşılığın- I 
da daha sonraları hangi ihracat kararıyla bu firma- I 
ya ne tutarda ek imkânlar sağlanmıştır? Kapalı 
kapılar ardındaki gerçekler nedir? Millî iradeden giz
lenen nedir? I 

Sayın milletvekilleri, Türk Ceza Kanununun 339 
ve 340 inci maddeleri, evrakta sahtekârlıkla ilgilidir. I 
Tamamen veya kısmen sahte bir varaka tanzim edil
mesi, hakikate uygun olmayan ifadeler kullanılması, 
sahtekârlık olarak tanımlanmaktadır. Bazı bakanlar, I 
milletvekillerine gerçek dışı bilgiler vererek, sahte- I 
karlık suçıj işlemiş olmuyorlar mı? I 

Bu iki olay çok açık bir şekilde ortaya koymuş- I 
tur ki, ANAP iktidarı, milletvekillerini^ dolayısıyla 1 
milleti aldatmaktadır. I 

Üzerine basa basa söylüyorum, bu iktidar devlet I 
yönetimini, bir yönü ile trajediye, bir yönü ile ko- I 
mediye çevirmiştir. I 

Sayın bakanlar, yalancının mumunun yatsıya I 
kadar yanacağını unutmuşlardır. Anlaşılan odur ki, I 
çoğunuzun haberi olmadan, bakanliklarda oyunlar { 

dönmektedir. Üzerinizdeki ölü toprağını silkeleyerek, 
bu gidişe ne zaman dur diyeceksiniz, gerçekten me
rak ediyorum. 

Saygılar sunarım. '(SHP, DYP, DSP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın konuşmasına ce

vap vermek üzere Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 
Mesut Yılmaz söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Balkan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ ı(Rize) — 'Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; yüce Meclisin ve sayın milletvekillerinin de
netim görevlerinin kutsallığına en fazla inanmış ar
kadaşlarınızdan biri olarak, sayın Türkân Arıkan'ın 
burada yaptığı konuşmadan, büyük üzüntü duydum. 
Çünkü, Sayın Arıkan'ın burada yaptığı konuşmada 
bizzat kullandığı ifadelerden anlaşılmaktadır ki, ken
disi, daha önce, selefim olan sayın bakana yönelttiği 
bir soru önergesine cevap aldığı halde, aynı soru
yu bütçe görüşmesi sırasında bana da yöneltmiştir. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Sahtekâr ken
disidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ '(Devamla) — Şimdi, Bütçe Komisyonunda
ki ifademi aynen tekrarlıyorum: Bakanlığımızın. ilgili 
kuruluşu olan Turizm Bankası, şahıslara kredi aç
maz; şahısların ortak oldukları şirketlere kredi açar. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Şir
ket değil Sayın Bakan!.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Ahmet Hattat veya başka bir 
isme, Turizm Bankasınca açılmış herhangi bir kre
di söz konusu değildir; gerek Turizmi Geliştirme 
Fonundan gerek diğer bankanın diğer kaynaklarından, 
bu şahsa açılmış bir kredi mevcut değildir. 

O şahsın ortak olduğu başka bir şirkete kredi 
açılmış olabilir. O anda (soruya muhatap olduğum 
anda) bu şirketin varlığından veya isminden haber
dar değildim. Sayın Arıkan'a, bu konuda bana yar
dımcı olursa, kendisine cevap verebileceğimi ifade 
ettim; şimdi de bu cevabımı tekrarlıyorum. 

. Sayın Taşçıoğlu'nun, yazılı soru önergesine vermiş 
olduğu cevap, Ahmet Hattat'ın ortak olduğu şirketle 
ilgilidir; şahısla ilgili değildir. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ıtfEdirne) — Sa
yın Bakan, ben, şirket değil dedim. (Gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu olay
dan da açıkça ortaya çıkmaktadır ki, Sayın Arıkan 
denetim müessesesini kullanarak 'bilgi edinmenin pe
şinde değildir; Sayın Arıkan, denetim müessesesini 
'kullanarak denetim müessesesini istismar ederek 
prim sağlamak peşindedir. 

Ben, denetim müessesesinin bu şekilde istismar 
edilmesinin, ne kendisine ne de yüce Meclise bir şey 
kazandıracağı kanısında değilim ve daha önce ko
misyonda yaptığım konuşmayı tekrarlıyorum: Eğer, 
samimî arzusu bu konuda bilgi edinmek ise, eğer 
Bakanlığımı denetleme ikonusundaki yasal görevini 
yerine getirmek arzusunda ise, bizi gerekli bilgiler
le teçhiz ettiği takdirde, gene de kendisine yardımcı 
olmaya hazırız. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

B'AIŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 

"~ C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRM-ASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 ar
kadaşının, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek 
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/333) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» bölümünde bir Meclis so
ruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisli Başkanlığınla 

7 . 5 . 1987 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ka
ya Erdem'in Bankalar Kanununun 11, 62, 63, 64, 
69, 79 ve 87 nci maddelerine aykırı hareket ederek 
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince 

Meclis Soruşturması açılması için 'gerekli işlemin 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. (Gerekçe eklidir.) 

Saygılarımızla 

Vural Arıkan 
İzmirt 

FeyzulMı Yıldırır 
Gaziantep 

Mustafa Çorapçıoğtu 
Balıkesir 

Ali İhsan Elgin 
içel 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Osman bahadır 
Trabzon 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Cemal özdemir 
Tokat! 

Ahmet Süter 
İzmir 

Namık Kemal Şentürk 
llstanbul 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Vecihi Akın 
Konya 

Vehbi Batuman 
Adana 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Edip Özgenç 
içel 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Emin Fahrettin özdilek 
Konya 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 
Musa Öğün 

Kars 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

Ankara 
Yılmaz İhsan Hastürk 

İstanbul 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Mehmet Abdürrezak Ceylan 

Siirt 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
Turgut Sözer 

Sakarya 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Selahatt'in Taflıoğlu 

Yozgat 
Turgut Yaşar Gülez 

Bolu 
Salim Brel 

Konya 
Türkân Turgut Arıkan 

Edirne 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Kâzım İpek 
Amasya 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Halil ibrahim Karal 
Ankara 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 
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Gerekçe: 
Biılünıdiğı üzere 1985 yılında yürürlüğe giren 31812 

sayılı Bankalar Kanunu bir yandan bankaların iç 
denetimline yer verirken, Öte yandan kamu yararına 
denetim yapılması ilkeisini de getirmiş bulurtmakta-
dur. Kamu yararı denetimini bankalar yeminli mura
kıpları yaparlar. Denetimlerinde 'bankacılık işlemleri 
incelendiği ğilbi bankaların varlıkları, alacakları, öz-
kaynaklıarı, borçları, kâr ve zarar hesapları araısın-
dakli ilgi ve dengeler ile malî Ibünyeyi etkileyen diğer 
'tüm unsurlar in tespit ve talhliıllerini de göz önünde 
(bulundururlar. Denetim elemanlarının raporlarına 
göre yapılacak istemleri de Bankalar Kanunu çeşiltli 
hükümlerinde tespit etmiş bulunmadadır. 

• 1. Sakıncalı halde bankacılık işlemlerinin ve 
mevduat toplama izinlerinin kaldırılalblleeeğiınıi Yasa
nın 11 inci maddesinde derpiş 'olunmuştur. 

2.: Yaslanın 62 net maddesinde ne gibi idarî ted
birlerin alınacağı da belirlenmiştir. Ve bu tedbirlerin 
alınması zorunlu (bulunmaktadır. 

3. Yasanın getirdiği diğer bir yöntem 'idarî dene
timdir. Yani bankanın iç denetimi dışında bankacılık 
işlemlerini ve faaliyetlerini kontrol edebilmek için 
Bakanlıkça bir denetçinin tayin edilmdsiidiir. (Madde: 
ö3) 

4. Yasanın 64 üncü maddesi bankanın malî du
rumunun bozulması halinde alınacak önlemleri gös
termektedir. Bu maddemin 1 inci 'bendinde uyarı ön
lemleri vardır. İkinci bendinde uyarıya uyulmadığı 
takdirde Bakanlıkça gerçefcleşt:rilecek önlemler var
dır. Demek oluyor ki, ikinci bentteki önlemler Ba
kanlığın icraî faaliyetlerini oluşturmaktadır. Madde
nin 3 üncü bendimde ise bankaların birleştirilmesi 
ya da bir bankanın diğer bir bankaya veya kuru
lacak bir «bankaya devri söz konusudur. 

5„ Yasanın 69 uncu maddesi banka yönetic'le-
finin şahls! sorumluluklarına ilişklndfir. 

ı6H 79 uncu maddesi işlem yapılan banka yöne
ticileri hakkında para cezalarına <hü'kmoıluMnası için 
Savcılığa başvurulmasıdır. 87 nci madde ise,- baş
vuru yapılmadığı takdirde para cezaisi ile ilgili mü
eyyidelerin uygulanamayacağıdır. 

SOP'nlin vermiş olduğu TÖBASNIK'la ilgili araş
tırma önergesinin görüşülmesi sırasında açıklamalar-
da bulunan Sayın Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısının beyanlarına göre 1$84, 1985, 1986 yılları 
ile ilgili yeminli murakıpların raporları gereğince 11 
inci maddedeki, 62, 63 üncü maddedeki, 64 üncü 

ı mıaddedeki, 69 uncu maddedeki, 79 ve 87 nci mad-
I delerdeki yetkilenin kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince 
I sioruş'turma açılmasının kamu yararı bakımından fay

dalı olacağına inanmaktayız. 
I IBAŞKAN — Anayasanın 100 üncü maddesine 

göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, görüşme gü-
I nü Danışma Kurulunca tespit edilecek ve Genel Ku

rulun onayffna sunulacaktır. 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

I /. •— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, (6/1045), (6/1046), (6/1047), (6/1048), (6/1049) 

I sözlü sorularını geri uldığına dair önergesi (4/331) 
•BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilrne-

ısine dair bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen yazılarınızda açıklanan, süresi 

I içinde cevaplandırılmadığı için sözlü soruya çevrilen 
I soru önergelerimi, tekrar sorma hakkım mahfuz kal

mak üzere, geri aldığımı saıygıılarımla arz ederim., 
I Türkân Turgut Arıkan 

Edime 
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilim ;ştir. 

2. — Türkiye (Büyük Millet Meclisi {Başkanının, 
vaki resmî davete icabet etmek üzere beraberindeki 

I bir heyetle Federal Almanya'ya gitmesinin Başkanlık 
Divanınca uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tez
keresi (5/138) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza su-

I nacağım. 
Türkiye Büyük Miillet Meclisi Genel Kuruluna 
Vaki resmî davet üzerine, Türkiye Büyük Miillet 

Meclisi Başkanı, refakatinde bir heyetle Almanya 
I Federal Cumhuriyetine yapacağı ziyarete icabet edil

mesi Başkanlık Divanımızın uylgun görüşleriyle Ge-
I nel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Neometötim Karaduman 
I Türküye Büyük Millet Meclisi 

'Başkanı 
'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden-

I Ier... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

I 3. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, 2/285 
esas sayılı Kanun teklifinin, doğrudan doğruya gün
deme alınmasına \dair önergesi (4/330) 

I BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma önerge-

I si vardır; okutup onayınıza sunacağım. 
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önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3.12.1985 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonuna havale edilen 2/285 esas sayılı ka
nun teklifim süresi içerisinde görüşülüp Genel Ku
rula indirilmediğinden İçtüzüğün 38 nci maddesi ge
reğince doğrudan gündeme alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. "» 
7.5.1987 

ismail Saruhan 
Ankara 

BAŞKAN — önerge hakkında komisyon başkan
lığına haber verilmiştir. 

Söz isteyen var mı? 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Lehte, Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Ben de söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Lehte mi aleyhte mi Sayın Ekici? 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Mümkünse üzerin

de konuşmak istiyorum; teknik bilgi arz edeceğim. 
BAŞKAN — İki lehte iki aleyhte söz verebiliyo

rum. 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — O zaman aleyhte 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Saruhan. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 3 Aralık 1985 tarihinde, İspar
ta Milletvekili Kemal Togay, Ankara Milletvekili Os
man Işık ve Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ar
kadaşlarımla birlikte hazırladığım ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verdiğim Taş ve Kum Ocakları Ka
nun Teklifimiz o günden bugüne kadar Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda bekletilmiş ve sü
resi içerisinde görüşülmemiştir. 

Bu, taş ve kum ocaklarının kapsamı, açılması, iş
letilmesi ve ruhsat verilmesi ile, denetim, güvenlik 
ve harçlar konusunun, günümüz şartlarına uygunlu
ğunu sağlamak maksadıyla yeniden ele alınarak dü
zenlenmesini öngördüğümüz mezkûr teklifimizle, 
bundan 85 yıl önce istanbul Mebusan Meclisince 
«Taş Ocakları Nizamnamesi» adı altında çıkarılmış 
olan ve o günden bugüne 85 yıl yürürlükte kalmış bu
lunan nizamnamenin, günümüz Türkçesine uygun 
hale getirilmesi amaçlandığı gibi, ayrıca birçok ye

ğnilikleri de kapsamakta, dolayısıyla bugünkü uygula

manın iyileştirilmesi amacını da taşımaktadır. Bu ni
zamname hükümleri, bugüne kadar içişleri Bakanlığı, 
Bakanlık adına da tabiatıyla iller, valilikler, özel ida
relerce yürütülmüştür. Bu teklifimiedc bunun aynı 
şekilde devam etmesi, bununla birlikte köy tüzelkişi
liği bulunan yerlerde kum ocağı varsa, bunun geli
rinin yüzde 25'inin yine o köy tüzelkişiliğine bırakıl
ması, sahipsiz ve kamuya ait arazilerin nasıl kulla
nılacağı ile, özel mülkiyetin kum almada nasıl kul
lanılacağı da yer almıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birbuçuk yıl
dan beri ilgili komisyonda görüşülmeyen, gündemine 
alınmayan teklifimizin 22 Mayıs 1986 tarihinde Baş
bakanın imzasıyla V)lumlu karşılandığını ilgili komis
yona bildirmiştim. 

Şimdi ben, içtüzüğün 38 inci maddesindeki hük
me dayanarak, teklifimizin gündeme alınmasını ve 
eksik yönleri olursa, değişiklik tekliflerinizle olumlu 
bir noktaya getirilmesini sizlerden özellikle rica ediyo
rum. Teklifimizin gündeme alınması yönünde oy kul
lanmanızı tekrar rica ediyor ve hepinize saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Ekici; aleyhte, 

buyurun efendim. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; değerli milletvekili arka
daşım ismail Saruhan tarafından hazırlanan Taş ve 
Kum Ocakları Kanun Teklifinde, benim de imzam 
var. Kendilerinin de belirttiği gibi, 85 yıldan beri uy
gulanmakta olan Taş ve Kum Ocakları Nizamname
sinin uygulanması özel idarelere bırakılmıştır ve 85 
yıldan beri de bu şekilde uygulanmaktaydı. Fakat, 
değişen devir ve çağa uydurulması gereğinden dola
yı, bu nizamnamenin kanun haline getirilmesi gerekti
ğine inanıyordum. Gene de inanıyorum, kanun hali
ne gelmesi gerekir nizamnamenin. 85 yıldan beri uy
gulanmış olan bu nizamnamenin uygulama alanını 
birden değiştirmenin de, hakikaten şu anda zor ola
cağı kanaatindeydim. Ama bu teklif, Maden Kanunu 
çıkmadan önce verilen bir tekliftir. Yeni Maden Ka
nunu çıktıktan sonra, Taş Ocakları Nizamnamesinde 
bulunan bazı taş ocakları, kum ocakları, mermer 
ocakları ve buna benzer feldispat, kum, granit gibi 
ocaklar da Maden Kanunu kapsamına girdiğinden 
dolayı, şu anda bu nizamnameden düşmüş bulunmak
tadırlar. Maden Dairesi Başkanlığı da, bu geçişler için 
çalışmakta, büyük bir çaba harcamaktadır. Eğer biz, 
Taş Ocakları Nizamnamesini değiştirecek olan bu 
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teklifi, şu haliyle görüşüp gündeme getirdiğimiz tak
dirde, büyük bir kaos, büyük bir karışıklık olacağı 
düşüncesindeyim. Mesela mermeri ele alırsak; mer
meri Maden Kanunu kapsamına aldık, Taş Ocakları 
Nizamnamesinden çıkardık; ama, mermer blok çı
karmayan, taş ocakları ruhsatına göre çalışması ge
reken mermer veyahut da kalker ihtiva eden ocakla
rın da Taş Ocakları Nizamnamesine göre değişmesi 
gerekir. Şimdi, Taş Ocakları Nizamnamesine bırakı
lacak bazı taşlarla ilgili olarak Maden Kanunumuz
da üç dört maddelik değişiklik ihtiva eden yeni bir 
düzenleme, teklif, şu anda Meclisimize de intikal et
mek üzeredir. Bunlar geldikten sonra, Taş ve Kum 
Ocakları Kanunu Teklifinin biraz daha bekletilerek, 
Maden Kanununda yeni yapılacak olan değişiklikten 
sonra gündeme getirilmesinde yarar olacağı düşünce
sindeyim. 

Yalnız bir şeyi daha ifade etmek istiyorum ki, şu 
anda getirilen bu teklif, yenilik ihtiva eden bir tek
liftir. Yenilik ihtiva eden bu teklfin, Maden Kanunu
muzda yapılacak olan değişiklikleri gördükten sonra 
gündeme getirilmesinde fayda olacağını düşünerek, 
bilgi arz etmek için huzurlarınızda bulundum. Hepi
nize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekici. 
Lehte, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant-

oğlu. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkaı, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Şuracıkta, iktidar partisinin iki milletvekilinin çe
lişkisini seyrettik ki, bu çok acıdır. Bir yasa teklifi 
veriliyor, imza konuluyor; ondan sonra komisyonda, 
«Biz Maden Yasası getirdik, Taş Ocakları Nizamna-
mesindekilerin bir kısmını maden olarak kabul ettik, 
onun için bunu salladık» deniliyor. 

Böyle şey olmaz. Maden, madendir; Maden Ya
sası çıkarılmışsa ona göre görüşülür. Taş Ocakları 
Nizamnamesinin - ki, 85 yıllıktır - bugün uygulaması 
içler acısıdır ve bugün her özel idare, bu yüzden suiis
timal içindedir. Niye; özel idare istediğine taş veya 
kum ocağını kiraya verir; vatandaş gidip oradan kum 
doldurduğu zaman, o kiralayan kişi, metremikap ba
şına bin lira alır; ama, belki özel idareye on lira ver
mez. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben de inşaatçılık 
yaptım. Bu şekilde, özel idareden kiralanmak sure
tiyle, taş ocakları kapatılır. 

Dün İstanbul'daydım; bir gerçeği söylediler; EN-
KA, orada yapacağı bir inşaat için taşı nereden ala-
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çakmış, biliyor musunuz? Eskişehir'den; çünkü İstan
bul'dan oraya kadar taş ocakları kapatılmış, kum 
ocakları da köy muhtarlarından kapatılmış, kiralan
mış; bir yere giremiyor. Karayolları da giremiyor. 
Bu, hem şirkete, hem de Karayollarına, kendilerine 
lazım gelen kumu taşı yakın mesafeden alamayacak
ları için, büyük bir yüktür. Neden? Çünkü, bu şe
kilde, Taş Ocakları Nizamnamesine göre, şuna buna 
kiralaamıştır. Oraya para verirsen ancak kum alır
sın; yoksa, gidip ta 180 kilometreden kum getirecek
sin! Bundan dolayı da inşaatlar, iki misline, üç mis
line mal olurlar. Para eden inşaatlarda müteahhit de 
tabiî bunu tercih ediyor, başka mesele. 

Onun için ben derim ki, komisyona giden her ya
sa teklifi komisyonda görüşülmeli. O zaman, biraz ön
ce teklif aleyhinde konuşan sayın arkadaşım o ko
nuşmasını orada yapardı; komisyon da, eğer bu doğ
rudur diye kanaat getirirse, o teklif orada uyutulabi-
lir; alksi takdirde komisyon bunu Meclise getirir; 
eğer reddedilmesi gerekliyorsa burada reddedilirdi. 

Komisyonda görüşülmeyen, sadece ismail Saru-
han'ın birbuçuk senedir bekleyen teklifi değil, bizim 
de hâlâ bekleyen yasa tekliflerimiz var. Onun için, 
lütfen komisyonlar çalışmalarını tüzük gereğince yap
sınlar. Nedir bu çalışma; bir teklif gelmiştir, komis
yon bir ya da iki toplantı yapar - toplantılar ikişer 
saattir, zaten hükümet gibi sayfalar tutan bir yasa 
tasarısı vermiyoruz, üç dört maddelik bir kanun tek
lifi veriyoruz - görüşür, müzakere eder. Komisyon
ların, çok boş zamanları geçiyor, çok zaman toplan
mıyoruz. Mesela ben, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonundayım, bütün sene içinde 
- dört beş aydır - iki ya da üç defa toplandık. Böyle 
mi görev yapılır? 

Ben bu vesile ile, komisyonların bu şekilde çalış
malarını protesto etmiş olmak için de söz aldım. Ko
misyonlar, gündemindeki teklifleri, tasarıları görü
şürler, ya reddederler, ya kabul ederler, sonunda Ge
nel Kurula gönderirler. Reddedilmişse, zaten yine Ge
nel Kurula gelir, yine reddedilir; kabul edilmişse, hiç 
olmazsa burada da görüşülür, o teklif ya da tasan, 
daha dört başı mamur hale getirilir, eksiği varsa ta
mamlanır. Hiç olmazsa bu şekilde Sayın ismail Saru-
han'ın teklifiyle Taş Ocakları Nizamnamesi yasala
şırsa, kum ocaklarında, taş ocaklarında şu ana ka
dar - sizin döneminizi kastetmiyorum, bundan önce 
de böyleydi - oynanan oyunlar oynanmaz. Bundan 
istifade eden, istifade ettirilen kişiler, yani sahtekâr
lıklar olmaz. 
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Onun için, ben de istirham ediyorum, Sayın Sa-
ruhan'ın kanun teklifinin gündeme alınması konusun
daki önergesini gündeme alalım, gelsin görüşelim; 
varsa eksiğini tamamlayalım, lüzumsuzsa da burada 
reddedelim. Hatta, neden komisyon şimdiye kadar bu
nu gündemine alıp görüşmemiştir diye de, ben ko
misyon başkanını kınıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Aleyhte, Sayın Fahir Sabuniş, buyurun efendim. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; İçtüzüğümüzün ilgili maddesi uya
rınca, Taş ve Kum Ocakları Kanunu Teklifi sahip
lerinden Ankara Milletvekilimiz Sayın İsmail Saru-
han'ın, komisyonda süresi geçtiği için, Genel Kurula 
indirilmesini istediği teklifiyle ilgili olarak, Komis
yon Başkanınız sıfatıyla görüşlerimi arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Bir kere, bazı şeyleri hemen yerinde tespit etmek 
mecburiyetimiz var. Sayın Nalbantoğlu'na, konuşma
sı için teşekkür ederim; komisyonlar için daima bir
takım tarizler vardır, bu da en güzel misallerden bi
ridir; komisyonlarda iktidar veya muhalefet millet
vekili ayırımının yapılmadığının en güzel göstergesi, 
bugünkü konuşmalarımızdır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Seksen
de bir ama Sayın Sabuniş. 

FAHİR SABUNİŞ (Devamla) — Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu, ben sizi dinledim, komisyonda da zaten 
biribirimizi dinliyoruz, orada konuşuruz bol bol. 

Şimdi, efendim, bir kere, bu kanun teklifi komis
yonun gündemine alınmadı diye bir konu mevzuba
his değildir. Sayın Saruhan ile, kanun teklifinin tek
nik yapımcısı Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ahmet 
Ekici'nin de belirttikleri gibi, bu kanun teklifi Maden 
Kanunu değişikliği hazırlanırken hazırlanmış ve bu
güne kadar gelinmiştir. Doğru; Başbakanlıktan görüş 
de alınmıştır. Bütün bunlar bir araya gelince, ben bu
nu 6.11.1986 tarihli komisyonumuz gündemine almı-
şımdır. Gündeme aldıktan sonra, Komisyon Başkan
lık Divanı olarak, birtakım çalışmalar yaparız. Bu
nun nedeni de, komisyonun ihtiyacı olan görüşmeleri 
orada daha kısa zamanda bitirip Genel Kurulumuza 
indirebilmek içindir. Başkanlık Divanı olarak yaptı
ğımız tetkiklerde gördük ki, mesele, Sayın Ekici'nin 
de belirttiği gibi, ikye ayrılmaktadır. 

Birinoisi; Türkiye'de 85 seneden beri ta'tlbi'k edil
mekte olan Taş Ocakları Nizamnamesi vardır. Haki-
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katen yürürlüğe girişi eskidir; dili, eskidir; tatbikat
ta bircakım değişiklikler yapmak gerekmektedir. Ar
kadaşlarımız, eksik olmasınlar, bütün bu hususları 
nazarı itibara alarak, bir kanun teklifi getirmişlerdir. 
Fakat görüyoruz ki, bu kanun teklifinin hazırlanış 
tarihi 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden 
Kanunundan evvel olduğu için, kapsam maddeleri 
birbirinin içine girmiştir, bu tamamen teknik bir ko
nudur ve bu teknik konuyu halletmeden, mevzuyu iki
ye ayırmadan, bu işin içinden çıkmak mümkün de
ğildir. Bu teknik konuyu da, Meclisimizde ve hatta 
komisyonumuzda gerekli teknik çalışmalar yapılma
dan geçirmek, bir oldu bittiye getirmek, hiçbir ko
misyonun ne başkanının, ne de üyesinin düşünebile
ceği bir iş değildir. 

Bu konularla alakalı olarak, ilgili bakanlıklarda 
şahsen birkaç toplantı yaptırdım, artık bu çalışmala
rın son noktasına gelinmiştir. Bir kere, Maden Ka
nunu kapsamında bir değişikliktir bu ve Maden Ka
nunundaki bu değişiklik ayrı bir konudur muhalefet
teki sayın milletvekillerimiz de bunu bize her zaman 
ikaz etmekte, «Taş Ocağı Nizamnamesini kanun ya
pıyorsunuz getiriyorsunuz, hop başka kanunda da de
ğişiklik yapıyorsunuz» demektedirler. Bu nedenle, ya
pılacak iş, bütün bunları öngörerek, ilk önce Maden 
Kanununda, bugün İçişleri Bakanlığınca yönlendiril
mekte olan il özel idarelerinin sıkıntısını halletmek 
- ki, bu sıkıntı olduğu ortaya çıkmıştır - teknik ola
rak madenlerimize de hâkim olabilmek ve biraz ev
vel verilen misaldeki gibi, bir mermer ocağını bilgi
sizlik yüzünden mucur olarak kullanmayı önleyebil
mek için, gayet iyi teknik ayrım yapma mecburiyeti 
vardır. Bu ayrımlar aşağı yukarı yapılmıştır, netice
leri alınmaktadır. 

Esasında bu kanun teklifi, 40 madde ile 2 geçici 
maddeden ibarettir. Tabiî, takdir Genel Kurulumu
zun; ama, 40 maddelik ve Maden Kanunu ile çakışan 
bir meseleyi Genel Kurula indirip bir netice alabilip 
alamamak konusu, sayın üyelerimizin takdirlerine su
nulur. 

Ben bunu, Genel Kurula indirilmesine karşı oldu
ğumu beyan eder; hepinize bu vesileyle saygılarımı 
sunarım. Sağ olun, var olun. (ANAP sıralarından alı 
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuniş. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım. Doğrudan 
gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Doğrudan gündeme alınması kabul edilmemiş
tir. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu ve 18 arkadaşının, hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karsı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

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

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve 18 arkadaşının, hükümetin ekonomik politikasın
dan kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, ödemeler 
dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi sorunlara 
karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi üzerindeki öngörüşmeye kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde önerge üzerinde hükümet ve 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşul
muştu. 

Şimdi söz sırası Demokratik Sol Parti Grubu adı
na, Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu'nda; buyurun Sa
yın Kazancıoğlu. 

DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN
CIOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ
lu ve arkadaşlarının, memleketimizde yüksek düzey
de seyreden enflasyon, ödemeler dengesi açığındaki 
büyüme ve giderek ağırlaşan dış borçlar nedeniyle 
Meclis araştırması açılması hakkındaki teklifleri üze
rinde, DSP Grubu adına huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Teklifte ileri sürülen hususlar bakımından bir 
Meclis araştırması isteme nedenlerini, fazlasıyla ye
rinde bulmaktayız; ancak, hedef aynı olmakla bera
ber, görüşlerimiz arasında bazı ayrıntıları dile getir
mek isterim. 

İktidarın takip ettiği ekonomi politikasının adı, 
serbest piyasa ekonomisi, para ve kredi politikası; 
diğer deyimle, Washington Ekolü, Chicago Ekolü, 
moneterist sistem, sıkı para politikası, tek kelimeyle 
Friedman modeli, yani Amerikan modeli ekonomi 
politikasıdır. Bunun, bizim memleketimizde ve Mec

liste tekrar edilen belli başlı ismi, serbest piyasa eko-
nomisidir. 

Bu, şudur : Meşhur Ekonomist (İngiliz) Keynes, 
işsizliği önlemek için, devlete, amme hizmetlerinde 
iş sahası açmasını tavsiye etti «Mektep, hastane, res
mî bina, yol yapmak suretiyle iş sahasını genişlet» 
şeklinde tavsiyede bulundu; Friedman, «Hayır, bun
ları da özel sektör yapsın; devlet bunlarla ilgisini kes
sin» dedi. İşte, serbest piyasa bu demektir. Yani, bu, 
yine, Adam Smith Veya Ricardo sisteminin uzantı
sıdır. 

Vaktimizin yarım saat olduğunu zannediyordum; 
20 dakikaymış, onun için bazı kısımları geçiyorum. 

Amerika'da herhangi bir yanlış hareket Amerikan 
ekonomisini sarsmaz. Ekonomide bir nazariye var
dır, onu arz edeyim. Ekonomisi zayıf olan memleket
lerde yanlış bir hareket, bünyesi zayıf bir kimsenin 
mikrop almasına benzer. O mikrop zayıf adamı ye-
ner, onu yatağa yatırır, hasta eder; ama Amerika'yı 
yenemez, çünkü onun dev bir sanayii vardır, ekono
misi vardır, o koiay kolay yenilemez. 

Bir misal vermek isterim. Amerika faiz haddine 
yüzde 0,75 ilave yapsa, o anda, Amerika dışarıdan 
12 milyar dolar alacaklı olur; biz yapsak, bir o ka
dar borçlu çıkarız. 

Bir misal daha vereyim. Amerika, Fransız Fran
gının burnunu kırmak için 1 trilyon dolar Fransa'ya 
akıtır, başarılı olur. Biz böyle bir şeyi ne yapabiliriz 
ne de yapsak - tesirli olabiliriz. Demek ki, ayrı ayrı 
ekonomilerde bulunuyoruz. 

Amerika'da faiz haddi, Freidmancılar ortaya çık
madan evvel yüzde 6 idi; onlar ortaya çıkınca yüzde 
12 oldu. Tabiî banka dışarıya para verirken yüzde 
17 faizle veriyor. Bilahara bu yüzde 20 oldu. Avru
pa ayağa kalktı. Bunun üzerine Reagan'ı çağırdılar, 
Londra'da «Dörtler Toplantısı» oldu, Reagan'ı ikna 
ettiler ve faiz yüzde 17'ye indi. 

Gelelim, «Bizde ne oldu»ya; Hükümet, «Enflas
yonu aşağı indireceğim, bunu temin için de yüksek faiz 
haddini kullanacağım» demiştir ve işe böyle başlamış
tır. Bu sebeple de, bizdeki faiz hadleri şöyle olmuş
tur. Bunu anlatmamın şu sebebi vardır : Ülkeyi re
faha kavuşturmak, memleketimizin ekonomisini kal
kındırmak için aşağıda sıralayacağım hususlara, bu 
faiz bir mikrop gibi kötü tesir yapmıştır, memleketi
mizin ekonomisine de maalesef kötü tesir yapmıştır. 
Onun için burada faiz konusu üzerinde duruyorum, 
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çünkü iktidarın tek anahtarı buydu, bendeniz de tek 
anahtar olarak bunu ele alıyorum. 

Evvela yüzde 55 faizi kabul ettik. Bu faiz yüzde-
siyle sanayicilere kredi verince, sanayiciler de bunu 
yüzde 99 kredi faizi olarak iade etmek mecburiye
tinde kalırlar; çünkü, kendileri ürünlerini dışarı sat
mak istediklerinde, yüzde 150 kârla dışarı satacak
lardır. Tabiî bu durum, halkımızın sırtına biniyor ve 
onları perişan ediyor. Şimdi enflasyonu indireceğim 
demek; ortadireği rahatlatacağım demektir ama maa
lesef ortadirek eski günlerini fenerle arayacak hale 
gelmiştir. Bugün ortadirek dediğimiz işçi, memur, 
çiftçi, emekli, dul, yetimlerdir, yani bu fakirler ordu
su, memleketin en azından 45 milyonunu teşkil et
mektedir. Bu 45 milyon vatandaş geçim feryadı için
dedirler ve yangına yakalanmış gibi imdat istemekte
dirler. Bu fakirlerin vasati aylık geliri - ben fazla tu
tuyorum - 100 bin lira olsun, bununla kira mı versin, 
giyecek mi alsın, kamını mı doyursun, elektrik, ha
vagazı bedelini mi ödesin? Bugün sadece peynir - ek
mek için, ayda 50 bin lira gerek. Bugün ortadirek, pa
zara gidemez, evde tencere kaynataraaz, çocuğunun 
okul masrafını karşılayamaz haldedir... 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Kim di
yor! 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Bunun ötesinde hastalık var, borç var, tamir var, bin-
bir çeşit ihtiyaç var. Vatandaşımız, bugün bunların 
karşısında, bir gün kesin olarak ümirsiz kalır; işte o 
zaman, halikımıza ve memleketimize acımak gerekir. 

Şimdi, ortadireği düzelteyim derken, onu acınacak 
hale getirmiş bulunmaktayız. İşin garibi, sanayiciler 
ve tüccarlar da zaman zaman şikâyetçi olmaktadır
lar. İşte bunun sebebi, yanlış bir ekonomi politikası
nın tatbik edilmesidir; yoksa, katiyen iktidarı töhmet 
altında bırakmıyorum; onlar hüsnüniyet sahibidir, bu
nun aksini iddia etmek katiyen benim aklımdan geç
mez, başkalarının da geçmemelidir; ancak, ne yapa
lım ki, yanlış bir politika tatbik ediyor, biz de ikaz
da bulunuyoruz; mesele bu. 

Şimdi, bakın, faiz nelere sebebiyet veriyor : Yüz
de 55 faiz, yüzde 99 kredi faizi haddi, bugün dünya
da mevcut değildir. Moneterist sistemin yanlış anla
şıldığını ve yanlış tatbik edildiğini, bu faiz haddinin 
yüksek oluşu göstermektedir. Bir kimseye oturduğu 
yerde yüzde 55 faiz vermek, nerede görülmüş? Bu bi
zim dinimize bile muhaliftir, uymaz. Mesela, doğuyu 
kalkındırmak diyoruz. Adamın elinde 2 milyarı var; 
gidecek doğuya, orada yatırım yapacak; yapar mı? 
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Yüzde 55 faizle bankaya yatırır, sene sonunda 1 mil
yar alır; nesine lazım doğuya gidecek de başına dert 
açacak. Bakınız, birincisi, doğunun kalkınmasına ma
ni oluyor. 

Ya,bancı sermayeyi teşvike gelince: Yabancı ser
maye, gerekli emniyeti ve asayişi buldu, Türkiye'ye 
gelecek; ama kur farkı nedeniyle, bakıyor ki, geldiği 
günde 1 dolar 250 liraysa bir sene sonra 500 lirayla 
çıkacak; o zaman onun kazancı sıfıra iniyor, hatta 
zarar ediyor. O1 sebeple, yabancı sermaye gelemez 
oldu ve gelemiyor. Halbuki, hükümet, yabancı serma
yeyi teşvik ve az evvel söylediğim şekilde doğuyu kal
kındırma esasları vardı, onlarla memleketi kalkındı
racaktı; ama olmuyor. 

Bir misal daha vereyim : Sermaye Piyasası Kanunu 
çıkarıldı. Sermaye piyasası, kısaca, Merkez Bankası 
kaynaklarını tazyiketmeden esham ve tahvil çıkar
mak ve o şekilde halkı da kazançlara iltihak ettirmek 
demektir; ama bu da yürümüyor. Sermaye piyasasının 
esas emtiası hisse senetleridir, tahvillerdir. Şimdi, siz 
yüzde 55 faiz verirseniz, akıbeti, ne olacağı belli ol
mayan hisse senetlerini gider de kim alır? Binaenaleyh, 
sermaye piyasasından da hükümetin beklediği fayda 
hâsıl olmuyor; çünkü bu faiz, mikrop gibi onu da 
yiyor. 

Şimdi iktidar enflasyonu düşürmek için, gene eli
ne ihracatı teşvik esasını almıştır, dışa dönük ihracatı 
esas almıştır; güzel; ama, dışa dönük ihracat uygulan
dığı zaman bakın ne oluyor: 2 milyar lira, 4 milyar 
lira kredi alan bir sanayici artık köşeyi dönmüş sayılır. 
Bu paranın yüzde 55'ini sair yollardan gene bankaya 
yatırır, keyfine bakar, gider Londra'da villa alır, gizli 
hesaplara yatırır vesaire ve sonunda da gelir, ben if
las ettim der. Nitekim böyle olmuştur; adına, Şirket
leri Kurtarma Kanunu dediğimiz kanun da bu se
beple ortaya çıkmıştır. Demek ki, bu faiz burayı da 
kemirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ortada iki husus var
dır. Bunlardan birincisi, petrol fiyatları azaldığı hal
de bile memleketimizde ucuzluk olmuyor; diğeri de, 
Amerikan Dolarının değeri düştüğü halde, bizim mem
leketimizde gene tırmanıyor. Yani, bunun sebepleri 
nedir diye düşünmek ve bunun üzerine bir lahza eğil
mek lazımdır. Bu, tabiî ki bir ekonomik hadisedir; fa
kat bunda, demek ki bir yanlışımız var ki böyle olu
yor. 

Şimdi sizlere kısaca petrol konusunu arz edeyim : 
Petrolün ileride düşeceğini duymayan kalmamıştır, hat
ta Mısır'daki sağır sultanlar bile duymuştur. Roma' 
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da hususî bir kulüp var. Bu kulüpte on kişi falan top
lanır. Bunlar, Kissinger, Ericfrom, Galbred vesair ki
şiler hususî olarak toplanırlar, dünya ekonomisi üze
rinde görüşürler; görüşürlerken, petrol fiyatlarının 
yükselmemesi lazım geldiği kanaatine varırlar; fakat 
ayrı bir kanaat daha hâsıl olmuş ve «Biz bu şeyh
lere, bu Ortadoğu'dakilere ne söylesek kabul ettire
meyiz, en iyisi mi bırakalım kendi başlarını taşa vur
sunlar» demişlerdir; ama bundan bizim haberimiz 
olmalı, ona göre anlaşmalar yapmalıyız, ona göre ted
birler almalıyız. Bu tedbirleri almamışız; almadık da 
ne oldu? Petrol fiyatı 27'dcn 10'a indi, bizim memle
ketimizde fiyatlar düşmedi, Avrupa'da tamamen düş
tü. Biz yüksek fiyattan mal elde ettiğimiz için, petro
lü satan adam gelip bizden mal almaz, «Senin malın 
pahalı» der. Onun için bizden mal almadı, Avrupa 
ucuzlattığı için Avrupa'dan aldı. Bu sebeple, ileride 
temas edeceğim tediye muvazenemize tesir yaptı ve 
ihracatımız azaldı; bunu rakamlarla gösterebilirim. 

Bir de dolar meselesi var. Dolar neden orada dü
şüyor da bizde yükseliyor? Bunun sebebini izah ayrı 
bir seanstır, onu burada, izah edersem mesele çok 
uzar, ben de konumu bitiremem; ama o da son de
rece mühim bir hadisedir. Bu da yanlış tatbik etmiş 
olmamızdandır; yani kendimizi dolara bağladık. Do
lara bağladık ama, bizim ekonomi sistemimiz başka; 
dolara bağlamamamız gerekirdi demek isterim. 

Bu netice turizmde de görülmüştür. Geçen sene 
turizm rezervasyonlarının iptali hepinizce malumdur; 
neden?.. Çünkü, memleketimizde ucuzluk olmadı. Dı
şarıda petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle ucuzluk 
oldu, millet oralara akın etti. Turizmde, turist her 
şeyden evvel eğlencesini, istirahatini düşünür; ama 
onun yanında ekonomisini de düşünür. Biz, derhal 
otel fiyatlarının düşürülmesine tevessül etmeliydik, 
onun için de başka bir bilgiye lüzum yoktu; fakat 
basiretimiz mi bağlandı, ne olduysa oldu ve o suret
le milyonlarca dolar heba oldu. Buna da yine mem
leketimizdeki faiz sistemi ve hayat pahalılığı sebep 
olmuştur. Çünkü turizm işletmecileri de faizle para 
aldıkları için, onlara da işletme maliyetleri pahalıya 
mal olmuştur, fiyatları indirememişlerdir. 

Bir noktayı daha arz etmek isterim. Amerikan 
modelini aldıktan sonra biraz modele bakmak lazım. 
Bu sistem, maniter, para ve kredi orada nasıl işliyor, 
bunu işleten kimdir? Buna biraz eğilmek gerekir. Bu
nu orada işleten maliye vekili değildir; bunu orada 
işleten Amerikan Merkez Bankasıdır. Orada eyaletle
rin heyeti umumiyesinde teşekkül etmiş 12 merkez 
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bankası var, onların koordinesi de MVashington'da, 
Washington Merkez Bankasıdır. Merkez Bankası gu-
vernörü; yani umum müdürü ve 12 kişi de üyesi 
olmak üzere Merkez Bankasını, dolayısıyla Amerika' 
daki para ve kredi politikasını takip eder, ona yön 
verir. Verir, tamamen serbesttir. Bu kadar da serbest 
mi? Hayır. Oradaki o üyeleri - ki 14 sene için başkan
ları tarafından; yani Reagan tarafından, Reisicum
hurları tarafından intihab edilirler - tamamen müsta
killerdir ve sadece parlamentoya karşı mesudürler, ona 
karşı sorumludurlar. 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, _ hemen toparla
yalım. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Tamam, bitiriyorum. 

Bakın bunu hiçin söylüyorum: iyi alıyorsun, ora
da nasıl işliyor, onu da gör de ona göre alalım de
mek istiyorum. Ona bakılmamış. Bizim Merkez Ban
kasına ikide bir müdahale oluyor, olursa da böyle 
oluyor; onu demek istiyorum. 

Sonra, orada bankalar ayrılır: Mevduat banka
ları, ticaret bankaları... Bizde karmakarışıktır, yani 
bir İş Bankası, bir Emlak Kredi Bankası, bir Ziraat 
Bankası her türlü işi görüyor. Bunlarda da bir ayrım 
yapmak gerekir yahut o modeli alırken kendine göre 
seçmek lazım, ayıklamak lazım, tanzim etmek la
zımdır. Bu yapılamadığı için, memleketimizde enflas
yon aşağıya çekilememiştir. Şunu ifade edeyim ki, bun
dan sonra da çekilemeyecektir. Benim kişisel görü
şüm şudur ki : Sene sonunda enflasyon yüzde 60, yüz
de 80 arasında olacaktır. Bunu temenni etmiyorum. 
Derhal tedbir alınabilirse alınsın; ama Hazine para
larını çarçur etme gibi yola gidilirse, bu hiç de iyi 
bir netice vermez, o zaman yüzde 300 oranında enf
lasyonla karşılaşırız ve bu bizi büyük bir çıkmaza ge
tirir. 

«Faizle enflasyon oranını indireceğim» denildi ve 
memleketi kalkındırmak, refahı getirmek için de şun
lar ileri sürüldü: Yabancı sermaye, ihracat, tediye 
muvazenesi -ki o da geçen sene ile daha evvelki se
ne arasında çok büyük şekilde aleyhimize dönmüştür; 
Çünkü ihracat düşmüştür; onu da arz ettiğim gibi 
mikrop yapmıştır,- kalkınmada doğuya öncelik tanı
mak, sermaye piyasasını yaratmak, toplukonut in
şası - orada da aynı vaziyet sözkonusudur, sermaye
dar", yani müteahhit bankadan para alacak, yapacak, 
satacak; ama pahalıya mal olur bu faiz sistemiyle... 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu lütfen bitirelim. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Bitiriyorum. 
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işsizlik de bu sebeplerle önlenecekti, önlenemedi. | 
Emisyona başvurulmayacaktı, o da iki misli oldu. 
Hatta iktidarları zamanında üç misli oldu, rakamları 
bendedir, bu iş için vakit bulamıyorum özür dilerim. 

Şimdi, netice olarak şunu arz etmek isterim, Ame
rika'da General Motors için iyi olan, Amerika için 
de iyidir. Ya bizde? Bizde de, gecekondular için iyi 
olan, Türkiye için de iyidir. 

Saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğlu. 
Gruplar adına başkaca söz isteği gelmedi. I 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) — 

Var efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Vural Arı-

kan. 
Buyurun Sayın Arıkan. (DYP sıralarından alkış

lar) 
DYP GRUBU ADINA VURAL ARIKAN (iz

mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enflas
yon, dış ödemeler dengesindeki açık ve dış borçlar 
dolayısıyla verilen araştırma önergesi hakkında, men
subu bulunduğum Doğru Yol Partisinin görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşi
minde, yani 24.12.1985 tarihinde -ki, 1986 yılı büt
çesinin kabul edildiği günün ertesi günü idi - gündem 
dışı bir konuşma yapmış ve o konuşmada Sayın Özal' 
in, enflasyonu önleyemediği için ringe havlu attığını 
beyan etmiştim. Hatta o zaman ANAP'lı Malatya 
milletvekili bir arkadaşım «O sizin fikriniz» demişti; 
ama, aradan 18 aya yakın bir zaman geçtikten sonra, 
dünya ve Türk kamuoyuna, Sayın Özal, enflasyonu 
önleyemediğini, bunun önemli de olmadığını; geliş
mekte olan ülkelerde yüzde 20, yüzde 25'lik enflasyo
nun mümkün bulunduğunu ifade etmiştir. Bu bir acz 
tabiî. 

Peki, getirilen denklem doğru mu? Yani, gelişmek
te olan ülkelerde mutlaka enflasyon yüzde 20 - 25 ve
ya 30'lar mertebesinde mi olur? Böyle bir doğruluk 
var mıdır? önce bu konuyu irdelemek istiyorum. 
Böyle bir doğruluk hiç yok. Kendi yaşamımıza baktı
ğımız zaman, bunun aksini de görebiliyoruz. 

Biliyorsunuz planlı döneme 1963' yılında girdik. 
Birinci Plan, İkinci Plan, Üçüncü Plan, Dördüncü 
Plandan sonra ANAP iktidarı doğdu. 1963 yılını esas 
alarak üç plan döneminde enflasyon ne idi, kalkın
ma hızları ne idi bakalım ve bunun olup olamayaca
ğının müşahhas misalini de görmüş olalım. I 

— m 
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Dördüncü Beş Yıllık Planın giriş kısmına baka
cak olursanız, bütün plan dönemlerindeki büyüme hı
zının gerçekleşme oranını görebilirsiniz. Arz ediyorum : 
Sabit fiyatlarla; 1963 yılı 7,7; 1964 yılı 4,9; 1965 yılı 
4,6; 1966 yılı 10,3; 1967 yılı 6,1; 1963 - 1967 Bi
rinci Plan dönemi 6,7 olmuştur oysa o plan dönemin
de hedef yüzde 7 idi. 

ikinci Plan döneminin rakamlarını veriyorum: 
19:68 yılı yüzde olarak 6,3; 1970 yılı 5,5; 1971 yılı 
9,2; 1968 -1971 yılları arası yüzde 6,9; 1972 prog
ramına göre de yüzde 7 olmuştur ve hedef yüzde 7 idi. 

Dilerseniz bir de, o dönemlerin toptan eşya fiyat
ları indekslerini kullanalım. O tarihlerde iki kurum 
indeks neşrediyordu. Bunlardan birisi, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına, bağlı Konjonktür Dairesi, diğeri 
istanbul Ticaret Odasıdır. 

istanbul Ticaret Odasının ve Konjonktür Daire
sinin toptan gıda maddeleri indeksleri şunlardır: 

1963 yılını 100 kabul ederseniz, Konjonktür Dai
resine göre; 1972 yılında indeks 195; istanbul Tica
ret Odasına göre 1963 yılı 100 kabul edilmek suretiy
le, indeks 193'tür. 

Demek ki, 10 yıl süre içerisinde enflasyon tekli 
rakamlardadır ve yine 10 yıl süre içerisinde planların 
öngördüğü büyüme hızlarına erişilebilmiştir. 

«Hem Türkiye yüksek enflasyon içinde olsun, hem 
de büyümeyi gerçekleştiriyorum» tezi ancak ülkeye 
zarar getirir, başka bir şey değil. Binaenaleyh, Sayın 
Başbakanın ve Sayın Başbakan Yardımcısının sık sık 
ifade ettikleri gibi, «Enflasyon varsa büyüme vardır, 
enflasyon yoksa büyüme yoktur» tezi geçerli değildir. 

Bu önerge hakkında Kaya Erdem konuşurken ay
nen, «7,8 veya 8 nispetinde büyüme yaptık, bu büyü
me OECD ülkelerinin en yüksek düzeyidir» dedi. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — «Sayın 
Kaya Erdem» diyeceksiniz sanırım. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Sayın Kaya Er
dem söyledi. 

Şimdi, Üçüncü ve Dördüncü Planlara bakıyoruz, 
acaba o yükselmelerin diğer ülkelere karşı durumu 
nedir: Yine de OECD ülkelerinin en yüksek kalkın
ma hızlarıdır. Binaenaleyh herkesi unutkan farz edip 
birtakım faraziyeleri ortaya, atmamak lazımdır. 

Kaldı ki, sadece büyüme modeli Üçüncü Plan 
döneminden beri terk edilmiştir. Üçüncü Plan döne
minde Sayın Başbakan özal, Planlama Müsteşarıdır. 
Eğer müsaade ederseniz, o dönemde sadece büyüme 
hızıyla kifayet edilemeyeceğine dair Sayın Başbaka
nımızın; Sayın Özal'ın beyanatını okuyacağım: (154 
ve 155 inci sayfalar) 

\ 
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«Gayri safi millî hâsılanın artış hızı, gelişmiş sa
nayi toplumlarında gelişmenin bir ölçüsü olarak kul-
lanılagelmektedir. ilk iki plan döneminde gayri safi 
millî hâsılanın artış hızı, Türk kamuoyunda genel ka
bul gören bir kalkınma göstergesi olmuştur. Ancak bu 
gösterge, kalkınmanın yalnız gelir artışı boyutunu yan
sıtmakta; ekonominin yapısındaki değişmeleri belirt-
memektedir. Bunun için...» Geliyor geliyor... «Pers
pektif plan döneminin amaçları sınırlanırken, sadece 
gelirin ve yaşama düzeyinin yükseltilmesi amaçlarıyla 
yerinilmemiş; sanayileşme, dış kaynaklara bağlılığın 
azaltılması, istihdam olanaklarının sürekli ve kararlı 
olarak artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi de 
amaçlar arasında yer almıştır.» 

Bugün, getirdikleri planda öngördükleri bu hususu 
terk ediyorlar. Hafızai beşer nisyan ile maluldür ama, 
bu kadar da değil. 

Bu kısa girişten sonra, şimdi neden enflasyonu ön
leyemediler? Hiçbir zaman, hiçbir muhalefet partisi 
iktidarın bu konuda başarısız olmasını istememiştir; 
gerçekten. Temenni edilir ki, bütün hedeflere varılmış 
olsun. Çünkü o hedeflere varıldığı zaman, insanımız 
sıkıntı çekmeyecektir; ülkemiz rahat olacaktır. 

Ama bakınız birtakım yanlışlıkları - hatta buna, 
yanlışlıklar komedyası da diyebiliriz - uygulamada ga
yet güzel görüyoruz. Sayın Başbakanımız ve Başba
kan Yardımcımız, «Ülkedeki emisyonun artması ile 
fiyat seviyeleri arasında ilişki yoktur» diyor. 

Biliyorsunuz, Miktar Teorisi ile başlamış olan bu 
hususu, günümüz ekonomistleri dahi kabul ediyorlar. 
Hatta, uluslararası iktisadî işbirliği teşkilatlarının ha
lihazırda önem verdikleri en önemli gösterge budur. 
Hatta şu kadarını da söyleyebilirim- 1983 seçimleri 
sırasında tedavülde 200 milyarlık bir artışın olmasını 
bizler, ANAP'lılar, enflasyonun nedeöi olarak söyle-
ımİşizdir. Şimdi, uzun süre uyguladığınız bu politikayı 
terk etmek durumunda kalıyorsunuz; neden?.. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Canevi'nin işaret et
tiği üzere, bu konuda da ipin ucunu elinizden kaçır
dığınız için; yoksa denklemin doğru olmasından ötürü 
değil. 

Bir an düşünerek, Sayın Özal'ın ve Sayın Kaya 
Erdem'in bu konudaki görüşü doğrudur farz ediyo
ruz; çünkü, gerekçesini göstermiyorlar; ama o zaman 
tutumları ile bir çelişki içindeler. Eğer, para miktarı 
ile fiyat seviyesi arasında herhangi bir ilgi yok ise, 
müteahhitlerin alacaklarını niye ödemiyorsunuz; müs
tahsillerin alacaklarını niye ödemiyorsunuz; devleti 

niye borçlu bırakıyorsunuz? Bu, kendilerinin dahi bu 
işe inanmadıklarını gösteren bir husus. 

Bizim, enflasyonu düşürememizin bir nedeni de, 
bütçelerimizin sürekli olarak açık vermesidir. Sayın 
Maliye Bakanımız, daha önce «1986 yılı bütçesi 1 tril
yon 186 milyar açıkla bağlanmıştır» dediler. Tekrar 
bir gerekçe de söyleyerek, «Gayri safi millî hâsıla 
içerisinde, borçlandığımız miktarın nispeti düşüyor. 
Eskiden bu yüzde 5 seviyesindeyken, yüzde 2,5 - 3 mer
tebelerine inmiştir» dediler; doğrudur ve bu iyi bir 
olaydır. Yani gayri safi millî hâsıla içerisinde, borç
lanabilme nispetinin düşmesi iyi bir olaydır; ama, 
enflasyonla yakından alakalı değildir. Bütçe politikası, 
ancak denk olduğu veya fazla verdiği takdirde enf
lasyon bakımından başarılı olabilir; yoksa, borçlu po
litika içerisinde - hadisede olduğu gibi enflasyonu 
körükler. 

Bunun örnekleri yok değil; bunun örnekleri var. 
Size iki örnek vereceğim; birisi kendi tarihimizden, 
diğer örnek de yurt dışından. 1923 -1938 bütçelerini 
tetkik ediniz; iki yıl bütçesi hariç (1925 v;j 1931 bütçe
leri hariç) bütçeler tamamen denktir. Hatta iç istik
raz, gelir olarak, o denklik hesap edilirken nazarı iti
bara alınmamıştır. 1925 bütçesinin açık vermesinin 
nedeni, âşârın kaldırılması, 1931 yılı bütçesinin açık 
vermesi de, dünya ekonomik buhranından ileri gel
miştir; ama, o kısıtlı bütçeler içerisinde, denklik do
layısıyla, enflasyonsuz pek çok iş yapıldığını görebi
liyorsunuz. Onun için, bütçe denkliği meselesi, enflas
yonu önlemede çok önemli bir problem olarak kar
şımıza çıkıyor. 

ikincisi; 1945 yılında, İkinci Cihan Savaşı bittik
ten sonra, bütün dünyanın kanaati; Almanya'nın uzun 
yıllar bir yaşam savaşı vereceği, yani ölüm kalım sa
vaşı vereceği şeklindedir; ama, 1952 yılına gelindiği 
zaman, bütün dünya Almanya'nın yeni bir mucize ya
rattığını söylüyor. Temelinde ne var biliyor musu
nuz; bütçe açıklarının olmayışı. 1945 - 1952 seneleri 
arasında Schaffer isminde bir Maliye Bakanı, bütçe 
gelirlerini düşük tutuyor, giderleri ona göre tespit edi
yor ve her yıl bütçeler fazla vermeye başlıyor; fazla, 
fazla, fazla... 1952 yılına gelindiği zaman kasa faz
lası, bütçe fazlaları 7 milyar marktır ve bunu, «Ju-
luistrum» diye bir fonda topluyor. Ama, ne zaman 
ki bütçeleri açık vermeye başlıyor, işte bu Juluistrum 
Fonu denilen fondan ikame ediyor ve borçlanmamak 
suretiyle de enflasyonist baskıyı ortadan kaldırıyor. 
Yani, enflasyonu ortadan kaldırıyor. 
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Binaenaleyh, bütçe denkliği problemi çok önemli 
bir broblemdir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi görü
şülürken gündem dışı yaptığım bir konuşmadan son
ra Sayın Kaya Erdemle tartışmıştık. Sayın Kaya Er-. 
dem buradan, iç borçlanmanın enflasyonist etki yap
madığını ifade etmişlerdi. Ben de o kısıtlı zaman içe
risinde kendilerine aynen şöyle ifade etmiştim; «Bu 
söylediğinizin doğru olabilmesi için, iç borçlanma kay
naklarını takdim etmeniz gerekir. O kaynağı bize gös
terirseniz, o zaman biz, enflasyonist olup olmadığına 
inanabiliriz.» 

Şimdi, iç borçlanmayla karşılıyorlar; hiçbir suret
te rakamlara boğmuyorum; bunun kaynağı ne olabi
lir; dört tane ihtimal vardır. Birinci ihtimal; fertlerin 
istihlake tahsis edecekleri gelir kaynaklarının massedi
lerek devlet tarafından alınmasıdır, tfcinci ihtimal, atıl 
tasarrufların borçlanma suretiyle devlete aktarılması 
meselesidir. Üçüncü ihtimal, ticarî banka kaynakları
nın iç borçlanma dolayısıyla kullanılması meselesidir. 
Dördüncü ihtimal, Merkez Bankası kaynaklarının kul
lanımı meselesidir. 

Şimdi, hangisinde enflasyonist etkıi var, hangisinde 
yok; eğer fertlerin istihlake tahsis edecekleri gelir 
kaynaklarını massetmişsek anti enflasyonistfcir, enflas
yonist etki yoktur; atıl tasarrufları almışsak enflas
yonist etkisi vardır; banka kaynaklarını almışsak enf-
ılasyonıist etkisi vardır : Merkez Bankası kredilerini 
kuUanımışsak enflasyonist 'etkisi vardır, 

Değerli arkadaşlarım, okumanızı rica edeceğim. 
En son Merkez Bankası Genel Kurulu dolayısıyla, 
Merkez Bankasının raporu çıktı, Merkez Bankası kre
di kaynaklarının en az yüzde 8'2*si Hazine için kulla
nılmaktadır, yüzde 10'u kamu iktisadî teşebbüsleri 
için diğeri de devlet borçlanmaları içindir. Binaena
leyh, 'bu durumda sizin enflasyonu önleyebilmeniz 
mümkün ve olası değildir. 

Enflasyonu sağlayan, getiren 'başka sebepler yok 
mu yanlış politikada?... Var. Yine 1986 bütçesinin 
kapanış konuşmasında Sayın Maliye Bakanımız şöy
le İfade etti : «Bizim politikamız KİT'ler için; ma
liyet + kâr = satış fiyatı dedii. Ve bu yüzden gö-
rüyorsunuzk'i 1986 bütçesini tetkik ettiğiniz zaman, 
bütçedeki kamu iktisadî kurumlarının -öyle söyleye
lim- yükü gayet azalmıştır; ama ne pahasına azalmış
tır?, Zamlar pahasına azalmıştır. İşletmelerin rasyo
nel işlemesi dolayısıyla hiçbir çaba göstermeyecek
siniz, zam yapacaksınız. Bu, enflasyonu hızlandırır 
biçimde bir enflasyon getirir. Neden?. Çünkü kamu 

iktisadî kurumlarının pek çok ürünleri, diğer sanayi 
dallarında ara girdi olarak kullanılır. Ara girdilerin 
üzerine her seferinde kârı, yani katma değerleri ilave 
ediniz enflasyonu tutamazsınız. Nitekim daha iki gün 
veya üç gün kadar önce Cumhuriyet Gazetesinde ente
resan bir rakam: çıktı. Diyoıki bu rakamda; «1984 -
1985 yıllarında kamu kesiminin ürettiği mallardaki zam 
miktarı fazla. Yüzde 30'liarda, vesaire 'gibi. «Ama, 
1986 yılında tersti oluyor. Yükleri azaldığı için 'bi
raz duruyor 1986 yılında, bu defa özel sektörün zam
ları başlıyor yüzde 30'lara, yüzde 35'lere çıkıyor. Çün
kü, hem kamu iktisadî kurumları, hem Türküye deki 
sanayiin yapısı tıpatıp 'birbirine benziyor; siz zam 
yaparken idarî bir karar yeterli oluyor, onların da 
oligopolik yalpısı var, fiilî tekel durumundadırlar, on
lar da kendilerine göre kolaylıkla zam yapıyorlar, iş
te, 'bu zam spiralidir ki, 'helezonudur ki, enflasyonun 
önlenmesine mani olmuştur. 

Şimdi, zam politikasına bir başka açıdan yaklaş
mak lazım geliyor. Dünyada iki 'blok vardır; kapita
list ekonomiler, rekabet esasına dayalı, serbest İi'be* 
rai ekonomi; buna mukabil Doğu Bloku ülkeleri, sos
yalist ülkeler. Kaynak açısından baktığınız zaman, ka-
pitaliist ekonomilerde, serbest ekonomik kuralların uy
gulandığı yerlerde vergi gelirleri kaynağı vardır. Sos
yalist bloklara baktığınız zaman, orada vergi mese
lesinin önem taşımadığını, çok cüzî bulunduğunu, bu
nun yerine her şeyi fiyat politikasıyla hailettiklerinii, 
yani zam politikasıyla hallettiklerini görürsünüz. Ya-. 
tırım mı yapacak, fiyata zam yapar; teşvik edeceği 
alanda da fiyatı çokça indirir, kültür hizmetlerinde ol
duğu gibi. Hatta, bu yüzdendir ki, dünyada sayılı ma
liye bilimcisi, siyaset bilimcisi Maurice Duverge ay
nen şu denklemi verir ; «Sosyalist ekonomilerde zam 
neyse, kapitalist ekonomilerde de vergi odur» «İşte, 
ANAP'ın politikasındaki çarpıklık (burada; hem ser
best piyasa ekonomisinin kurallarını işletmeyi düşüne
ceksiniz, hem de 'b'ir başka modelin kapsamına gire
ceksiniz; bunda başarısızlık muhakkak. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Öğret, öğ
ret. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Estağfurullah, 
o niyetle konuşmuyorum katiyyen; düşündüklerimi arz 
etmeye çalışıyorum. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Ama, bize la
zım olanları söyleme. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Sayın Başkan, • 
kaç dakikam var acaba, sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlamanızı rica 
edeceğim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Şahsım adına da konuşacağım. 
Enflasyonu körükleyen bir husus daha var; - po

litika itibariyle söylüyorum - mesela biz ANAP'ı kur
duğumuz zaman ve ANAP'ın içinde çalıştığımız za
man -doğruluğuna bugün de inanıyorum- şu sloga
nı ortaya getirdik: Dedik ki; ihracat modeli ile büyü
meyi yapalım. Eğer ülke bir malı ihraç ederse, talebi 
artacaktır. Talep, sınaî müesseseleri teşvik edecektir, 
ürün artacaktır ve istihdama da katkısı olacaktır. Bun
da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün dahi bunu 
aynen kabul ediyoruz. Yalnız pek çok sözü edildi, ha
yalî ihracat problemi. Bu, enflasyonu körükleyen 
korkunç bir olay olmuştur. Yani 1986*dan 1987'ye te
davüldeki para hacmi 700 milyar arttı, ondan da daha 
etkindir bu. Bakınız nasıl? Üç türlü veya dört türlü 
yapıldığını gerek Sayın Memduh Yaşa, gerek ben bu 
kürsüden ifade etmiştim. Birincisi; fiyatları yüksek 
göstermek; mal miktarı aynıdır. İkincisi; hem fiyat
ları yüksek göstermek, hem mal miktarını yüksek 
göstermek. Üçüncüsü; tamamen sahtecilik yapabilmek 
meselesi. Bu olayda neyle karşılaşıyoruz? Bu olayda 
karşılaştığımız şey; Tahtakale'de cereyan eden döviz 
alım - satımının devlet organları içinde meşrulaşma-
sıdır, orada cereyan etmesidir. Etkisi nedir? Ekono
mik etkisi; yatırım etkisi midir yoksa gelir etkisi mi
dir? Gelir etkisidir. Gelir etkisi, enflasyonun yüksek 
olduğu toplumlarda sakınılacak hususlardan biridir. 
Taban tabana zıt bir politika izlenmiştir. Bu da enflas
yonu etkileyen unsurlardan biri olmuştur. 

İthal ikamesi modelini, terbiyevî amaçla biz yur
da getirdik. Dedik ki: fiilî tekelleri, oligopol yapıyı 
kırabilelim. Amacımız bu idi; ama bir handikapımız 
vardı; Türk lirası sürekli olarak değer kaybediyordu. 
Mesela beyaz eşyayı alın; bir fırın, bir buzdolabı, bir 
çamaşır makinesi, gümrükleriyle beraber ithal edil
diği zaman görülüyor ki, TürkiyeVleki fiyat seviyesi
nin üstünde. Bu ne yapmıştır bilir misiniz? Bu, da
yanıklı tüketim malı imal eden firmaların terbiyesine 
değil, onların rahatlıkla fiyat seviyelerini artırmala
rına neden olmuştur. (DYP sıralarından akışlar) 
Çünkü yapıları buna müsaittir. Üstelik ekonomik bir 
kural vardır, piyasada çift fiyatın uygulanması müm
kün değildir, o fiyatlar birbirini denkler; iktisat ku
ralıdır. İşte bu yüzden de ithal ikamesi -enflasyonu 

önlemede amaca hizmet etmemiş, aksine fiyat seviye
sini yükseltmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz doldu. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. 
Türk Lirasının değer kaybı bildiğimiz şey, yeni 

bir yaklaşım getirmek lazım. En önemli hususlardan 
birisi de kredi faizlerinin kullanımındaki yüksekliktir. 
Batıda kredi faizleri risk esasına göre tespit olunur. 
Verdiğiniz kredi eğer fazla riski taşıyorsa faizi yük
sektir. Burada ölçü nedir, yani referans faiz nedir, 
bunu toplumda bulmamız lazım. Referans faiz, dev
let borçlanmalarında tespit edilen faizdir. Çünkü, dev
let borçlanmalarında risk sıfırdır ve bu yüzden dün
yanın her yerinden en düşük faiz nispetini taştr. Hal
buki bizde referans faiz -demin arkadaşım da söy
ledi, Sayın Kaya Erdem de ifade etti - yüzde 50'ler 
dolayında. Referans faiz yüzde 50 olunca, toplumda 
teşekkül edecek faiz seviyesi de bunun üstündedir. 

Bu itibarla, devlet borçlanmalarına zaruret gö
rüyorsunuz, zaruretiniz bütçe politikasını iyi düzen-
leyememenizden ötürüdür, iyi uygulanamamasından 
ötürüdür ve bu yüzden iç borçlanma dolayısıyla re
ferans faizi yüksek tutuyorsunuz, ekonomideki faiz 
seviyesi yükseliyor ve bu yüzden enflasyonu önleye
bilmeniz de müm'kün olamıyor. 

Demek oluyor ki, şu kısa beyanlarıma göre, gü
nümüzdeki enflasyon yapısal olarak iki kaynaktan ile
ri geliyor. Birisi, maliyetten kaynaklanan veya ithal 
enflasyonu diyebileceğimiz zamlar, Türk Lirasının de
ğer kaybı, faizler bu konuda ağırlık taşıyor. 

Efektif talepten kaynaklananlar da var. Bunlar; 
emisyon hacmi, bütçe açıkları, gelir etkisi yapan işlem
lerin kaynaklarının çoğalması, gizli bütçeler -ki bu
na fonlar dahildir - ve bir de belediyelerin, yani 
mahallî idarelerin harcamaları gelir. 

Halbuki, enflasyon ne yapıyor? Fethi Çelikbaş Ho
camın burada olmasını isterdim. 1952 yılında Fethi 
Çelikbaş Hocamız işletmeler Bakanı iken, Baker Tür
kiye'ye geliyor, bir rapor veriyor. Biliyorsunuz, enf
lasyonun belirli bir ölçüde çoğaltan etkisi oluyor, bir 
yerde de bunun atıl etkisi olabiliyor. Ne diyor, biliyor 
musunuz? «Enflasyonla kalkınmayı düşünürseniz ül
kenin kaynaklarını israf ederseniz, yatırımlar yanlış 
olur ve verim vermez» diyor. 

20 dakikalık konuşma sürem doldu; mabadı biraz 
sonra. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa 
Şahin. 

Buyurun Sayın Şahin. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHİN 

(Kayseri) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; Ha
tay Milletvekili Murat Sökmenoğlu ve 12 arkadaşı 
tarafından verilmiş bulunan Meclis araştırması 
önergesi hakkında, Anavatan Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Sökmenoğlu ve arkadaşlarının vermiş olduk
ları Meclis araştırması önergesi yaklaşık birbuçuk 
sayfa ve bu birbuçuk sayfalık metnin bir sayfasını 
aşağı yukarı borçlar teşkil etmektedir. Yani, özetle, 
«Alman dış borçlar ve bunun getirdiği faiz yükü eko
nomiyi çıkmaza sokmuştur» denilmektedir. 

Bu iddialar ne ölçüde gerçeğe yakındır; bunları 
teker teker ele alıp, konulara tek yönlü ve şartlandı
rılmış boyutta yaklaşılmasının önüne geçmemiz ge
rektiğini açıklamaya çalışacağım. 

Öncelikle şunu açıklamakta yarar vardır: Kurul
duğundan yedi ay gibi kısa bir süre sonra iktidara 
gelen bir partiyiz. Bunun gerçekleşmesinin bir tek ne
deni vardır; o da halkımıza, meselelere nasıl çözüm 
bulabileceğimizi açıklamakla, anlatmakla ve halkı
mızın güvenine layık görülmekle ortaya çıkmıştır ve 
söz verdiğimiz politikaların dışına, hiçbir farklı gö
rüşle çıkmamışızdır. 

Gönlümüzde yatan Türkiye, bütün siyasî, ekonomik 
ve sosyal müesseseleriyle, ileri ülkeler seviyesine ula
şacağımız (Türkiye'dir. Bu amaca giden yol ise, hür
riyet içinde, demokrasi içinde varolan imkânları ve 
kaynakları en iyi şekilde kullanmaktır; bunu akılcı 
şekilde yapmaktır. Bunun için imkân ve kaynaklar ne
lerdir, kendimize soru soralım. 

Muhterem arkadaşlar fışkıran bir petrolümüz mü 
var? Dünyaca stratejik önem arz eden madenlerimiz 
mi var? Aman aman çift rakamlara ulaşmış ihracat 
gelirlerimiz mi var? Bunlar yok. O halde, ülke bü
yüyor, nüfus artıyor, bu paralelde teknoloji gelişiyor 
ve bunların icabı, medenî vasıtaları kullanma sonucu 
ihtiyaçlar artıyor. Bunların karşılanması ve ihtiyaçlara 
cevap verilmesi, iktidarların pek tabiiki görevidir; bu
nun için de para gereklidir. O halde ne yapmak la
zım? 

Şunu da ifade ederek konuya girmek istiyorum; 
Anavatan Partisi, göğüslememiz gereken meselelerin 
iktisadî tarafının ağırlıklı olduğunun bilinci içindedir" 
Hedefleri ve araçları birbiriyle uyumlu ve ekonomi 
politikasının uygulanmasını gerekli görmüştür. Eko

nomik meselelere önem vermemizin ana sebebi, eko
nomik istikrarın bir an önce tesis edilmesinin gerekli
liğidir. Ekonomik ve politik istikrara susamış bir ül
keyiz ve açıkça biliyoruz ki, istikrar içinde gelişen 
bir ekonomide, sosyal meseleler daha kolay daha 
hızlı çözüme kavuşacaktır. O halde ne yapacağız; 
kaynak temni için pek tabiî ki ihracatı artıracağız, 
yabancı sermayeyi getireceğiz, dış borçlar alacağız. 
Hedef kalkınma ise, .işsizliği giderme ise, yatırıma 
mecburuz; bunun için de kaynağa ihtiyaç vardır. 

Muhterem milletvekilleri aklımın yettiğinden beri, 
dış borçlanma bizlere öcü gibi gösterilmiştir; «Aman 
borç alınmasın, aman yabancı sermaye getirilmesin» 
denmiştir. Alınan dış borçlar da, çok zorunlu kalın
dığı zamanlarda alınmıştır. İlk defa bu iktidar tarafın
dan, korkmadan, yüreklilikle ya'bancı sermayenin gel
mesi istenmiş ve korkmadan dış borçlanma yapıl
mıştır. Bunda korkulacak ne var ki? Her aldığın 
borçla ya bir baraj yapılmış, ya bir santral veya yıl
lardır özlem duyulan çift yollar yapılmaya başlanmış 
ve yapılıyor. Bütün bu yapılan yatırımlar, daha bor
cun ana para ödenmesi başlamadan gelir getirir du
ruma geliyor ve kendi içinde bir ödeme imkânına ka
vuşuyor. Akıp giden sulara set çekiliyor, çiftçimizin 
tarlası, bahçesi sulanıyor, geliri artıyor, hayat stan
dardı yükseliyor, ihracat imkânı doğuyor. Yine bu 
alınan borçlarla elektrik üretiliyor; artık Bulgaristan'a 
elektrik parası ödemiyoruz, enerji kısıtlamasına git
tiğimiz için üretim düşmüyor; hatta, enerji stoku ya
par duruma gelmişizdir. Bu ve buna benzer yüzlerce 
hizmetin yapılması imkânı doğuyor. Korkmayalım ar
kadaşlar, borç almaktan korkmayalım; korkulacak iş, 
alınan borcun yerinde yatırıma yönlendirilememesidir. 
Eğer alınan borç, yerinde yatırıma harcanıyor, kısa 
devrede kâra dönüştürülebiliyor ise, bundan kârlı çı-
kacağızdır. İşte, akılcı iktidar bu hesapları çok iyi bi
liyor ve isabetli yatırımlara harcıyor. îşte, 70 kadar 
barajın yapıldığı malumunuzdur. Sadece bunun bir 
tanesine (Atatürk Barajına) ayda 15 milyar lira gibi 
bir para ödeniyor. Köprüler kuruluyor, otoban yol
lar hizmete giriyor; ülkemiz güzelleşiyor; ha
vayolları, denizyolları yeniıleniyor; savunma sanayii 
kuruluyor; ülkemiz kabuk değiştiriyor. Bunlar kolay 
olmuyor muhterem arkadaşlar. Alnımız açık olarak, 
icraatımıza sahip çıkıyor ve övünüyoruz. 

İktidara gelişimizin üzerinden henüz üçbuçuk yıl 
geçmiş olmasına rağmen düşündüğümüz sistemin te
melini her yönüyle oluşturduk. Geçmişin bunca se
nesinde yapılmayanı bu iktidar yaptı. Artık bu temel 
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üzerinde hepimizi her geçen gün daha iyi hayat se
viyesine ulaştıracak icraatımız sürüyor; işin zahmetli, 
problemli kısmı bitmiştir. Yıllardır sadece edebiyatı 
yapılan müzminleşmiş ekonomik ve sosyal reformlar 
iktidarımızın kısa icraat döneminde gerçekleştirdik
leri hususlardır. Toplu Konut Fonunun uygulanması
nın sosyal adaletin tesisine yönelik bir icraat oldu
ğunu kim inkâr edebilir? Bu parayı kaçakçıdan, ka
raborsacıdan, lüks mal tüketicisinden, içki, sigara 
içenden almış bulunuyoruz. Bunu da kâfi görmedik, 
devlet memurları, işçileri ve bunların emeklileri için 
bir konut edindirme imkânı getirdik. Vergisiz bir pa* 
ra, bir kısmı toplu konut kredisini geri ödemekte kul
lanılacak, bu suretle on sene içinde memur ve işçinin 
ev sahibi olabilme imkânı ortaya çıkacaktır. Vergiler
de yaptığımız indirimleri, bir vakıf sistemi gibi çalışan 
Sosyal Yardımlaşma Fonunun dışında sosyal adaletçi 
icraatımıza örnek olarak verebiliriz. 

KİT'lerin iyileştirilmesi sadece zamlardan ileri 
gelmemektedir. Sayın konuşmacının ifade ettiği gibi, 
(KİT'ler ayrıca iyi yönetime ulaşmış, senelerdir ihmal 
edilen tesisler modernize hale getirilmiş rekabet ede
bilir hale gelmiş, kaynak yaratır hale gelebilmiştir. 
Bütçe kanalıyla KİT'lere aktarma artık yapılmamak
tadır; yapılmış ise çok az bir miktar tutmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yine önergenin bir paragra
fında 600 adet işyerinin kapanmasına bu iktidarın se
bep olduğu ifade edilmektedir. Sanıyorum o arkada
şım bu şirketlerle ilgili hiçbir araştırma yapmadan 
buraya gelmiştir; eğer - hiç değilse - bir iki tanesiyle 
meşgul olmuş olsaydı, önergede bu paragrafa yer 
vermezdi. Çünkü batık olan bu 600 şirketin ana teme
linde 1970'li yıllarda alınan ekonomik tedbirlerin zafi
yeti yatmaktadır. O günlerde alınan ekonomik ted
birler bu 600 şirketi çalışamaz hale getirmiş ve eğer 
bugün satışa çıkmışsa, temelde o günün iktidarlarının 
kusuru vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, önergenin bir paragrafın
da, yüksek enflasyondan bahsedilmektedir. Ülke şart
ları, iklim koşulları, özel durumlar enflasyona ani zik
zaklar yaptırabilir. Bunu aylık veya aylar olarak de
ğil, bir yılın ortalaması olarak düşünmek lazımdır. 
Emtia bazında yüksek artışlar olabilir; ama bütün ül
kede varolan, tüm üzerinde düşünüldüğünde - ki doğ
ru ifade budur- fazla bir enflasyon gözükmemekte
dir. 

İktidarımız, gerek hükümet programında, gerekse 
parti programında belirttiği üzere, ücretliye enflas
yonun üzerinde para vermiştir. Müsaadenizle bunu bir 

iki örnekle ifade etmek istiyorum. 10 yıllık bir öğret
men 1983 yılında 26 610 lira maaş alıyordu aynı öğ
retmen 1987 yılında 100 800 lira aylık almaktadır. 
O günkü aldığı maaşla, o günün fiyatları üzerinden 
bu para ile 461 kilogram ekmek alıyordu; ama bu
günkü aldığı maaşla 603 kilogram ekmek almaktadır; 
artış nispeti yüzde 50. O zamanki aldığı maaşla 41 ki
logram et alıyordu, bugünkü aldığı maaşla 45 kilo 
et almaktadır; artış nispeti yüzde 10... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Mustafacığım 
ezbere konuşuyorsun. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — O zaman ek
mek kiloyla mı satılıyordu? 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Evet, rakam
lar burada... 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Memurlar
la görüşünüz siz. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Rakamlar bu
rada, dinleyin... 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Ev kiralan 
olmuş 100 bin lira, nasıl rakamlar bunlar? 

(MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Devlet daire
lerinden, en emin kaynaklardan alınmıştır bu rakam
lar; samrımki, siz de burada konuşmak isterseniz, ay
nı yerden alacaksınız... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz kes
meyin efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (tzmir) — Gülünç olu
yorsunuz. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Tozşeker; ge
ne o günkü alınan maaşla 271 kilogram alınırken, bu
gün ise 370 kilogram alınmaktadır; artış nispeti yüzde 
35. O gün o maaşla 2 046 yumurta alınabiliyordu, bu
gün 2 291 adet yumurta alınmaktadır. Bu rakamlar 
öğretmenlerin maaşlarıyla ilgilidir. 

•Bir de polis memuru üzerinde bu örnekleri ver
mek istiyorum: 10 yıllık polis memuru 1983 yılında 
24 042 lira para alıyordu. Aynı memur... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Genç arkadaş
larımızın bu kadar yanlış konuşmaları hiç de iyi de
ğil. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Efendim, bu 
rakamlar devlet dairelerinin; en güvendiğimiz, dev
letin bütün işlerini emanet ettiğimiz kişilerin verdiği 
rakamlardır. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Pazara çıkmı
yorsunuz efendim; çok ayıp yani. 

BAŞKAN — Sayın Narin, sayın milletvekilleri 
lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 
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MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — İnanıp inanma
mayı takdirinize bırakıyorum. 

10 yıllık bir polis memuru 1983 yılında 24 042 lira 
maaş alıyordu; bugün ise 146 642 lira almaktadır O 
günkü aldığı maaşla o polis memuru 4'16 kilogram ek
mek alırken, bugün 739 kilogram ekmek almaktadır. 
Ekmek üzerinde artış yüzde 80*dir. Bir polis memuru o 
günkü maaşıyla 37 kilogram et alırken, bugünkü maa
şıyla 58 kilogram et almaktadır. Tozşekeri 245 kilo
gram alıyordu, bugün 522 kilogram almaktadır. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kayserililerin 
'hesabı bu kadar yanlış olmaz; Kayserililer iyi hesap 
bilirler. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Evet, hesabımı
zı biliyoruz ve bunun da doğru olduğunu iddia edi
yoruz. 

Yumurta yine hakeza. Burada saymaya devam et
tiğim takdirde zamanınızı almış olurum. 

Görüyorum ki, sabit gelirlilerimiz bugün aldıkla
rı maaşla, 1983 öncesindeki maaşla aldıkları temel 
gıda maddelerinden daha fazla temel gıda maddesi al
maktadır. Bu da şunu gösteriyor: İktidarımız me
murumuza, işçimize, emeklimize enflasyonun daima 
üstünde maaş vermiştir. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Adamlar 
neredeyse açlıklarından ölüyor, burada nelerden bah
sediyorsunuz; ayıp ediyorsunuz yani. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, lütfen... Lütfen, 
sayın milletvekilleri... 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Gelişen, kal
kınan bir ülkede elbette enflasyon olacaktır. Hem kal
kınma hızını yüzde 8 olarak ilan edeceğiz hızlı kal
kınacağız, hem de enflasyon sıfır olsun diyeceğiz. Bu 
da sanıyorum ki, izan sahibi kişi için talep edilme
yecek bir husustur. Enflasyonun düşmesini pek tabiî 
ki biz de istiyoruz. Sayın Özal ifadelerinde aciz de
ğildir; Sayın Özal her yılın başında hedefleri tespit 
ve ilan etmiştir: 1986'ın başında, «Enflasyon nispeti 
yüzde 25 olacak» demiştir ve bunu bütçe takdim ko
nuşmasında bütün kamuoyuna ve dünya kamuoyuna 
ilan etmiştir. Neticede gördük ki, yüzde 24.6 olarak 
ortaya çıktı. Demek ki, Sayın Başbakanımız acz içinde 
değil, ifadeleri tıpatıp tutmuştur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yüzde 
37 oldu, yüzde 37. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Ö za
man da denmişti; enflasyon 40 olacaktır, 50 olacaktır 
diye ve bir sürü de yaygara yapıldı; ama yüzde 24.6 or
taya çıkınca susuldu. Yine, bu yıl için de aynı feve

ranlar koparılmaktadır. Hedefimiz yine tespit edil
miştir ve yüzde 20 olacak denmiştir; hükümetimiz bu 
gayret içerisindedir ve inanıyoruz ki, o rakamı da 
tutturacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, dar gelirliler hepimizi il
gilendiriyor. Bunun için de enflasyonun üzerinde üc
ret veriliyor. Bu çok önemli, eğer enflasyon yüzde 
10 olup, sen de gelire yüzde 5 verdikten sonra, o sabit 
gelirliye ne sağlayabilirdiniz? 

Sayın milletvekilleri, ekonomide her şey yüzde 
yüz iyi olamayabilir. Bir yönetici 100 meselenin 85'ini 
'hallediyorsa, bu çok iyi bir yöneticidir denir. İşte, 
hükümetimiz de, bir seri meseleleri çözüme ulaştır
mış ve bir kısım meselenin çözümü de devam etmek
tedir. O halde, hükümetimiz çok başarılıdır. Biliyor
sunuz, ekonomi forumu yapıldı, 220 ekonomist gel
di, neticede, «Türk ekonomisi iyi yolda, başarılısınız» 
demişlerdir. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Kim 
demiş, kim? 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, hepimiz aynı geminin içindeyiz. Politika ya
parken, iktidarın icraatını eleştirirken, Türkiye'nin 
itibarını korumaya gayret etmeliyiz. Millî menfaat-
larımızı, parti menfaatlarının üstünde tutmalıyız. 
İyi çalışan takdir edilmeli, takdirden kaçınılmamalı
dır. Yerinde takdir, muhalefete de puan kazandırır; 
ama gereksiz nedenlerle gündeme getirilen konular, ne 
ülkeye, ne de partiye hiçbir fayda sağlamaz; buna 
titizlikle dikkat edilmelidir. Hükümetin önergede ko
nu edilen politikalarını başarılı buluyor ve destekliyo
ruz. 

Bu nedenle, Anavatan Partisi Grubu adına, öner
genin reddi yönünde oy küllanacağımrzı belirtir, Yü
ce Meclis© saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

©AŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Önergedeki birinci imza sahibinin gösterdiği imza 

sahibi Sayın Vural Arıkan, buyurun efendim. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli millfetvök'illeri; Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşan arkadaşımızın, önergenin kısalığına değin
mesini yadırgadım. Biliyorsunuz, en güzel yazılar kısa 
yazılardır; çünkü içinde çok şey vardır; bizim öner
gemiz de böyledir. 

ikincisi, enflasyon ile kalkınma arasındaki ilişki
ye değindiler. Bizim bu konuda söylediğimiz şu: Keş
ke hem enflasyonu düşürüp hem de yüzde 8 büyüme 
hızını gerçekleştirseydik. Ne olurdu bilir misiniz? Ay-
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nen 1970*11 yıllan yaşardık. Hatırlayınız, misal verdim; 
1963 - 1973 yılları arasında enflasyonun tekli rakam
larda bulunduğunu ve büyüme hızının da hedefe ya
kınlaştığını söyledim, bir dizyem farkediyordu; ama 
ne oluyordu o zaman? Bir polis, bir Anayasa Mahke
mesi üyesi, bir öğretmen emekli olduğu zaman, emek
li maaşıyla bir ev alabiliyordu. Keza bir işçi emekli 
olduğu zaman, aldığı kıdem tazminatı ile hem evini 
alabiliyor hem de ayrıca bir iş kurma imkânına sa
hip olabiliyordu. Zaten bunlar Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında da (Sayın Özal'ın Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarı olduğu zaman) hedef olarak gös
terilmiş. 

Bunları, katiyen tenkit için söylemiyorum. Bunu 
'ben görevde bulunduğum sırada, 1984 yılının Nisan 
ayında, - 5 Mayıs 1984 günlü Bulvar Gazetesini açar
sanız, orada görürsünüz - «Göstergeler iyi sonuçları 
göstermiyor, gözden geçirelim» diye tartışmışızdır. Za
ten tartışa tartışa bir sonuca varmak mümkündür, ama 
'birbirimizi tabiî dinleyerek. 

Şimdi geliyorum dış borçlara: Çok konuşulan ko
nulardan birisi de dış borçlardır. Dış borç stoku 
31.12,1986 tarihî itibariyle 31,2 milyardır. Bir gö
rüşe göre kısa vadeli borçlar üçte bir nispetinde, bir 
görüşe göre de üçte bir nispetinden daha küçüktür. 
Sayın Kaya Erdem, muhtelif kez yaptığı açıklamalar
da şunu getiriyor: «Bizim dış borçlarımız bu mik
tarda değildir, çünkü 31.12.1986 tarihinde dış borçlar 
stokunu değerlendirirken, çapraz kur uyguluyoruz, bi
naenaleyh dolara göre hesap ediyoruz, borcumuz ar
tıyor» diyorlar. O zaman şu düzeltmeyi yapmak la
zım; burada iki mesele, iki ihtimal vardır. Birinci ih
timal; muhasebe kaydından mı ileri geliyor, yani Al
man Markının dolara nazaran kıymetlenmesi veya do
ların kıymetini kaybetmesi dolayısıyla mı borcumuz 
artıyor, yoksa muhasebede mi artıyor? Eğer muhase
bede artıyorsa, o zaman bunun düzeltilmesi lazım ge
lir, gerçek miktarı budur. Yoksa, akitlerde, yani ikraz 
akitlerinde eğer biz belirli markın dolara paritesın'i 
sabit tutmuş isek, bu gerekçe geçerli değildir. Biz bu
nu ödemekle yükümlüyüz, tıpkı kur garantisi gibi. Kur 
garantisini içerideki vatandaşımıza vermiyoruz; diyelim 
ki, Almanya'ya borçlandık, şu kadar mark aldık, ama 
o mukavele hükmünde, kredi aktinde, bugünkü pari-
te budur, bugünkü pariteyi muhafaza edeceğiz dediği
niz zaman; o, parite düşmesinin bize yüküdür. Bina
enaleyh, bunu hesabi bir mesele olarak kabul edeme
yiz. O yüzden sırf bu iş için dahi dış borçların araş
tırılması gerekir. 

Osmanlı İmparatorluğu ilk borçlanmasını 1854 yı
lında yapmıştır. 1881 yılına kadar 19 tane ikraz mu
kavelesi yapmıştır. 242 milyon liralık ikrazı vardır, 
bunun 15 milyon liralık faizi vardır; fakat 25 inci yıl, 
artık, borç ödenmesiyle karşı karşıya kalındığı için, 
biliyorsunuz Muharrem Kararnamesi akdedilmişitir. 
Muharrem Kararnamesi, yurda Düyun-i Umumiyeyi 
getirmiştir; rüsum-i sitte olarak da, muayyen gelir 
kategorileri onlara teminat olarak verilmiştir ve Dü
yun-i Umumiye, Osmanlı İmparatorluğu içinde 6 mil
yon memur çalıştırmıştır; devlet içinde devlet olmuş
tur. 

'Bu dış borçlanma ile ilgili ekonomistlerin yaptık
ları araştırmada şunu görüyorsunuz: Diyorlar ki, 
«Eğer dış borç, borç ödenmesi için yapılıyorsa, artık 
o iş iflas etmiş demektir.» Tıpkı, kısa vadeli borçla
rın artışı da bunu gösteriyor. 

İnanınız, samimî söylüyorum, 1978 - 1979 krizine 
gelmemizde, petrol şokundan daha çok, devlet borçları 
içerisinde, dış kısa vadeli borçların egemen oluşu ya
tar. Çünkü, siz, petrol şokuna karşı her türlü tedbiri 
içeride alabilirsiniz, tasarruf yetkisini alırsınız, yakıt 
tüketimini belirli saatlerle kısıtlayabilirsiniz; bunlan 
yapmak sizin elinizdedir; ama borçlanmanın yapısı içe
risinde, eğer kısa vadeli borçlar tırmanmaya başlıyor
sa, tehlike çanları çalıyor demektir. Bugün, yüzde 
30 mertebesinde bu olmuştur. 

Sayın Kaya Erdem, bu önerge dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, «1986 yılında biz 5,2 milyar dolar anapa
ra ve faiz ödemesi yapacağız» dediler. 5,2 milyar do
lar neye tekabül ediyor? Türkiye gayri safi millî ha
sılasını 50 milyar dolar kabul ederseniz, - ki o, rakam
larda oluyor - gayri safi millî hâsılanın yüzde 10'unu 
dış borç ödemesine tahsis ediyorsunuz demektir. Hal
buki, büyüme hızınız nedir? Büyüme hızınız, yüzde 
8*dir. Yani, dış borç ödemesi dolayısıyla, fakirleşme 
sözkonusudur. 

Şimdi, buna dikkat edilmesini isterken, bir de Bre
zilya misalini sizlere sunmak istiyorum; çünkü, ara
mızda çok benzerlik var. Korkarım ki, üzerine eği-
linmez ise, Brezilyadaki gibi, bir problemle karşı kar
şıya gelebiliriz; moratoryumu ilan ederiz. 

Brezilya'nın nüfusu 120 milyon, Türkiye'nin 52 mil
yon; gayri safi millî hâsılası dolar olarak 250 milyar, 
Türkiye'nin 50 milyar; kişi başına gayri safi millî hâ
sıla 2 080 dolar, Türkiye'de 1 000 dolar; Brezilya'nın 
toplam dış bbrcu 108 milyar, Türkiye'nin 31 milyar; 
kişi başına dış borç Brezilya'da 900 dolar, Türkiye'de 
576 dolar; onlarda toplam ihracat 27 milyar dolar, biz-
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de 7,5 milyar dolar; kişi başına ihracat onlarda 225 
dolar; bizde 154 dolar; gayri safi millî hâsıla içerisin
de onların dış borçlarının payı yüzde 40 nispetinde, 
Türkiye'de bu oran yüzde 50'yi aşmış; dış borç - ih
racat ilişkisi onlarda yüzde 25, bizde yüzde 25; faiz 
ödemelerinin onlarda gayri safi millî hâsılaya oranı 
yüzde 4, Türkiye'de yüzde 5'tir. Bu itibarle, korka
rım ki, yakın bir gelecekte Brezilya'nın akıbetine düşe
biliriz. 

Tabiî, burada Güney Kore'yi de esas alabilirsiniz; 
ama Güney Kore - ihracata geldiğim zaman arz ede
ceğim - ihracat politikasını geliştirebilmiştir. Mesela, 
beş yıllık yeni planında Güney Kore yüzde 33 tasar
ruf düşünmüş bunun yüzde 3İlini yatırımlara sarf 
etmiş, yüzde 2 tasarrufunu da dış borçların faiz ve 
anapara ödemelerine hasretmiş ve böylece yükü azalt
mıştır; ama nasıl yapmıştır, ihracatını geliştirmek su
retiyle yapabilmiştir. Bugün otomotiv sanayii Tür
kiye'nin en eski sanayiidir, fakat ihracatla alakası 
yoktur. Halbuki Güney Kore - Amerika'ya karşı -
bir milyonun üstünde araba ihraç etme durumunda
dır. 

Onun için, dış borçlar meselesinin, mutlaka bir 
Meclis araştırması dolayısıyla salim bir şekle kavuş
turulması gerekir. 

Geliyorum dış ticaret dengelerine. Bu yıl ihra
catımız, bir önceki yıla nazaran yüzde 6,3 nispetin
de azalmış; 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti
rilmiştir. Oysa, 1985teki artış, bir öncek'i yıla nazaran 
yüzde 11,6'dır. Bunun, tabiî, çeşitli nedenleri vardır; 
petrol fiyatlarının düşmesi, İran, Irak ihracatının azal
ması, sanayi ülkelerindeki korumacılık politikaları, 
doların diğer ülkelerde değer kaybı. Çünkü, b'izim ih
racatımızda doların payı, ithalattaki dolar payının 
üstündedir. Bu yüzden, genelde dolara bağımlı olarak 
ihracat yaptığımız için, dolardaki düşüş ihracatımızın 
düşmesine neden olmaktadır. 

Sektörel dağılımları da şöyle-: Tarım ürünlerinde 
yüzde 9,7 artışla 1,9 milyar dolar; madencilikte yüz
de 1,2 artışla 247 milyon dolar; sanayi ürünlerinde 
yüzde 11,2 azalma ile 5,3 milyar dolar; 600 veya 700 
milyon dolar kadar sanayi ürünlerimizde bir gerileme 
vardır. 

İthalat ise, yüzde 2 nispetinde azalıyor ve 11,2 mil
yar dolarlık bir seviyeye ulaşıyor. 

İthalatın mal gruplarına göre dağılımı ise şöyle
dir : Hampetrol ithalatı yüzde 46 dolayında azalarak 
1,8 milyara; yatırım malları ithalatı yüzde 33,5 arta-
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rak 3,5 milyar dolara; tüketim mallan ithalatı da 
950 milyon dolara varıyor. 

Dış ticaret açığı ise 3,1 milyar dolara erişiyor; 
cari işlemler açığı da 1,5 milyar dolara çıkıyor. Yani, 
1985 senesine nazaran bir fazlalık vardır. 

1986*da ihracatın gayri safi millî hâsıla içindeki 
payı yüzde 15 ten yüzde 12,8'e düşüyor. İhracatın it
halatı karşılama oranı da yüzde 70'den yüzde 67'lere 
düşüyor. 1986 yılında turizm gelirlerinde ve işçi dö
viz girdilerinde azalma vardır. Yalnız, işçi döviz gir
dilerindeki azalmayı bir başka türlü izah edebilmemiz 
mümkündür. Biliyorsunuz Merkez Bankası ve diğer 
bankalar; birisi kredi mektuplu döviz tevdiat hesa
bı açıyor, diğerleri de döviz tevdiat hesapları açıyor. 
İşçiler, Türk Lirasından kaçma maksadıyla bu hesap
larda yatırım yapabilirler, bu yönden bir azalmanın 
mevcut olduğu görülür; ama mühim olan o değil. 

Şimdi, altı yıllık bir perspektifi alalım; yani 1980 -
1986 arasında Türkiye'nin dış ticaret veçhesi nasıl 
bir görünüm arz ediyor : Bence, olayı tashih edebil
mek için, çaresini düşünebilmek için bu seyri, bu 
trendi iyi bulmak lazım gelir. 

1981 yılında, 1980'e göre ihracat artışımız yüzde 
61,6'dır, 1982'de yüzde 22,dir, 1983 yılında artış yüz
de 0,3 seviyesindedir. Demek ki, 1981 "de artış var, 
1982'de artışta bir düşüş var, 1983'te tam düşüş var. 
Şimdi, 1983 seçimlerinde iktidar değişikliği oluyor, 
yeni bir iktidar geliyor. Bu iktidar döneminde şu olu
yor : 1984 yılında 1983'e nazaran yüzde 24,5 oranın
da, 1985 yılında yüzde 11,6 oranında ihracat artıyor; 
1986 yılında ise yüzde 6,3 oranında gerileme başlıyor; 
yani 1983'teki gerilemeden daha büyük bir gerileme. 
Bu altı yıllık perspektif ne düşündürür? Demek ki, 
bizim ihracat yapımızda üçer yıllık dönemler hâkim; 
ilk yıl artıyor, üçüncü yıl tekrar düşüyor, azalma da 
hızlanıyor; tıpkı mehter takımı gibi, iki ileri bir geri, 
iki ileri bir geri... (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ne yapabiliriz? Konu burada. Demek ki, 
İhracat politikasının, ilkeler açısından ciddî bir biçim
de gözden geçirilmesi lazım. Ne yapabiliriz? Dış öde
meler dengesi, ihracat ve ithalat politikası açısından 
hükümetimizin aldığı tedbirlere bakıyoruz, bunda da; 
mesela, 1984 yılında uyguladığımız politikayı 1985te 
biraz gevşetiyoruz, 19861da tekrar eski hale dönüyo
ruz. ihracat politikasında da aynı şey sözkönüsu. De
mek ki, biz strüktürel olarak ihracatçı bir bünyeye sa-
bip olamamışız. İşte, araştırılması lazım gelen ve uy
gulanması gereken politikalar budur. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayalım efen
dim. 
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VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Kısaca arz edecek olursam, objektif olarak partim 
adına düşüncelerimi arz ettim. Hiçbir surette hiç kim
senin kişiliği ile meşgul olmak da istemedim ve iste
miyorum da; ama söylediklerimizi de lütfen dinleyi
niz ve ona göre tedbirleri bulunuz. İnanınız, Sayın 
Süleyman Demirel'jn söylediği gibi, sekiz ayda Türk 
ekonomisi toparlanır; yeter ki, böyle bir anlaşma içe
risinde olunabilskı. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

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

rneler tamamlanmıştır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araş

tırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Meclis araştırması açılması kabul edilmemiştir. 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10157) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ikinci sıradaki, 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 arkadaşının, 
belediye başkanları ve belediyelerle ilgili tüm iddiala
rın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi üzerindeki ön görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mart 1984 tarihinde yapılan mahallî idareler 

seçimlerinden iki gün önce özal Hükümeti tarafından 
çıkarılan 195 sayılı «BÜyükşehir Belediyelerinin Yö
netimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile 
Türk belediyecilik sisteminde yeni bir dönem başla
tılmıştır. 

özal Hükümeti, bu kanun hükmünde kararname 
ile belediyelere yeni imkânlar tanıyarak belediye hiz
metlerinin daha süratli ve daha etkili bir şekilde ya
pılmasını amaçlamış; ancak uygulama bu amaca ula
şamamıştır. Çünkü, bu imkânlar verilirken yeterli dü
zeyde bir denetim ve gözetim mekan'izması oluşturul
mamıştır. Bunun sonucu olarak da belediyelerce gi
rişilen tüm etkinliklerde çıkar ilişkilerinin rolünden 
bahsedilir olmuştur. Çıkar ilişkilerinin yoğunluk ka
zandığı etkinliklerin başında, kaldırım ve bordur ça-
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lışmaları, kanalizasyon yapımları, imar planlarındaki 
değişiklikler ve yeşil alanlarla ilgili çalışmalar gel
mektedir. 

imar planlarında yapılan değişikliklerle ilgili id
dialar çok ciddidir. Zira, bu konuda belediye başkan
larına ve belediye meclislerine tanınan yetkiler olduk
ça geniştir. Belediye başkanlarının ve belediye mec
lislerimin imar planlarında değişiklik yaparak herhan
gi bir imar parseline tanınan kat adedini artırmaya 
veya eksiltmeye yetkileri vardır. Yani belediye ister
se bir kişiyi bir gecede milyarder yapabilir. Bu ko
nudaki en bariz örnek, Ankara Meşrutiyet Caddesi 
ile Hatay Sokağın kesiştiği yerde bulunan arsa ile 
ilgili imar planında yapılan değişikliktir. Burada, Al
tındağ Belediye Başkanı Muzaffer Atılgan'a ait olan 
bir imar parselinin kat adedi 9*dan 16'ya çıkarılmış
tır. 

Kamuoyunu meşgul eden iddiaların bir bölümü de, 
İstanbul - Eminönü Belediye Başkanı Tabir Aktaş'la 
ilgilidir. Eminönü Belediye Başkanının; şahsına çıkar 
sağladığı iddia edilen bir vatandaştan rüşvet aldığı, 
devleti ve hukuku hiçe sayarak kendi usul ve kural
larına göre şahısları tehdit ettiği, basın mensuplarına 
saldırmayı ve onları dövmeyi alışkanlık haline getir
diği, 25 Mart 1984 seçimlerinden önce kahvecilik yap
tığı ve bugün için mal varlığının milyarlarla ifade edi
lebileceği, âdeta devlet içinde devlet gibi hareket et
tiği son günlerde basın tarafından iddia edilmekte
dir. 

Belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları hemen her 
dönemde ortaya atılmıştır. Ancak, hiçbir dönemde bu 
dönemdeki kadar yoğun ve önemli iddialar ileri sü
rülmemiştir. Bu cümleden olarak, basınımızda yeralan 
diğer yolsuzluk haberlerinin bir kaçının başlığına işa
ret etmek istiyoruz. 

Milliyet Gazetesinde: 
— «Boğaziçinde arsalar kapışılıyor» (17.2.1987) 
— «Btağaziçinde arsaların kapışılmasına tepki, suç

lu belediyeler» (18.2.1987) 
— «Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girme

den belediyeden dört imtiyaz» (25.2.1987) 
— «Belediyeler kavgası, Anakent'in binasını Emin

önü Belediyesi yıktı» (28.2.1987) 

— «Akbulut: Tahir'i görevden alabiliriz», «Ba
kan Kâzım Oksây Aktaş'dan davacı oldu», «Eminönü 
Belediye Başkanının aldığı rüşvetleri açıklayan Halil 
Karagöz ANAP'tan ihraç edildi» (10.4.1987) 

— «Eminönü esnafı: Baskı altındayız, Aktaş he
men görevden alınsın» (13.4.1987) 
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— «Eminönü Fatihinin son marifeti, Tahir Ak-
taş'ın milyarlık ilhanı» (Nokta Dergisi 22.2.1987) 

Tercüman Gazetesinde: 
— «Belediye silahı geri tepti» (7.4,1987) 
— «Rüşvet» (10.4.1987) 
Hürriyet Gazetesinde: 
— «Rüşvet'e suçüstü» (9.4.1987) 
— «Dün kahveci idi, bugün milyarder» (10.4.1987) 
— «139 belediyeye soruşturma» (12.4.1987) 
Belediyelerle ilgili bu tür iddialara hemen hemen 

h'ergün basında rastlamak mümkündür. 
Kamu vicdanını rahatsız eden ve devlete güveni 

zedeleyen bu iddialar da göstermektedir ki, iktidarca 
yapılan yeni düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin uy
gulanmasında ortaya çıkan rahatsızlıklar göz ardı edi-
lemiyeeek boyutlara ulaşmıştır. 

Devlete ve demokrasiye güveni sağlamak için, yu
kardan beri açıklanan iddiaların su yüzüne çıkması 
gerektiği inancındayız. Kamu vicdanını rahatlatmak, 
'belediyelere güveni yeniden sağlamak için sözkbhusu 
iddiaları incelemek üzere bir Meclis araştırması açıl
masını zorunlu görmekteyiz. 

Açıkladığımız nedenlerle, belediye başkanları ve 
belediyelerle ilgili tüm iddiaların gerçeklik derecesini 
ve olayların adı geçen kişi ve çevrelerle olan ilişki
lerini ve bağlantılarını tespit etmek amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygı
larımızla arz ederiz. 

Mehmet üner 
Kayseri 

ve arkadaşları 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yüksek malum
larımız olduğu üzere, M'ecls araştırması açılıp açıl
maması hususunda hülküknelte, siyasî parti grupları
na, önergedeki 'birinci imza sahibine veya onum gös
tereceği ıbaşka bir imza sahibine söz verilecektir. 

IKomuşma süreleri, hükümet ve siyasî parti grup
ları için 20'şer dakika, önerge saMlbi için 10 daki
kadır. 

(Bizdeki kayıtılan okuyorum : Demokratik Sol 
Parti Grulbu adına Sayın Dıırcan Eimiirlbayer, Doğru 
Yol Partisi Grulbu adına Sayın Mazhar Haznedar. 

Şimdi, hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayım Yıl
dırım Akbuılut'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

tÇIŞUERt BAKANI YILDIRIM AİKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinim değerli üyeleri; Kayseri Milletvekili .Sayın 
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Mehmet Üner ve 30 arkadaşının, beledijyererie ilgili 
yolsuzluk iddialarının gerçeklik derecesini tespit et
mek amacıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasını istemeleri üzerime yüksek huzurlarınızda 
söz almış bulunuyorum!. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 127 noi mad
desi mahallî idareleri; «Mahallî idareler; il, belediye 
Veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarımı kar
şılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 
karar organları, gene kanunda göisiferilen, seçmenler 
taralımdan sieçiüerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

İMaihallî idarelerim kuruluş ve görevleriyle yet
kileri, yerinden yönetim ilkeisine uygun olarak ka
nunla düzenlenk» şdfcliimde tarif etmektedir. 

Bu hükmüm de ışığı altımda biz, hükümet olarak, 
mahallî hizmetlerin, mahallî kuruluşlar ve organlar 
«lıiyle dalba süratli ve daha eitifcii yürütüleceğime 'irnan-
maktayız. Bu sebeple, çıkardığımız kanunlarla ma
hallî idarelerimizin gelir kaynakları artırılmış ve da
ha geniş yetkiler verilmiştik. Bu politikayı iktidar ola
rak devam ettirmek kararındayız. Bu cümleden ola
rak çıkardığımız 195 saiyılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve 3030 sa'yıli Blüiyük Şdhirierin Yönetimi 
Hakkında Kamum ile 'bülyükşteih'ir belediyelerinim yö
netimi konusunda Türk beiridiyecillik sisteminde yeni 
Ibir dönem ve uygulama blaşüaltılımıştır. 

Çağdaş yönetim anlayışlına da uygun olan bu yö
netim modelinde temel amacımız, büyük şehirlerde 
yaşayan vatandaşlarımıza en yakınındaki ilçe bele
diyeleri vasıtasıyla daha süratli ve daha akıllı hiz
meti sunabilmektir. Bu doğrultuda büyük şelhrim en 
ücra noktasına kadar 'belediye hlizimelleri ulaştınla-
bilmiş ve aynı zamanda halkın yöneltilme katılması 
ve katılımı sağlanmıştır. 

Yine aynı düşünce, aynı inançtan hareket eden 
hükümötimiz'in çıkardığı '31194 sayılı yemi İmar Ka
nunuyla da, 'beldelerde her türlü 4mar düzenleme 
yötlk'isinin, o beldede yaşayan insanların seçtiği ki
şilerden oluşan belediye meclilsierJi tarafından kulla-
mlıması premsilbiıne bağlı kalınarak uygulamaya ge
çilmiştir. Bu görevlerin yürütülmesinde ortaya çı
kacak her türlü hatalı uygulamamın, oto kontrol 
yoluyla düz'elDilmiösi mahallî organların yetkisiınd'e-
dir. Ayrıda mevzuata aykırı olan uygulamalar yine 
bakanlığımca takip edilmekte ve beledilyelerin imar
la ilgili işlemleri teftiş edilmekte, incelenmekte ve 
gerekirse ısioruşiturulmiak'tlaidır./ 
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/Değerli' milletivekilleri, şimdi de, Meclis araş
tırması açılması isteğine mesnet teşkil eden, bele
diyelerdeki yollsuzluk iddialarıyla ilgili olarak b'iilıgıı• 
sunmak istiyorum. 3H52 sayılı İçişleri Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca, 
malhlallî idarelerle, bunlara 'bağlı ve bunların kur
dukları veya özel kanunlariıa kurulmuş birlik, işlet
me, müessese ve teşdblbiMer'in istem ve hesaplarını 
teftiş etmek, denetlemek, inceleme ve soruşitunmaık ve 
mevzuatın belirttiği haillerde bu idarelerin iş ve işlem
lerini onaylanmak görev ve yetkisi bakanlığıma veril-
mişıtür. 

Memleketimizde şu anda 1 719 'belediye vardır. 
Bunlar, kanunların verdiği yetki ve görevler içeri
sinde değişlik hizmetler görmektedirler. Bu kuruluş
lar, yapıları gereği sürekli halkla iç içe çalışmakta 
ve halkın her an denettim ve gözerimi altında bulun -
maktadırlar. Zaman zaman haklı şlilkâyet ve ihbar
lar yapılmakla beraber, şahsî çıkar ve çekişmeler ne
deniyle de şikâyet ve ihbar yoluna başıvurulduğu gö
rülmektedir. 

Biz hükümet olarak, bütün ihbar ve şikâyetleri 
değerlendirerek, kanunen yapılması gereken her şeyi 
yerine getirmekteyiz. Meclis araştırması önergesinde, 
büyük şehir belediyelerinin kurulması sırasında, bu 
belediyelere geniş yetki ve imkânlar verilirken, ye
terli düzeyde bir denetim ve gözetim mekanizmasının 
oluşturulmadığı belirtilmektedir. Durumun bu şekil
de değerlendirilmesini önlemek bakımından bakanlı
ğımın, belediyelerle ilgili teftiş ve denetim mekaniz
ması (hakkında kısaca bilgi sunmak istiyorum: 

3152 «ayılı (Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, 
Bakanlığıma bağlı merkez birimleri ile il ve ilçeler
deki birimlerin yanında, il, ilçe ve kasaba •belediye
lerini de teftiş etmek, denetlemek, İnceleme ve so
ruşturma yapmak görevi, bakanlığıma bağlı Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Ankara, listanbul ve İzmir dışında kalan illerimiz 
üç gruba ayrılmış olup, her yıl bir grup il ve illere 
bağlı ilçe ve kasabalar teftiş edilmektedir. Bu uy
gulama çerçevesinde her yıl ülkemizdeki belediye
lerin üçte biri teftiş edilmekte ve üç yılda bütün 
belediyelerin teftişi tamamlanmaktadır. Ankara, İstan
bul ve İzmir'deki belediyeler de aynı sistemde üç 
gruba ayrılmış olup, her yıl kış döneminde bir grup 
belediye teftiş edilirken, 1986 - 1987 kış teftiş döne
minde yeni bir uygulama yapılarak, bu üç ilimizdeki 
büyük şehir belediyeleri ile bu kapsamdaki ilçe be
lediyelerinin tamamının teftişine karar vermiştir. 
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MEHMET ÜNER '(Kayseri) — Sayın Bakan, bu 
teftişler nasıl oluyor; idarî mi, teknik mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Söz konusu teftiş faaliyeti devam et
mektedir. 

Bakanlığım teftiş kurulu, teftiş, inceleme ve so
ruşturma görevlerini ihalen mevcut 78 mülkiye mü
fettişi ve 36 mahallî idareler kontrolörü ile yürüt
mektedir. 1984 yılında 18 il, 178 ilçe ve 345 kasaba 
belediyesi olmak üzere, toplam* 541 belediye; 1985 
yılında 21 il, 205 ilçe ve 368 kasaba belediyesi ol
mak üzere, toplam 594 belediye; 1986 yılında 21 
il, 176 ilçe ve 307 kasaba belediyesi olmak üzere, 
toplam 504 belediye; 1 . 5 . 1987 tarihine kadar 
1987 yılında ise 5 il, 14 ilçe ve 70 kasaba belediyesi 
olmak üzere, toplam 89 belediye teftiş edilmiştir. 

lAyrıca, gerek bakanlığıma doğrudan intikal eden 
ve gerekse teftişler sırasında elkonulan hususlarda 
inceleme ve gerekirse soruşturma yaptırılmaktadır. 
Belediyelerle ilgili olarak 1984 yılında 225; 1985 yı
lında 318; 1986 yılında 305 ve 1.5.1987 tarihi iti
bariyle 1987 yılında 38 adet inceleme ve soruşturma 
onayı verilmiştir. Bu inceleme, soruşturma faaliyet
leri sonucunda, 1984 yılında 421; 1985 yılında 477; 
1986 yılında 431 ve 1.5.1987 tarihi itibariyle 1987 
yılında 111 adet rapor ve fezleke düzenlenmiş, fez
lekeler, yetkili il ve ilçe idare kurullarıyla Danıştaya; 
tevdi raporları ilgili cumhuriyet savcılıklarına, di
ğer raporlar ise yetkili idarî mercilere intikal ettiril
miştir. 

Değerli milletvekilleri, demokratik nizam içerisin
de ve mevcut kanunlarımız muvacehesinde, bir be
lediye başkanının görevden doğan ve görevi esnasında 
işlediği bir suçtan dolayı yargılanabilmesi ve görevine 
son verilebilmesinin esas ve usulleri şöyledir: Prog
ramlı olarak müfettiş görevlendirildiği gibi, kişi ve
ya kuruluşlar tarafından bakanlığıma veya ilgili va
liliğe yapılan veya basında yer alan ihbar ve şikâyet
ler üzerine bakanlığımca mülkiye müfettişi veya il
gili valilikçe muhakkak görevlendirilmektedir. Şikâ
yetin konusuna göre inceleme ve soruşturma yapıl
maktadır. 

Müfettişlerce yapılan incelemelerde rapor; soruş
turmalarda ise fezleke düzenlenmektedir. 

'Soruşturmacıların lüzumu muhakeme veya men'i 
muhakeme kanaatıyla hazırladıkları fezlekeler, bele
diye başkanının kasaba, ilçe veya il belediye başkanı 
olması durumuna göre, il veya ilçe idare kurullarında 
görüşülmekte, bu kurullarca verilen men'i ununa-
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keme kararları resen; lüzumu muhakeme kararları 
ise itiraz üzerine ikinci derece tetkik için bir üst ku
ruda gönderilmektedir. Üst kurullar; ilçe idare ku
rulları için il idare kurulu, il idare kurulu için ise 
Danıştaydın 

İıkinci derece tetkik mercilerince de lüzumu mu
hakemesine karar verilen dosyalar ilgili1 valilikler ka
nalıyla 'belediye başkanının yargılanması için karar
da gösterilen adlî yargı mercilerine sevk edilmek
tedir. 

'Bu yargılama sonucunda belediye başkanı ya 
beraat etmekte veya ceza almaktadır. Bu kararlara 
da itiraz edilebilmekte ve konu ikinci derecede Yar-
gıtayca tetkik edilmektedir. Bütün bu işlemlerden 
sonra ve bir belediye başkanına verilen cezanın ke
sin hüküm şeklini alması halinde ve bu ceza 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 91 inci maddesi şümulün-
deki cezalardan olduğu takdirde, bu defa da ilgili be
lediye başkanının görevine son verilmesi için bakan
lığımca idarî yargı mercilerine talepte bulunulmak-
'tadır. Neticede, idarî yargı mercilerinin kararı ile bir 
belediye 'başkanının görevine son verilmektedir. 

Bu esas ve usuller içerisinde 25 Mart 1984 ma
hallî idare seçimleriyle işbaşına 'gelen belediye baş
kanlarından sekizinin görevine son verilmiştir. Ay
rıca, 25 Mart 1984 seçimlerinden önce görev yap
mış olan ve yargılamaları hükümetimiz döneminde 
sonuçlanan, toplam üç eski belediye başkanı hak
kında da, 2972 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Ka
nununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına işlerlik 
kazandırmak amacıyla, fiilen görevde olmamakla 
birlikte, idarî yargı mercilerince görevden düşü
rülme kararı verilmiştir. Yine halen görev başında 
olan üç belediye başkanının görevine son verme 
talebi idarî yargı mercilerince reddedilmiştir. Ay
rıca, 25 Mart 1984 tarihinde yapılan seçimlerle gö
reve gelen belediye başkanlarından yedisi ile 25 
Mart 1984 seçimlerinden önce belediye başkanı 
olanlardan 13'ü hakkında göreve son verme işlem
leri idarî yargı mercilerinde devam etmektedir. 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; bu arada, 
son günlerde 'basınımızda yer alan İstanbul - Emin
önü Belediye Başkanı Tahir Aktaş'la ilgili bilgi ver
mek istiyorum. Adı geçen belediye başkanı ile ilgili 
olarak basında yer alan iddialar üzerine müfettiş
lerimiz görevlendirilmiştir; tahkikat devam etmek
tedir. Eminönü Belediye Başkanı Tahir Ak1 taş hak
kında, bu tahkikat da dahil olmak üzere, bugüne ka
dar toplam, 9 adet ayrı onayla 20 ayrı iddia için 

tahkikat onayı alınmıştır; 5 iddia ile ilgili tahkikat 
halen sürmektedir; diğer 15 iddiadan dolayı müfet
tişlerce 12 adet fezleke ve 8 adet rapor düzenlen
miştir. Bunlardan Danıştaya intikal eden 10 dosya
dan 7'si hakkında lüzumu muhakeme karan veril
miş; daha doğrusu, verilen lüzumu muhakeme ka
rarları onaylanmıştır. 

Bu nedenlerle, Anayasamızın 127 nci maddesine 
istinaden, Eminönü (Belediye Başkanı Tahir Ak taş 
ile belediye meclis üyesi ve reis vekili Halil Kara
göz görevden uzaklaştınlmıştır. 

Ayrıca, rüşvet suçundan yargılanan ve toplam 8 
yıla mahkûm olan Davutlar Belediye Başkanı Ce-
malettin Özelbiçer ile makine alımında yolsuzluk 
yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve tutukla
ma kararı yerilen Beyşehir Belediye Başkanı Tuğrul 
Kutbay görevden uzaklaştınlmıştır. 

Değerli milletvekilleri, mahallî idarelerimizin bel
delerine ve 'belde sakinlerine daha isabetli, sıhhatli 
ve mevzuata uygun hizmet verebilmesini temin bakı
mından Bakanlığımca mahallî idareler üzerindeki 
vesayet yetkisi titizlikle yürütülmektedir. Biz, rüş
vetin, irtikabın, zimmetin ve her türlü yolsuzluğun 
karşısındayız ve kararlı takipçisiyiz. Bununla bera
ber, (kamuoyunda bütün belediyelerin haksız bir şe
kilde zan altında bırakılmasını doğru bulmadığımı 
da ifade etmek isterim. 

Memleketimize çok başarılı hizmet veren ve ve
recek olan belediye 'başkanları ve belediye meclis
lerini de burada takdirle anıyor, hepinizi saygılarım
la .selamlıyorum. '(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Demokratik Sol Parti grubu adına Sayın Durcan 

Emirbayer. 
Buyurun Sayın lEmirbayer. (DSP sıralarından al

kışlar) 
DSP GRUBU ADINA DURCAN EMİRBA

YER ,(Iİzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
iddialarını geçerlilik derecesini tespit etmek ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi hakkında Demokratik Sol Parti Grubu adma 
söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle, sizlere gru
bum ve kendim adına saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, eski bir belediye başkanı 
olarak çıkarılan bu yasanın iyi işlemeyeceği kanısın
dayım. Çünkü, belediye başkanlığında geçirdiğim de
neyimler bu yasanın kâğıt üzerinde kalacağını, işlese 

— 234 — 



T. B. M. M. B: 101 12 . 5 . 1987 0 : 2 

bile çok aksaklıklar ve yolsuzluklar doğuracağı izle
nimimi bende bırakıyordu. 

Bir belediye başkanı ne kadar namuslu olursa 
olsun, kendisine 'tanınan bu namütenahi salahiyet kar
sısında, kendi arzusu olmasa bile, günün birinde ken
disine tesir edecek insanların çıkabileceğini düşün
mek yerinde bir hareket olurdu, ffade ettiğimin 
benzeri konuların kanun çıkarılırken göz önünde 
tutulmasında yarar vardır. Belki güncelliğini yitiren 
konu ama, açıklık getirmesi bakımından İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanını örnek vermek istiyo
rum. 

Birkaç bakan, milletvekili, müsteşar ve valilerin 
etkisi veya bu seçkin kişilere belediye başkanı ola
rak şirin görünebilmesi bakımından, sözünü etti
ğim yandaş kayırma hatasına düşmüştür. İşte, tah
min ettiğim gibi, «Baltutanlar Kooperatifi» bunun 
en güzel örneğidir. 

Ben, kanunun çıktığı gün birçok arkadaşıma bu
nu söylemiştim. Bu konuda bilgisi olan ve çok gü
zel hazırlanmış, geçmişte İzmir Valiliği yapan Mil
letvekili arkadaşımız 'Sayın Namık Kemal Şentürk ile 
yine izmir Vali Vekilliği yapmış olan Sayın Hüseyin 
Aydemir, çok güzel açıklamalarıyla, doğabilecek suiis
timalleri ıo gün yüce Meclise net bir şekilde bu kür
süden izalh etmişlerdi. 

Şu ana kadar, muhalefet sözcülerinin uyarıları
na hiç kulak asmayan hükümet, yine kendi bildiği 
gibi oy çokluğuna dayanarak bu tasarıyı da yasalaş-
tırdı. Bugünkü şekliyle bazı belediyelerimizin yöne
ticileri yasanın verdiği serbestlikten güç alarak âdeta 
çlMiıkvari idare tarzı içerisinde istedikleri yeri par
selliyor, istedikleri yeri yeşil saha yapıyorlar, iste
diği! sahayı imara açıyor veya imar dışı bırakıyor
lar; işlerine gelince de yerleşim alanı yapıveriyor-
lar. 

Bu uygulamalarla hem devlet onuru zedeleni
yor, hem de büyük çapta çıkar ve suiistimaller ga
zete sütunlarına sığmayacak şekilde boy boy sergi
lenmek durumunda kalıyor ve de kalmakta -devam 
ediyor. Bu gibi olaylar, sonucu, sosyal hukuk anla
yışı ile, halkımızın seçimle işbaşına getirdiği kişile
re güveni her geçen gün sarsılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir belediye başkanının 
onuru ve güveni toplumda şüpheli olarak algıla
nırsa, halkımızın demokrasiye olan güveni de sar
sılmış olur. ANAP İktidarı her zaman olduğu gibi, 
muhalefetin olumlu fikir ve düşüncelerine yer ver
meyen bu iktidarın, yanlış tutum ve davranışları yü

zünden, ülkemizde bugün belediyeler konusunda da 
oldukça büyük üzüntü verici olayların yaratılmasına 
sebep olmuşlardır. 

Muhterem milletvekilleri, ANAP'tan farklı bir 
parti olmak için, illa farklı bir yol icat etmeye ge
rek yoktur. Bırakınız yepyeni görüşler sunmayı ve çö
zümler önermeyi; aynı düşünmüş modeli, Atatürk 
ilkelerinden taviz vermeksizin uygulanabildiğinde 
çok daha olumlu sonuçlar alınabilir. Üzülerek ifade 
etmek gerekirse, ANAP'ın Atatürk ilkelerinden sü
ratle ayrılmak, devletin en küçük birimini çıkarcı
lara peşkeş çekmesi yolundaki davranışlarının bir 
uzantısı olarak, toplumumuzda yüzkarası olaylar zin
ciri içerisine belediyeleri ve belediye 'başkanlarını 
da getirmiştir. 

I1986'da üç büyük şehrimizin belediyelerinin büt
çe kaynakları 700 milyarı geçmekteydi; ki, bugün 1 
trilyonu çoktan gerilerde bırakmıştır. Kaldı 'ki, bu 
üç büyük şehrimize, ayrıca İller Bankası kanalıyla 
Bayındırlık Bakanlığından, İçişleri Bakanlığının büt
çesinden ayrılan paylar ile ve daha başka fonlar
dan altyapılar sebebiyle aktarılan imkânlar nedeniyle 
neredeyse devlet bütçesinin yansına yakın bir im
kân ve kaynağın kaydırıldığı görülmektedir. 

Bu kadar büyük imkânları dinde bulunduran be
lediye başkanlarını, idarî vesayet ile güçlendirilmiş 
vilayet sisteminden, genel idare prensipleri doğrul
tusundaki denetimden kaçırarak, kendi siyasî emel 
ve amaçları doğrultusunda kullandırmayı prensip 
edinen ANAP iktidarının, bu çarpık tablonun mey
dana getirilmesindeki hatası artık açık şekliyle su 
yüzüne çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bazı belediyeler bugün için, 
tiksindiğimiz bir daribı meseli aklımıza getirecek şe
kilde çalışimalktadır : «Belediye deniz, yemeyen do
muz.» 

Şuradan, namuslu belediye yöneticilerine saygımı
zı bir kez daha yineleyip, devam edelim. 

Yetkilerin ve imkânların, verildiği yerlerde, ger
çekten iyi yetişmiş ve kaliteli elemanlar bulundurul-
ması surtetiyte, değerlendirilmesi, beledliyelerin en 
önemli meseleleridir. Şunu açıklıkla ifade etmek iste
rim ki, belediye idaresi ve imar planı hazırlanması çok 
ciddî bir konudur. Yetişkin, deneyimli personelle, 
iyi çalışmalarla, geleceği de tasarlayarak: cevap vere
bilecek şekilde imar planları yapılmalı; bölgesel en
tegre ülke planlarıyla da uyum sağllanabilmelidir. 

Bu şekliyle, merkezî yönetim kanalıyla bu işin için
den çıkılamadı diye, küçücük belediyelere büyük so-

- 235 — 



T. B. M. M. B: 101 12 . 5 . 1987 0 : 2 

rumluluklar ve görevler aktarıp, «Ben sorumluluktan 
kurtuldum» demek geçerli değildir. İşte acı meyveler 
ortada. Ne oldu? Çok daha nitelikli ellerde yürüme
si gereken işler, yetersiz ve sorumsuz, art niyetli ki
şilerle arapsaçına döndü. Geçmiş yıllardan anımsadı
ğımız o güzelim kentler birer beton yığını haline gel
di, çevrelerini gecekondular sardı. Gelişeceğiz derken, 
az gelişmişlik ürettik. Yazık oldu kentlerimize. Kent
lerimiz, büyüdükçe çirkinleşti, ne öncesi ne sonrası 
çıkan yasalar da bunu engelleyemedi. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı Safa Giray, 
merkezî idarenin birtakım yetkileri varken, çıkan şa
yiadan çok rahatsız olduğunu ifade etmişti; ama bunu 
hallenmenin yolu o şayiaları önlemek iken, bu yasayı 
getirmek suretiyle Türkiye'ye yayıp, bir şayiayı bin 
şayia, bir suiistimali bin yolsuzluk haline getirmek 
ANAP'ın sorumluluğu altına girmiştir. Bilmem kaç 
ilde, bilmem kaç beldede belediyeler benim, demek 
kolay. Zor olan, bu suiistimal anarşisini önlemektir. 

Sayın milletvekilleri, imar planlarıyla verilmiş olan 
yetkiler, kanımca ve basından da öğrendiğim kada
rıyla iyi kullamlamaımaktadır. Belediyenin eline ve
rilmiş olan imkânlar, sonunda, ANAP İktidarının 
büyük bir çıkmazı haline gelmiştir. 

Şimdi taze ANAPlı milletvekili olan Sayın Ülkü 
Söylemezoğlu^nun, 1986 tarihinde bu kürsüden, Gazi
antepli ANAP Belediye Meclisi Üyesi Yaşar Erkent' 
in ifadesine binaen, «ANAP İktidarı dönemindeki 
vurgunlar son 30 yılla eşdeğerdedir. Yine 30 yılda 
rastlanmayan rüşvet ve suiistimal bu dönemde yürü
dü» diye bizzat iddiası vardır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Unuttu onları. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, ANAP İktidarının uygulaması, genel
de tüm ülke yönetiminin gayri caddî ve de lıarj bir du
ruma getirmiştir, önceden, belediyelerin fon ve imıar 
uygulamaları, İmar ve İskân Bakanlığının kontrolü 
ve gözetimindeydi. İçişleri Bakanlığı tarafından suçun 
üzerine gidilirdi. Aynı zamanda konu savcılıklara da 
bildirilip, hem idarî soruşumu işletmek üzere derhal 
rapor şeklinde bağlanır, hem de merkezî idare bu iti
barla vesayet olanağını kullanmış olurdu. Şimdi bu 
olanaklar kalkmış durumdadır. 

Aslında biz, belediyelerin katı bir şekilde merke
zî Nitemle idare edilmelerini istemeyiz; ancak, dev
letlin tarafsız yetkili kişilerine de suiistimallerin üze
rine gidebilme imkânının sağlanmasından yanayız. 
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Aksi halde, telafisi mümkün olmayan boşluklar mey
dana gelmektedir. Bu konuda genelde çok üzücü şa
yialar artık, işlevleriyle kapatılamaz hale gelmiş, halk 
kesiminde çok geniş şayialar ve iddialar günün konu
su haline gelmiştir. 

İşte bu boşlukların giderilmesi için, parti genel 
merkezlerinin göndereceği partili insanlarla değil, 
devletin memuru olan insanlarla kovuşturmanın ya
pılması gereğine inanıyoruz. 

Sayın (milletvekilleri, gönül ister ki, ülke genelinde 
denetimli ve güvenli çalışmalar neticesinde belediye
lerden imar sesleri gelsindli; ama ne yazık ki, dene
timden uzak, taraflı, partili başkan olabilmenin ver
diği cesaretle imar sesleri, yerine, bazı belediyeler
den rüşvet seslerinin- yükselmesinin Türkiye'mizde nor
mal karşılanır hale gelmesi de ayrıca üzücü bir olay
dır. 

Şimdi, ANAP İktidarına soruyorum : Bu yasa ile 
denetleme gücünüzü gösterebildiniz mi; yoksa «Bıra
kınız yapsınlar» ekonomik görüşünüzün bir uzantısını 
mı sergilediniz? 

ıBlir sistem, bir günden ikinci güne geçiş yasalarıy
la, hiç kamuoyu oluşturmadan, bilgi almadan, gece 
karanlığında yapılan yasalarla değiştirilirse, uygula-
mıadaki. kepazelikler de böyle olur. Denetimsiz bir 
mekanizmanın dişleri kırılır, parçaları da iktidar çar
kının dişlerine kapılır. İşte Sizin modeliniz, ifade et
tiğimle eşdeğerde bir modeldir. 

Sayın milletvekilleri, anakent belediyeleri ve ilçe 
belediyeleri, kuruluşlarını tam yapamadıkları için bü
yük bir kargaşa içine düşmüşlerdir. Bu kriz geçme
den yetki ve kaynak uygulamasına geçilmiş, bu or
ganizasyon da ehil ve becerikli memur olmadığından 
tam kaidesine oturtulamamıştır. Hudutların tespiti, 
gayrknenkuller ve personel taksimi hakkında tam bir 
huzursuzluk meydana gelmiştir. Belediye başkanları 
arasında itimatsızlıklar başgöstermiş, işler kavgaya 
kadar götürülmüştür. Bazı yerlerde belediye başkan
ları arasındaki sataşmalar halkın eğlencesi haline gel
miş, yapılan şovlar partilerini çok zor duruma düşür
müştür. Bu cümleden olmak üzere İzmir'de Büyükse-
hir, Merkez İlçe, Bornova, Karşıyaka Belediye Baş
kanları gazete sütunlarından inmez olmuş, ayrıca dört 
tecrübesiz başkanın bu tutumlarını genel başkanları 
bile düzeltememiştir. İzmir'de dört meclis ve dört en
cümen yetkilisi çalışmaya başlayınca sürtüşmeler bü
yük boyutlara erişmiş, her alınan kararı Anakent Be
lediye Başkanı veto etme cihetine gitmiştir. 
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Anakent belediye meclisinde seçdlmâş üye olmadığı 
ve tüm üyeler mecbur olduğundan, başkanın sakat 
kararlarını düzeltebilecek blir denetim organı da bu
lunmaması nedeniyle, belediye başkanı ne emreder
se o yapılmaktadır. Bir gün, ANAP, iktidarı kaybet
tiğinde, bilhassa anakent belediye başkanlarının ömür
lerinin mahkemelerde hesap vermekle geçmesi kaçınıl
mazdır. 

Sayın milletvekilleri, suiistimal yalnız hırsızlıkla 
olmaz; göz yummakla, adam kayırmakla, başkalarına 
kendi geleceği için çıkar sağlatmakla vesairelerle de 
geçerlidir. Bu münasebetle ilim olan İzmir Belediye
sinin bazı konularını sizlere aktarmak istiyorum : 

İzmir'de, Basmane semtinde eski santral garajı
nın yerine beş yıldızlı otel yapılması, eski dönemde 
tasarlanır; yüzde 60 hissesi belediyede olmak üzere, 
yüzde 40'ı Hürriyet Gazeteci ve Almanya'da çalışan 
işçilerin olacak idi. Sayın özfaitura, şimdi sadece be
lediye hissesi yüzde 22,5 olan ve geri kalan hissenin 
Asil Nadir'e verilmesi üzerine, söz konusu yer için 
yeni bir anlaşma yapar; yani yüzde 77,5'i Asil Nadir' 
in ve söz sahibi Asil Nadir olmak üzere anlaşmaya 
imza atılır. 

Yine İzmir Enternasyonal Fuarı içerisinde Göl 
Gazinosunun yanındaki araza Vestel Ferguson olarak 
yie Asil Nadir'e verilir. Bu arsanın verilişinde usul
süzlük vardır. Yine bu yerde hem iktidar partisinin, 
hem de bazı şahısların menfiaaltlandığı gazetelerde yer 
almıştır. 

Yine Efes Oteli yanında, NATO ikmal servis ala
nının bulunduğu arsa üzerinde çok katlı otopark, 
eski yönetimce planlanır. Şimdü ise, Sayın özfatura, 
bir. zamanlar güzel İzmir'imizin bu semtlini yakan, 
yıkanların temsildisine büyük hisse verilmek üzere, 
Yunanlı Nito Hilton ile anlaşma yapılarak, otel ya
pılması kararı alır. 

Bu ihalenin de kanuna aykırı olduğu, bilhassa ter
cihli muamele yapıldığı açıkça bilinmektedir. Sebe
binin araştırılarak derinliğine inilmesi gerekir. Ayrı
ca, bu konuda belediye meclis üyelerinin maddî men-
faatla susturulması cihetine gidildiği, bu nedenle ken
dilerine bu tesislerin idare meclisi azalıkları verildiği 
söz konusudur. 

İzmir'de belediye tanzim satış mağazaları ve 
TANSA, belediye kamu kuruluşları idi. Şu anda, 
TANSAŞ olarak özel bir kuruluş haline getirilmiş; 
idare meclisi azalıkları, hakkıhuzurlar ve menfaatlan-. 
malar cazibesine kapılarak, SHP'dbn istifa eden kırk 

yıllık menfaatçı solcuların bile bu çembere girip, ora
da bir yer kapabilme yarışına katılmalarını hep birlik
te izledik. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş dönemde Yamanlar 
Memba İçme Suyu Fabrikası bitaiiş ve çalışır halde 
ANAP belediyesine teslim edilm'iştir. Sadece, bant
ları İtalyan Viva firmasına sipariş edilerek beklen
mekteydi. ANAP belediyesi bu çalışmayı durdurmuş, 
bu mükemmel teslisleri Çaykur'a depo olarak kiraya 
vermiştir. Yapılan bütün masraflar heba olmuş; Öte 
yandan tek kalan ve özel idareye ait olan Şaşal suyu 
tesisleri Yaşlar Holdinge verilir; böylece hem Yaşar 
Holding, hem de, çok takdir ettiğim bir MDP'li mil
letvekilimiz ANAP'lı olurlar. 

Yine, Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren tara
fından 9.9.1981 günü temeli atılan Mustafa Kemal 
Bulvarı yıllardır bitirilemiyor. Eski dönemde bu bul
varın çok büyük bir kısmı bedelsiz doldurulmasına 
karşın, ANAP döneminde çok büyük dolgu ihaleleri 
yapılan bu bulvarda suiistimallerin onduğundan bah-
sedilmetkedir. Senelerce sürüncemede bırakılan bu 
bulvara iftihar ettiğimiz büyük Atamızın ismi veril
miştir. Atamızın ismi yerine padişah, sultan veya şey
hülislam isimleri konsaydı, bu bulvara olanca sürat 
verilir ve şimdi anlı şanlı kutlamalarla trafiğe açılmış 
olurdu. Bu bulvarın bu kadar savsaklanmasının ne
deni, birçok kişinin zihninde az önce söylediğim dü
şüncelerin hâkim olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul 11/imizdeki suiistimal
ler Meclis kürsüsüne dahi getirmeye lüzum görülmez 
hale gelmiştir. Çünkü,- IstaribulNJİakî suiistimalleri, rüş
vetleri, adam kayırmaları, imar üzerinde işlenen iğrenç 
oyunları artık kör görür, sağır işitir duruma gelmiştir. 

Cumhuriyet tarihimizde halkımızın güven kaynağı 
olması icap eden belediyelerimizin bazılarında şehir 
eşkiyaları, hırsızlıkları, ahlaksızlıkları ve aşağılık tu
tumlarını modernlize ederek, ülkemiz yönetimine göl
ge düşürmüşlerdir. 

Bunların edepsizliklerini kapatmak için yüce Mec
lisimizden, aynı partiden beş milletvekilinin gönderil
mesi fevkalade sakıncalı bir olaydır. Eğer çekinmiyör-
sanız, eğer sakınmıyorsanız, eğer suiistimal yapan in
sanları korumuyorsanız, tetkik için muhalefetten beş 
kişi gönderme cesaretirii gösteriniz. (DSP sıralarından 
alkışlar) Bir de biz denetleyelim, bakalım neler neler 
çıkacaktır?.. 

Saym mlilletvekilleri, şimdi sizlere gazete kupür
lerinin başlıklarından yolsuzlukları okumakla yetin
me durumunda kalacağımı söylemek istiyorum. Çün-
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kü, bu yolsuzlukları açıklamanın, bize ayrılan zamana 
sığması mümkün değildir. O nedenle, başlıklarını oku
makla yetinme durumundayım. 

(Balkınız, Haziran 1985, Milliyet Gazetesi : «Istan-
bulida bir olay : Eminönü Belediye Başkanı Tabir 
Alktaş'ın, yakın arkadaşı Ankara Altındağ Belediye 
Başkanı Muzaffer Atılgan'a İstanbul'da usulsüz men
faat kapılarını açtığı ileri sürülüyor. Anakent Bele
diye Başkanı Dalan, söz konusu olaylarla ilgili şlikâ-
yetler geldiğim ve derhal el koyduklarını doğrulaya
rak, «Soruşturma işlemine göre klanımı işlem yapı
lacak dedi.» 

Söz konusu yolsuzluklar : «Otoparkı çarşı yapıp 
364 milyon topladılar. Kürrikapı'da kaçak gazino aç
tırmak, usulsüz gazino ruhsatları vermek» vesaire... 

10 Nisan 1987 tarihli Hürriyet : «Zorba başkan, 
kendisini suçlayanları susturmak istedi. İtirafçı bele
diyeye ölüm tehdidi. Eminönü Belediye Başkanvekili, 
Başkan Aktaş'ı ağır şekilde suçladı. Dün kahveciydi, 
bugün milyarder. Rüşvet dosyaları kabardı. Belediye
ler için üst soruşturma.» 

28.2.1987 tarihli Milliyet : «Tahir Aktaş'ın adam
ları, İstanbul Anakent Belediyesinin, işi hızlandırma 
direktifi verdiği altı katlı binayı buldozerlerle, inşaat 
ruhsatı yok, diyerek yerle bir ettiler. Suçlu Dalan mı, 
Aktaş mı bilinmemekte.» 

Her iki halde de, bir zorbalığın açık örneği gö
rülmektedir. 

18.2.1987 tarihli Milliyet : «Boğaziçi'nde arsaların 
kapışılmasına tepki; suçlu, belediye.» 

22.2.1987 tarihli Nokta Dergisi, sayı 7 : «Eminönü 
fatihinin son marifeti : 1985 yılında icradan, yeşil sa
ha olan parseli satın alan Eminönü Belediye Başka
nı Aktaş, iki ay sonra, Eminönü Belediye Meclisin
den mevzii imar planı geçirerek, arsasına imar planı 
aldı. Yeşil saha olmaktan çıkarılan arazi üzerinde 
milyarlık Bayazıt çarşı inşaatı yükseliyor.» 

25.2.1987 tarihli Milliyet : «Belediyeden dört im
tiyaz : 

1. Uyum Kooperatifine, iki kat yerine beş kat 
çıkma izni verildi. 

2. Petekler Kooperatifinin korulukta bulunan 
arsası, yerleşme bölgesi haline getirildi. 

3. Ata - 2 Kooperatifinin ormanlıktaki yerine, 
dört kat izni verildi. 

4. 11 Yönetim Kurulu Üyesi Zabçı'nın, camiye 
yakın olduğu için durdurulan inşaatına izin çıkarıl
dı.» 

I 4.3.1987 tarihli Milliyet : «Tarihî Barbaros evle-
I rini yıktıran Eminönü Belediye Başkanı hakkında da-
I va açıldı. Yıktırılan evler yeniden yaptırılacak. So-
I rumsuz ve arkasını dayadığı partiden güç alan bir 
I başkan.» 
I 12.4.1987 tarihli Hürriyet : «139 belediye soruş-
I turmada.» 

I Yine bir gazetemizin kupürü : «Yolsuzluğu açık-
I ladı, ANAP'tan atıldı.» 
I 13.4.1987 tarihli bir gazetemizden : «Görevden 
I alman dört başkan, hâlâ görevde.» 
I 9.4.1987 Perşembe günlü bir gazete kupürü : «Is-
I tanbul Anakent Belediye Başkanı, Fatih Belediye Baş-
I kanlığı Sosyal İşler Başkanı Necip Sağır'ı 6,5 milyon 
I rüşvet alırken suçüstü yakalattı.» 
I 9.4.1987 Perşembe, Hürriyet : «İşte böyle yiyor-
I 1ar başlığı altında, çeşitli suiistimallerin sıralandığı 
I yolsuzluk olayları ve yine aynı gazetede, Uğur Dün-
I dar'ın çeşitli yolsuzluklar üzerine yaptığı ilginç açık-
I lamaları görüyoruz. 
I 17.2.1987 tarihli Milliyet : «Boğaziçi'nde arsalar 
I kapışılıyor, 850 yeni ruhsat.» 
I 1 Temmuz 1985 tarihli Milliyet : «Adalara darbe 
I ve çeşitli yolsuzluk söylentileri.» 
I 2 Temmuz 1986 tarihli Milliyet : «Kadıköy'de 
I yolsuzluk iddiaları.» Aynı gazete : «60 yurttaş Ana-
I kent ve Kadıköy Belediyesine dava açtı.» 
I 3 Temmuz 1986 tarihli Milliyet : «Usulsüzlük ve 
I kayırma iddiaları birbirini izliyor. Bakırköy Beledi-
I yesi karıştı.» 

I BAŞKAN — Sayın Emirbayer, toparlayalım lüt-
I fen. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — 4 Tem-
I muz 1986 tarihi'" Milliyet : «İddialar ve karşı iddia-
I 1ar akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Gazi Osman Bele-
I diyesinde cadı kazanı suçlamaların arkası kesilmi-
I yor.» 
I 5 Temmuz 1986 tarihli Milliyet : «Eşkiya şehre 
I indi, Başkan mı, mafia babası mı?» 
I 6 Temmuz 1986 tarihli Milliyet : «Eşkiyalık sü-
I rüyor.» 

7 Temmuz 1986 tarihli Milliyet : «Eminönü Be-
I lediyesi hakkında şikâyetlerin arkası kesilmiyor.» 
I 8 Temmuz 1986 tarihli Milliyet : «Kaçak yapılar 
I yaygın. Kaçak gazino, ruhsatsız yapıların sayısı gide-
I rek artıyor. Şehzadebaşı'nda bir yıldır inşaatı süren 
I binanın halen ruhsatı yok. Kaçak genişlemelerin ya-
I nı sıra, sahil yolunda bir lokanta ve bir çay bahçesi 
I ruhsatsız çalıştırılıyor.» 
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Değerli milletvekilleri, Ankara Belediyesinin ve 
bağlı metropol belediyelerinin yolsuzluklarını dile 
getirmek lüzumunu hissetmedim; çünkü sizler bura
da, kimlerin nasıl arsa alıp kaç katlı inşat yaptıkla
rını bizzat görerek yaşıyorsunuz. Zamanın müsait 
olamaması nedeniyle; ülke sathında bu yasanın Ver
diği serbestlik karşısında, birçok belediyenin yolsuz
luklara karışmış olduğunu görmek mümkündür; ama 
açıklayacak zaman yok. 

Bunlarla şunu söylemek istiyorum : Yiyin beyler, 
aksırıncaya, patlayıncaya, hatta çatlayıncaya kadar 
yiyin... Buna müsait olan belediye yöneticileri, bu de
yimin hakkını da vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, bitirelim lütfen; 
çalışma süremiz bitmek üzere. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, sizlere şu edindiğim bilgiyi vermek is
terim : ANAP iktidarının ülkemizi 12,5 milyar do
lar dış borçlu olarak alıp 33 milyar dolara getirdiği 
dört yıl içinde ve yine 2,2 trilyon civarında olan iç 
borçlanmayı 8 trilyona yaklaşık hak getirmesine kar
şın, bazı belediyelerimiz de, bu borçlanmalardan feyz 
alarak, belediyelerini borçlandırma cihetine götürmüş
lerdir. 

İstanbul Belediyesi, kendi borcu olmak üzere 550 
milyon dolar - ki, bizim paramızla 445 milyar Türk 
Lirasıdır - borca sokulmuştur. 

İkinci sırada, dini bütün, şeyhülislam unvanlı İz
mir Belediye Başkanı gelmektedir. Bu da belediyesi
ni 27 milyon 648 bin dolar borca sokmuştur. Bunu 
da Türk Lirasına çevirdiğimizde, 23 milyar Türk Li-

' rası dış borç demektir. 
BAŞKAN — Sayın Emribayer, çalışma süremiz 

bitiyor, hemen konuşmanızı toparlayınız efendim. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Hemen 

toparlıyorum efendim. 
Kırıkkale Belediyesi ise 5 milyon 660 bin dolar; 

yani 4,5 milyar Türk Lirası borca girmiştir. 
Ankara Belediyesi 3 milyon 773 bin dolar; yani 

4 milyar Türk Lirası karşılığında dış borca girmiştir. 
Bu arada daha birçok belediyeyi sayabiliriz. 
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Sayın milletvekilleri, bu borçlanmalardan büyük 
endişelerimiz vardır. Fakir halkın sırtından çıkacak 
bu paraların belediye yöneticileri tarafından ayırma
lar, kayırmalar ve yandaşlar nedeniyle, bir günde mil
yarder oluveren veya milyarlarına milyarlar katan in
sanların ülkesi haline geldiğini üzüntüyle belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, hemen bitirelim-
efendim; çünkü çalışma süremiz bitmiştir; sizin de 
konuşma süreniz bitmiştir. Lütfen son cümlelerinizi 
söyleyiniz, yoksa uzatma kararı almam gerekir. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Hemen 
bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sonuç olarak : İddiaların doğru olup olmadığı, 
eğer bazı belediye başkanları bu iddialar sonucunda 
kendilerine gölge düşürmüşse, bu gölgelerin kaldırıl
ması, haysiyet ve onurlarının iadesi bakımından da 
yerinde olacağı, yine suçlu kimseler varsa, bu ülke
de, tabiri caizse, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yi
yenler varsa, bunları kimsenin korumaya ne vicdanen, 
ne hukuken, ne de insanlık bakımından, ülkenin ya
rarı bakımından hakları yoktur. O halde, geliniz, hep 
beraber, Meclis araştırmasına «evet» diyerek, göre
vimizi gönül huzuru içerisinde yapmış olalım. 

Bu nedenle, araştırma önergesine DSP Grubu ola
rak olumlu oy vereceğimizi bildirir, şahsım ve Gru
bum adına sizlere saygılarımı sunarım. (DSP, SHP, 
DYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki kanun tasarı ve teklifleriyle, basılıp 

11.5.1987 Pazartesi günü dağıtılan, aynı gün Gelen 
Kâğıtlarda yayımlanan ve 13.5.1987 Çarşamba günde
mine girecek olan 564, 561, 562 ve 563 sıra sayılı 
kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 13 Mayıs 
1987 Çarşamba günü sat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

,.<... 

< 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, hafif 

nakliye uçağı üretimiyle ilgili çalışmalara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Ya-
vuztürk'ün yazılı cevabı (7/1776) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Vekili Sayın Ka

ya Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

27.3.1987 
Mehmet Üner 

Kayseri 

Hafif nakliye uçağı üretimi ile ilgili çalışmalar 
1981 yılından bu yana muhtelif devletlerin firmaları 
ile görüşülerek yoğun bir biçimde sürdürülmektedir. 

1. Hafif nakliye uçağı üretimi için yapılan bu 
görüşmeler sonucunda alınan kararlar nelerdir? Ve 
bu kararlar neticesinde nasıl bir çalışma yapılmıştır? 

2. Yurdumuzda imal edilmesi düşünülen hafif 
nakliye uçağı hangi devletin lisansı ile üretilebilecek
tir? Müşterek hafif nakliye uçağı üretilecek firma be
lirlenmiş midir? Firma belirlenmiş ise bu firmanın 
mevcut altyapımızdan faydalanması zorunluluğu var 
mıdır? Belirlenen bu firma yurdumuzda bulunan mev
cut altyapımızla kendi teknolojimizi bağdaştırabile-
cek midir? 

3. Hafif nakliye uçağı ile ilgili lisansör firma 
belirlenmiş ise yurdumuzda hafif nakliye uçağı üre
timine ne zaman başlanacaktır? Üretimi hedeflenen 
uçak sayısı ne kadardır? 

4. 1920'li yıllarda Büyük Atatürk'ün «istikbal 
göklerdedir» direktifleri ile Kayseri'de uçak yapımı 
amacı İle kurulan ve bugün deneyimli işgücü, uçak 
yapımına uygun altyapısı, planlı yerleşimi, teçhizat 
ve donatımı ile jeopolitik konumu ve her türlü alt
yapısı ile uçak yapımına yıllardan beri hazır olan 
ve fabrika seviyesinde uçak bakımını son yıllarda 
üstlenmiş olan ikinci ikmal bakım merkezinden hafif 
nakliye uçağı üretiminde yararlanılacak mıdır? 

5. Hafif nakliye uçağı üretimi ile ilgili çalışma
ların yurdumuza maliyeti ne kadardır? Bu çalışma
lar neticesinde istenilen amaca ulaşılmış mıdır? 

6. Yurdumuzda üretmeyi planladığınız hafif nak
liye uçağının yüzde kaçını yurdumuzda yapabilecek 
durumdayız? Yapılan bu araştırma sonucunda belir
lenen oran nedir? 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hdk. Müş. Kan : 1987/367 - Ek 
-Konu : Yazılı Soru önergesi. 

7 . 5 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.B.M.M. Bşk. lığının 31.3.1987 tarihli 

ve 7/1776 - 8323/32453 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 15.4.1987 tarihli ve K. K. Gn. 

Mid. 18/106 - 2500/3324 sayılı yazısı. 

Hafif nakliye uçağı üretimi konusunda Kayseri 
Milletvekili Sayın Mehmet Üner tarafından verilen 
yazılı soru önergesi aşağıda cevaplanmıştır. 

1. Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan hafif 
nakliye uçağı üretiminin TUSAŞ'ın ortaklığı ile ku
rulacak yabancı sermayeli bir şirket tarafından ger
çekleştirilmesi Devlet Planlama Teşkilatınca öngörül
müş olup, bunun üzerine TUSAŞ tarafından hazırla
nan uygulama planı Savunma Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme idaresi Başkanlığına iletilmiştir. Konu 
Savunma Sanayii tcra Kurulunda görüşülüp değerlen
dirildikten sonra karara bağlanacaktır. Bu husustaki 
çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

2. Hafif nakliye uçağı üretiminde yer alacak fir
ma henüz belirlenmemiştir. Üretim konusunda; 

a) İtalya - Aeritalia = C - 222, 
b) ispanyol - CASA = ON - 235, 
c) Kanada - De - haviland = DH - 5 Buffâlö, 
Firmaları, belirtilen uçaklar ile ilgili teklif vermiş- • 

lerdir. 
3. Yukarıda da açıklandığı üzere lisansör firma 

belirlenmemiştir. Üretimi hedeflenen uçak sayısı 52 
adettir. 

4. Hafif nakliye uçağı, yatırımcı taraflar arasın
daki anlaşma sonucunda belirlenecek imkânlar kul
lanılarak yapılacaktır. 

5. Konu hakkında henüz kesin karar verilmedi
ğinden üretimin maliyeti de tabiatıyla belli değildir. 
Firmalar ile yapılacak görüşmeler bittikten sonra ma
liyet tespit edilebilecektir. 

6. Uçak seçimi henüz yapılmadığından ve yüzde 
oranları uçaktan uçağa değiştiği için, yapımdaki pa
yımızın hangi oranda olacağı bu aşamada değerlen-
dirilememektedir. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 
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2. *— Ağrı Milletvekili Pasa Sarıoğlu'nun, özel 
enerji üretim tesisi için başvuruda bulunan firmala
ra ve bu amaçla kurulan santrallara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazı
lı cevabı (7/1809) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması
na aracılığınızı sayglarımla arz ederim. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

1. Bugüne kadar özel enerji üretim tesisi (sant
ral) kurmak için kaç firma Bakanlığınıza başvuruda 
bulunmuştur? Bu firmaların kaç tanesi yerli, kaç ta
nesi yabancı firmadır? İsimleriyle bildiriniz. 

2. Bu firmalardan hangilerine, hangi santralları 
kurma ve işletme izni verilmiştir? Bunların kurulu 
güçleri nedir? 'Bunlardan 'hangileri fiilen işe başla
mıştır? 

3. Kurulmasına izin verilen santralların hangi
lerine yüzde kaç ile TEK ortak edilmiştir? 

4. Kurulacak bu özel santralların enerji satış 
fiyatları hangi esaslara göre tespit edilecektir? Fiyat
la anlaşmazlık durumunda başvurulacak usul ve yön
tem ile ilgili merci kim olacaktır? 

5. Kurulmasına izin verilen santralların iç ve dış 
para tutarları bugünkü fiyatlarla ne kadardır? Türk 
Lirası ve döviz olarak? 

T. C. 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 

Bakanlığı 7.5.1987 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2 - 858, 5329 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.4.1987 tarih ve 7/1809-8388/32765 sayılı 

yazınız. 
İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 

Ağrı Milletvekili Sayın Paşa Sarıoğlu'nun, özel enerji 
üretim tesisi kurmak için başvuruda bulunan firma
lara ve bu amaçla kurulacak santrallara ilişkin yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1." 
«Elektrik enerjisi üretmek ve işletmek üzere 

Bakanlığımıza bugüne kadar 80 firma başvuruda 
'bulunmuş olup, müracaat edilen hidroelektrik 
santral sayısı 83; termik santral sayısı ise 5'dir. Tesis 
edilecek hidroelektrik santrallarının kurulu güçleri 
toplamı 6 300 MW civarında olup, ortalama yıllık 
enerji üretimleri toplamı 21 000 GWh. dolayında ola
caktır. Termik santrallerin kurulu güçleri toplamı ise 
900 MW.'dır. 

Bu müracaatlardan 9 tanesi yabancı firma olup, 7 
adedi de yabancı sermaye iştirakiyle gerçekleştirilmek 
istenmektedir. Diğerleri yerli firmalardır. 

Cevap 2. - 5 . 
Hidroelektrik santraller içerisinde sözleşmesi imza 

edilmiş olan santrallar ile firmalar aşağıda gösteril
miştir. 

Santralın adı 

Aksu - Çayköy 
Mudurnu Projesi 
(Mansurlar - Yürse -
Üççamlıtepe) 
Berdan 

K. gücü 
ı(MW) 

13 

30.9 
10 

Yıllık ort. en. 
üretimi (GWh) 

36,6 

120,3 
48,3 

Sözleşme imza 
eden firma 

Aksu A. Ş. 
. Aksu A. Ş. 

SOYTEK A. Ş. 

Enerji Tesis A. Ş. 

Toplam yatırım 
Tutarı 

1 967x 10" TL. 
1 967 x 106 TL. 

(1986) 
19 393 000 $ 

01987) 
6 151 000 $ 

(1987) 
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Bu santrallardan Aksu - Çayköy HES için 
19.2.1986* tarihinde sözleşme imzalanmış olup yatırı
ma başlanmıştır. İnşaat devam etmektedir. 

Diğer santrallarla ilgili sözleşmeler 17.4.1987 ta
rihinde imzalanmıştır. 

Sözleşme hükümlerine göre kredi ile anlaşmalar 
sözleşme imza tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ke
sinlik kazanacaktır. 

Cevap 3. 
Sözleşme yapılan firmalar içerisinde sadece 

SOYTEK A.Ş.'ne TEK Genel Müdürlüğü % 30 hisse 
ile ortaktır. 

Cevap 4. 
Özel sektör tarafından kurulacak santrallarda üre

tilecek enerjinin TBK'na satış fiyatı tespit edilirken, 
firma tarafından ortaya konulan özsermayenin 
ödenmemiş kısmına 15 yıllık işletme süresi boyunca 
ABD doları bazında ve bugünkü değerlerle % 15 net 
kâr verilmesi, ayrıca bu onbeş yıl içerisinde özserma
yenin de geri ödenmesi esasları göz önünde bulun
durulmaktadır. Hidroelektrik santrallar için tespit edi
len satış fiyatının da yönetmelikte belirtildiği gibi 
TEK ortalama satış fiyatının % 54'ünü geçmemesine 
de dikkat edilmektedir. Ancak 15 yıllık değerlendirme
lerde, özellikle kredi taksitlerinin geri ödendiği ve faiz 
yükünün fazla olduğu ilk yıllar için yüksek, daha son
raki yıllar için de düşük tarife öngörülerek projesine 
bağlı olmak üzere iki veya üç kademeli tarife uygu
laması ele alınmaktadır. 

Bakanlığımızla firma arasfında imzalanmak üzere 
hazırlanan sözleşmelerde tarife yapısına açıklık geti
ren hükümlere özellikle yer verilmekte ayrıca, teklif 
tarihindeki değerler baz alınarak 15 yıllık işletme dö
nemini kapsayan ve tarifeye açıklık getiren tablolar 
sözleşmeye ek olarak verilmektedir. İleride, fiyatta 
anlaşmazlık durumunun ortaya çıkması halinde doğal 
olarak sözleşmenin ilgili hükümlerine başvurulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
İstanbul'da yaptırılması düşünülen «Boğaz Tüp Ge
çidi» nedeniyle Eminönü ve Surlar bölgelerinin tah
rip göreceği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/1831) 

| Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve îskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
} arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Istaribul ulaşımının çözümü için yaptırılması dü
şünülen «Boğaz Tüp Geçiti» nedeniyle «BOUYGUES» 
Firmasınca hazırlanan raporda; İstanbul Eminönü 
bölgesi ile Surlar bölgesinin bağlantılar nedeniyle bü
yük ölçüde tahrip edilme olasılığı üzerinde durul
maktadır. 

Bu doğru mudur? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 22.4.1987 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/Ol/l 840 

I Konu : Erzurum Milletvekili 
Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 

. Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'da yaptırılması düşünülen «Boğaz Tüp 

Geçidi» nedeniyle Eminönü ve Surlar bölgelerinin 
tahrip göreceği hususunda Erzurum Milletvekili Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği yazılı 
soru önergesine ilişkin T.B.M.M. Başkanlığından 
alınan 13 Nisan 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1831 -
8410/32790 sayılı yazı ile eki önerge ilgisi dolayısıyla 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 12.5.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15-901-11806 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 13.4.1987 tarih ve 

Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. 7/1831-8410/32790 
sayılı yazısı. 
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b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 22.4.1937 
tarih ve Basın ve Halkla t. Muş. A-13/01-1'840 sayılı 
yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından İstanbul'da yaptırılması düşünülen «Boğaz 
Tüp Geçidi» nedeniyle Eminönü ve Surlar bölgele
rinin tahrip göreceği hususunda Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına' yöneltilen, ancak ilgisi dolayısıyla ilgi 
ı(b) yazıyla Bakanlığıma gönderilen ilgi (a) yazınız eki 
yazılı soru önergesi incelenmiş cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur. 

Soru 
İstanbul ulaşımının çözümü için yaptırılması dü

şünülen «Boğaz Tüp Geçiti» nedeniyle «BOUYGUES» 
firmasınca hazırlanan raporda; İstanbul Eminönü-
'bölgesi ile Surlar bölgesinin bağlantılar nedeniyle 
büyük ölçüde tahrip edilme olasılığı üzerinde du
rulmaktadır. Bu doğru mudur? 

Cevap 
Bilindiği üzere 19.11.1986 tarih ve 3322 sayılı Ka

nunla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesindeki 
Demiryallar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü Bakanlığımıza devredilmiştir. 

Dolayısıyla İstanbul boğaz geçişiyle ilgili bazı 
çalışmalar da Bakanlığımıza intikal etmiştir. 

Ancak, soru önergesinde konu edilen «Boğaz Tüp 
Geçidi» çalışmaları Bakanlığımızla bir ilgisi bulunma
makta, bu çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Bakanlığımızca sadece, Boğaz Tüp Demiryolu Tü
neli Geçişi ve İstanbul Metrosu Fizibilite Etütleri 
ve Avan Projesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Güzergâhı, Avrupa 
yakasında Kocamustafa Paşa Demiryolu Istasyonu-
nunda ana hattan ayrılıp, Yenikapı ve Beyazıt'ın al
tından geçerek Sirkeci yeraltı istasyonuna ulaşmakta
dır. Sarayburnu'ndan Avrupa yakasını terkedip, Boğaz 
taban kodunun altından geçerek Asya yakasına yer 
altında Üsküdar'da ulaşmaktadır. Daha sonra Bağ-
larbaşı'ndan güneye yönelip, Söğütlüçeşme demiryolu 
istasyonuna bağlanmaktadır. 

Çalışmalarda çevre korunması esas alınmış olup 
güzergâhının tamamına yakını yeraltındadır ve hiç bir 
tarihî yapıya dokunulmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, genel 
ve katma bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî teşeb
büslerinde çalışan memurlara ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçiriin 
yazûı cevabı (7/1846) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla KİT'lerde ça
lışan «memurların» sınıflara ve derecelere göre sayı
sal dökümleri nedir? (En son verilere göre) 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 7.5.1987 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : BÜMKO : KY -
21-118300-10 - 10106 

Konu : Sayın Cahit Tutum'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

Kan. Kar. Md. 13 Nisan 1987 tarih ve 7-1846-8425 -
32805 sayılı yazısı. 

Tarafımızdan yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re Balıkesir Milletvekili1! Sayın Cahüt Tutum tarafın
dan sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

2. Diğer taraftan, son yasal düzenlemelerle KİT' 
lerde sözleşmeli personel çalıştırılması esası getirilmiş 
olup, personel ihtiyacı, bunların kadro unvan ve sa
yıları teşebbüslerin personel politikasına göre kuru
luşlar tarafından belirlenip değiştirilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

il. Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara ait me
mur kadrolarının sınıflara ve derecelere göre sayısal 
dökümleri Genel Bütçeli Kuruluşlar, Katma Bütçeli 
Kuruluşlar ve bunların toplamını gösterir şekilde üç 
cetvel hallinde ekte takdim edilmiştir. 
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Derece G 1, H. M. İ. A. 

11 
2 
3 
4 
5 
6 
1 

8 ' 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

5 193 
6 738 
7 282 
7 829 

19 968 
22 486 
32 147 
25 494 
30 632 
36 097 
27 373 
12 557 
5 386 

648 
391 

625 
176 
234 
139 
143 
64 

172 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Toplam 240 221 1 553 

SERBEST KADROLAR 

Şağ. H. Tek. H. E. O. H. Av. H. Emn. H. 

3 408 
1 954 
4 109 
5 169 

10 532 
12 271 
17 207 
11 598 
8 106 

14 000 
7 567 

153 
12 
0 
0 

96 086 

2 822 
1. 775 
3 150 
4 027 
6 808 
7 339 
5 635 
3 755 
2 817 
4 804 
2 920 

470 
0 
0 
0 

46 322 

NOT 

10 493 
17 060 
28 734 
36 497 
51 667 
72 872 
83 438 
94 108 
30 150 

2 176 
1 215 

685 
0 
0 
0 

429 095 

Tablo Toplamı 
Cumhurbaşkanlığı 
T.B.M.M. 
Hâkimlik ve Savcılık 
Öğretim Elemanları 

80 
90 

170 
160 
210 
280 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

990 

375 
1 280 
2 378 
3 689 

12 632 
10 032 
12 264 
10 151 
8 893 

11 457 
26 024 

0 
0 
0 
0 

99 175 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, 
köy muhtarlıklarına güvenlik amacıyla aldırtılan tel
siz cihazlarının yıllık vergilerden muaf tutulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı {7/1879) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz edenim. 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Köy muhtarlıkları olarak Devletin ve çevrenin gü
venliği bakımından telsiz cihazları alınması zorunlu 
tutulmuş bulunmaktadır. Bu telsiz cihazlarının be
delleri de köy halkından toparlanan paralarla öde
nip alınmaktadır. Ayrıca muhtarlık adına alınan telsiz 
cihazlarının yıllık vergileride köy muhtarlıkları adına 
tahakkuk edip tahsili istenmektedir. 

1. Devletin köydeki temsilcisi olan muhtarlıklar
dan telsiz cihazlarının yıllık vergilerinin tahsilinin is
tenmesi adil bir davranış mıdır? 

2. Bu konuda bir muafiyet getirilmesini düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
Malîye ve Gümrük Bakanlığı 12 . 5 . 1987 

Giderler Genel Müdürlüğü 
Gel. : Harç - 2232301 - 63 - 35538 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

ligi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka
nunlar Kararlar Müdürlüğünün 15.4.1987 tarih ve 
7/T879 - 8499/32928 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Şeyhmus Bahçeci tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Malumları olduğu üzere, 1(1.12.1985 gün ve 1&955 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3239 sayılı Kanu
nun 96 ncı maddesinin (c) bendi ile telsiz tesis ve ci
hazlarına ilişkin işlem ve belgeler harca tabi tutul
muş ve bu çerçevede, 492 sayılı Harçlar Kanununda 
gerekli düzenlemeler yapılmıştı. 

Ancak, 3,6.1986 gün ve 19126 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun ba
zı maddelerini değiştiren 3293 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi ile telsiz işlem ve belgelerinden alınmakta 
olan harçlar ücrete dönüştürülmüştür. Aynı Kanunun 

7 nci maddesi ile de 492 sayılı Harçlar Kanununun 
telsiz harçlarına ilişkin hükümleri 1.1.1987 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mezkûr 3293 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme 
sonucunda, telsiz işlem ve belgelerinden 1.1.1987 ta
rihinden itibaren harç tahsiline imkân kalmamıştır. 
Bu Kanunun 1 inci maddesi hükmüne göre, telsiz iş
lem ve belgelerinden alman ücretler, hükmü şahsi
yeti haliz katma bütçeli bir idare olarak kurulan Tel
siz Genel Müdürlüğünün gelirleri arasında sayılmış
tır. 

Buna göre, köy muhtarlıklarına güvenlik amacıyla 
aldırtılan telsiz cihazları harca tabi olmayıp, Haber
leşme Yüksek Kurulu ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
Telsiz Genel Müdürlüğünce ücrete tabi tutulmakta
dır. 

2813 sayılı Telsiz Kanununun 3293 sayılı Kanunla 
değişik 28 inci maddesi hangi kurum ve kuruluşlar
daki telisiz Sistem ve cihazlarının ücrete tabi olmaya
cağını belirlemiş olup, köy muhtarlıkları bunlar ara
sında yer almamaktadır. 

Bu nedenle, telsiz kullanımı için köy muhtarlık
ları tarafından doğrudan yapılan müracaatlara ücret 
muafiyeti uygulanmasına imkân bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, 23.7.1984 tarih ve 18467 sayılı Res: 

mî Gazetede yayımlanan Telsiz Çağrı Cihazları ve 
Halk Bandı Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esas
ları Hakkında yönetmeliğin 15 inci maddesinde acil 
yardım ve güvenlik maksadıyla telsiz bulundurma mec
buriyeti getirilen polis ve jandarma karakolları ve ilk 
yardım merkezleriyle haberleşme için, mahallî mülkî 
makamlarca köy muhtarlıklarına aldırtılan «Halk ban
dı» telsiz cihazlarından »önergede belirtildiği gibi her 
yıl için değil 5 yıllık kullanım süresi itibariyle ve bir 
defaya mahsus olmak üzere el telsizlerinden 10 000 TL. 
sabit telsizlerden 20 000 TL. ve araç telsizlerinden 
30 000 TL. ücret alınmaktadır. 

Köy muhtarlıkları tarafından doğrudan yapılan 
müracaatlar sebebiyle ücret muafiyeti tatbik edilme
mekle birlikte, bu müracaatların İçişleri Bakanlığı, 
Valilikler veya Kaymakamlıklar kanalıyla yapılma
sı ve telsizlerin İçişleri Bakanlığınca belirlenen hizmet
lerde kullanılacağının belirtilmesi halinde, müracaat 
sahibi köy muhtarlıklarından sertifika ücreti alınma
maktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 
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6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, T.H.Y.'nın 
ilk Yeni Delhi seferine katılanlara ve bu sefer için ya
pılan masraflara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (711897) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum sorumun Sn. Ulaş

tırma Bakanı Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını saygı 
ile arz ve istirham ederim. 

Edip Özgenç 
Soru: İçel 
1. THY'nin Yeni Delhi seferinin açılması müna

sebetiyle yapılan seyahat dolayısıyla yapılan masraf
ların otel - yeme - içme - gezi - reklam v.s. ile ilgili 
olarak teker teker ayrıntılı bir dokümanım açıklayarak 
ne kadar para sarf edilmiştir? 

2. Uçakta bu açılış dolayısıyla geziye katılan tüm 
yolcuların adedi, isim listesi, görevleri ve unvanları 
ile bu yolculardan hangilerinden ücret alınıp hangile
rinden alınmadığını açıklar mısınız? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 12.5.1987 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-15/902 
-11080 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 13.4.1987 gün ve Kanunlar ve Kararlar D. 

Bşk. 7/1897-8542/33040 sayılı yazınız, 
İçel Milletvekili Sayın Edip özgenç'in, THY'nin 

yeni açılan Yeni Delhi seferine katılanlara ve bu se

fer için yapılan masraflara ilişkin ilgi yazınız eki ya
zılı soru önergesi incelenmiş, cevaplarımız aşağıda su
nulmuştur. 

Soru 1. THY'nin Yeni Delhi seferinin açılması 
münasebetiyle yapılan seyahat dolayısıyla yapılan mas
rafların otel - yeme - içme - gezi - reklam vs. ile ilgili 
olarak teker teker ayrıntılı bir dokümanını açıklaya
rak ne kadar para sarfedilmiştir? 

Cevap 1. THY'nin Yeni Delhi hattının açılması 
nedeniyle düzenlenen iılk tanıtım uçuşu münasebetiyle 
67 132 USD karşılığı 51 308 988 TL. masraf yapıl
mıştır. 

Otel, yemek, kokteyl, taşıma ücreti ve çıkış vize
si olarak masrafların dökümü Ek -1 cetvelde gösteril
miştir. 

Soru 2. Uçakta bu açılış dolayısıyla geziye katı
lan tüm yolcuların adedi, isim listesi, görevleri ve 
unvanları ile bu yolculardan hangilerinden ücret alı
nıp hangilerinden alınmadığını açıklar mısınız? 

Cevap 2. Yeni Delhi hattının yurt içinde ve dı
şında, kamuoyuna daha geniş ve etkili biçimde tanı
tılması açısından önemli yarar sağlanan sözkonusu se
fere katılanlar, görevleri ve unvanları itibariyle Ek - T 
deki cetvelde açıklanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

'Ek' - 1J 

DEUHt SEFERıMN AÇILMASI MÜNASEBETİYLE YAPILAN MASRAFLARIN DÖKÜMÜ 

U S D 

Otel Ücreitiı 
Yemde Üore'ti 
Kdklteyl Ücreti 
Taşuma Ücretiı 

Toplam 

Hindistan çıkış vergilsi (1 yolcu için 7,5 USD yolcu 1180 x 7,5) 

Genel Toplam 

Kıtf : (1 USD = 764,30 TL. ŞMbaJt / 1987 Kuru) 
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TL. 

.5) 

32 31114 
25 066 
3 8316; 
4 5166 

'65 78(2 

1 350 

'67 İM 

24 697 590 
19 157 944 
2 931 855 
3 489 794 

50 277 183 

1 031 805 

5)1 308 9818 
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(DELHİ TANİTMA 

•1. Halim Ara® 
!2. Bn, Arası 
3. Alkım Gönen,' 
4. Bn. Gönen 
(5. Cemal Özfbilenı 
6. Bn< özlbîienı 
14 Atıila Sın1 

8. Ayhan Uysal1 

9. Bn.; Uysal 
10. Hazım: Kuıtayj 
11. İBn, Ku'Ca'y 
12. Hayret in Ell'ma's: 
13. Bn., Eknafeı 
14. Recep Kaya 
15. İBn. Kaya 
Î6. Işılay Saygın 
17. iMdbmet Budak' 
18. Bn. Budaki 
19. İhsan Topkaya 
20. Bn. Topkayai 
21.; Yıfaıaz Htooaıoğlu 
22., Bn. Hocaogluı 
23. 'Pertev Aşçıoğlu 
24. Bn. Aşçi'oğl^ 
25. Bn, Aşçıoğlu 
26. Rıza öner Çakan 
27. Bn. Çak'an 

.28. Behiıç Saki Ablbasoğlu 
29. Bn., Afolbasioğhı 
30. İmren Aykuft 
31. MuMalfa Baltigün: 
3-2, Birsen Sönmez 
33. Bay Sönmez 
34. Koksalı Toptan 
35. İBn, Toptanı 
36. Osman Elslgin Tipi 
37. Bn. Tipi 
38. Ümit Canuyar 
39. Bn, Canuyar 
40. Avrii Sağe&en 
41. Bn. Sağesenı 
42. Metaıet Azfeöğlu 
43. (Hayri öimantoğlu 
44. (Bn. Osmanoğlıı 
45. Münir Sevinç 
46. Bn. Sevinçi-

FERİNE KATILANLAR 

TBMIM Ba^kanıvekili 

ANAP Niğde MıMdtvekii 

ANAP Kırklareli MiletvekÜli 

ANAP Muş Milletvekili 
ANAP Çanakkale M'iletvekili 

ANAP Ankara M'ilfölivekili 

ANAP llslfcanlbul Milletvekili. 

ANAP Biledik! M'itevekjMi 

ANAP (tzmk M'ilıle'tiveklili 
ANAP KırşeMri Milletvekili 

ANAP Ordu Miilletivekili 

ANAP Adana MiılieltJvdkili 

ANAP Zonguldak MÜldfevekıli 

Eşi 
Kızı 
ANAP Zonguldak: MMfefevekili 

ANAP; ManibulJ MiiMelivekili 

ANAP îstanlb'ul Milletvekili 
ANAP Kocaeli Milletvekili 
ANAP Nİgde Milfetvekili 

DYP Zoniguldafc Milletvekili 

DYP Aydın Miletvekiİi 

DYP Manila MsUetivekii . 

SHP Ordu MMleftîvekiili 

SHP Bursa Müldtivekili 
'SHP Gaziantep Milletvekili 

'SHP, Bsikişöhirı Milletvekili 
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47. Arif Toprakj 
48. DDH Toprak, 
49. Hüsamettin. Konuksever 
50. (Bn. Konuksever 
Sİ. ttsimfct Turîıangil 
52. !Bn. Turfaansgl 
53. Doğan Şişi 

54., Veysel Ataköy 
55, |Bn. Abasoyj 
56 îtslmet Br*M)ün 
57. (Bn. EalüJsitfünı 
58. Eütu&rul Aydemk. 
59. Bn. Alydemikı 
60. Yükseli Dinçe! 
61. Vlaktfiı Esen 

62. IBtrt.j Eseni 
63. Adnan Maraşlı 
64. Bkigül df ias 
65. Ekrem önalj 
66. İMetökı Karamanı 
67. Hayri Detnikıalay 
68., Aydını Saraçoğlu 
69. Cafer Demiral 
70. Erdoğan Bağlum 
'711'.. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz 
72. Fuat Tüzün 
73 i (Cengiz Gübıiç; 
74. Sadık Hamarat 
75, Bn., Hamara'li 
76< Zeki Çakanı 
77., IBn. Çakan 
78. Naci! Elkşil 
79. IBn. Ekşü' 
80. GlüMdn Parlar 
8l< BnJParlari 
82, Erriim SJunguc 
83, İSaadbMıı TadtJan 
M, Kemal Baytaş; 
85, Yıldırımı Aktökk 
«6, ®n.: Aktöürkı 
87. iMetaröt Zeki Adal 
88, Ibralhfimı Yazıcı 
89. Erol Çarmıkli' 
90, (Bn. Çanmıklı 
91, Erol Pdkuysal! 
92. 'Bni Pekuysal 

12 . 5 . 1987 0 : 2 

SHP Niğde MÜetivekiıli 

DSP Bdiırne M'iMlvekili 

DSP 'Maı&a Milleltvekili 

TBMM Kanun, ve Kararlar Dai. Bşk. 
'Md. Yard. 
ULAŞTIRMA BAKANI 

ULAŞ, BIKN, SHÖ Başkanı 

ULAŞ. BKN. Hukuk Müşaviri 

ULAŞ BKJN. MUM. Yardımcısı 
ULAŞ. BKN. Basın ve Halkla İtiş. 
MÜş. 

ULAŞ. BKJN. özel Kalem Müdürü 
ULAŞ. BKN. özel Kalem Memuru 
TCDD Geneli Müdürü 
TCDD Tesisler Daii. Bşk. 
ULAŞ. BKN. Koruma Görevlisi 
Yargıtay 9 uncu Daire Bşk. 
TRT Kalben Dairesi Bşk. 
TRT Teftiş Kurulu Bşk, 
TRT Yönettim Kurulu Üyesi 
TRT fetanfbul 
T R T Kameraman 
Ddvrdk Belediye Babanı 

Zonlguldak Belediye Başkanı 

Bakırköy Belediye Başkanı 

Kilimli Belediye Başkanı 

Şişli Belediye Başkanı 
îıstanlbul Emniyet Müdür Mv. 
Türk Tanıtıma Vaktfı Başkanı 
İşadamı (Ulus. Bank. Yön. Krl, Bşk.) 

Deniz Tic. Odası Danışmanı 
Ram Dış Tic. Genel Müdürü 
tşa'dami 

Isjadataı (Va^an Turizm Saliübi) 
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93« 
94, 
95. 
96, 
97. 
98, 
99. 

ıoa. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
1.07< 
108, 
109. 
1(10. 
111. 
11;2. 
113. 
114, 

1115. 
1(16. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124, 
125. 

126, 
127,. 
128. 
1)29. 
130, 
131. 
132. 
133, 
134. 
135. 
136. 
137. 
138, 

139v 

İBülent Denüiren 
»Bn., Demiren 
Esra Tokar 
Bahadır Toprak! 
Jefh'iı Katnh'i 
Hilmi ISönmez 
Ziya Klalkavan 
Eşref Cerralhbğlu 
Bn., Cerrafatağlu 
Üzeyir G a r * 
Bn. Garilh 
Kerim Tanyeri! 
IBn. Tanyeri! 
(Salfet Ulusfoy 
Bn. Ulüsöy| 
Bn. Ouisoy] 
A1Ü Haydar 
Haydar Akın 
Halit Narin 
Bn. Narin 
Bn. Narin 
Kahraman Sadıkoğlu 
Nurcan AHc<at 
(Kemaıl Işık 
Enver ören, 
Ercan Seki 
Ercan Ortaç 
Yavuz Semerci 

Sırrı Büyük.1 

Hüsiaimeitltin Çelebi 
Nizametitiin Çoban; 
Cenap KJayaşı 
fomelt Özkan 

Tayfun Uçar 
Ahmet Vardarı 
Güneri Oivaioğlu 
(Bn, CJvaOğlu 
EmgÜr Türer 
Rıdvan Kaynar 
Eıııgün Büyükavcı 
Teldin Akigüra 
Tayfur Göçmenoğlu 

Tayyar Şafak 
(Faruk ölçülü 
Bülent Erandaç 
Mül'ya Güneşsoy 

Albdultalh Aksak 

İşadamı (Tayland - Bker Holding) 

Bosfor Turizm Dış tl'işkiler Roord. 
Bosfor Turizm Genel Müdürü 
İşadamı1 

İşadamı 
İşadamı1 

İşadamı 

İşadamı1 

İşadamı 

İşadamı 
Eşi 
Kızı 
İşadamı (Salbancı Holding) 
İşadamı (Akın Tekstil) 
İşadamı 
Eşi 
Kızı 
İşadamı 
Nokta Dergisi 
Yankı Dergisi (Adana) 
Türkiye Derigis'i 
Türkiye Dergisi 
Ulaşımda Ekonomi Dergisi 
Dünya DeflgMı 
Anadolu Ajansı 
Anadolu Ajansı1 

Utüsal Basın Ajanisı 
ANKA Ajansı Cuımh. ve Başiba. Mufo. 
Son HafvadÜlş Gazetesi 
Salbaih, Gazetesi! 
Sabah Gazetesi 
Salbah Gazetesi! 

Yeni Asır Gazetesi 

Yeni Asır Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Bulvar, Gazetesi' 
iBulvar, Gazetesi 
Güneş Gazetesi' 
Güneş Gazetesi 
Güneş1 Gazetesi 

Tercüman Gazetesi 
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140. 
141, 
142. 
143. 

144, 
145, 
146. 
147, 
148. 
149. 
150, 
151. 
152, 
153. 
154, 
155. 
156. 
157. 
158, 
159, 
160, 
161. 
162. 
1163.; 
164. 
165, 
166. 
167, 
168. 
1169, 
170. 
171. 
1724 

173. 

174. 

Arif Baş 
Aıl'iı Acarj 
Ateş Çelik 
Çetin özıbayrak 

Sinan Toros 

Eren Güivener. 
IBiilenlt Hiçyılmaz 
Okltay Hazım Beşer 
(Fazıl Durukan 
Gülden Tozkoparan 

Deme* Göktan 
ıtlkel Bütçeli 
Nurcan Songari 
Alhlmet Şenol 
A l Eyaiguta 

Sulat Yıldırım 
Gülay Tanışman 
Güllhan Özalpi 
Hayriye Akıncu 
Gülay Başarır 

Erol Daîlbaıdan 
Ali; Parmalkfeız! 
Murat Güinsoy 
Mehmet Akif Acar 
ıBödÜı Yıllmlazer 
|Bn. Yılmazerj 
Oktay Öğün 
Eniğim Öktemer 
TÜröan AMkoç' 
'Zaiferi Tunceli 
İnci Bayındır; 
Sevi Nbyan 
NihBit Gömleksiz 
Selman Saim'in 
Mır. Erdemk 

166 Adet 
7 Adöfi 
1 Adet 

Tercüman Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi1 

Hürriyet Gazetosii 
Hürriyet Gazetesi 
Milliyeti Gazötesi 
Milliyeti Gazötesi 
Milliyet Gazetesi 
Millî Gazete 
Blöl'ıge Adalm. Gazetesi 
'Ööljge Adam Gazetesi 
Folklor Efkilb'i 
FaUMbr Ekibi 
Folklbr Ekibi' 
Folklor Ekibi 
Fdklbr Ekibi 
Folklor Ekilb'i 
FoMbr Ekibi 
Folfclbr Ekibi 
FoMbr Ekilb'i 
FoMbr Ekibi 
FoMbr Ekibi 
FoMbr Ekilb'i 
Folklbr Ekibi 
FoMbr Ekibi 
THY ıflFAlSS) 

THY (FASS) 
THY <P!AISS) 
THY (IFASS) 
THY, (FASS) 
THY (FASS) 
THY (FASS) 

Ücreti Yolcu 

İkram; Pa'sı 
PASS (Görevli) 
Ücretli Yolcu 

174 Yolcu 
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7. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, Yeni 
Delhi hattının açılışı nedeniyle Türk Hava Yollarınca 
düzenlenen uçak seferine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1899) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Neriman Elgin 
Ankara 

1. THY'nın Yeni Delhi hattının açılışı seferine 
kimler katılmıştır? (Katılanların liste halinde belirtil
mesi) 

2. Bu uçuş seferi kaç gün sürmüştür, nedeni? 
3. Bu uçuş nedeniyle götürülüp - getirilenler için 

THY kaç TL, masraf yapmıştır? 

4. THY'nın tanıtımı için daha geçerli yöntemler 
uygulanamaz mı? 

5. Bu gezinin kararını kim, hangi yetkiyle, hangi 
yasa ve yönetmelik gereği verdi? 

6. Bu gezi masrafının ödeme emrini kim verdi? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 12.5.1987 
Hukuk Müşavirliği 
HÜKMÜ: 52545-

903-11127 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 16.4.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D. 
Bşk. 7/1899-8557/33067 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Neriman Elgin'in THY' 
nın Yeni Delhi hattının açılışı nedeniyle düzenlenen 
uçak seferine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesi incelenmiş, cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. THY'nın Yeni Delhi hattının açılışı sefe
rine kimler katılmıştır? (Katılanların liste halinde be
lirtilmesi) 

Cevap 1. THY'nın Yeni Delhi hattının açılması 
nedeniyle düzenlenen tanıtım uçuşuna Ek -1 cetvelde 
gösterilen şahıslar katılmıştır. 

Soru 2. Bu uçuş seferi kaç gün sürmüştür, ne-
dfeni? 

Cevap 2. Sefer 7.3.1987 günü başlamış, 10.3.1987 
günü İstanbul'a avdetle yol dahil 4 gün sürmüştür. 

Soru 3. Bu uçuş nedeniyle götürülüp getirilenler 
için THY kaç TL. masraf yapmıştır? 

Cevap 3. THY'nın Yeni Delhi hattının açılması 
nedeniyle düzenlenen ilk tanıtım uçuşu münasebetiyle 
67 132 USD karşılığı 51 308 988 TL. masraf yapıl
mıştır. Otel, yemek, kokteyl, taşıma ücreti ve çıkış 
vizesi olarak masrafların dökümü Ek • 2 cetvelde 
gösterilmiştir. 

Soru 4. THY'nın tanıtımı için daha geçerli yön
temler uygulanamaz mı? 

Cevap 4. Yeni bir noktaya sefer açan havayolu 
şirketlerinin, bu noktaya düzenledikleri ve IATA Reso' 
larında ifadesini bulan tanıtma seferleri (Inaugural 
Flighit), Dünya Sivil Havacılık hizmetlerinde gelenek 
haline gelmiş yaygın bir uygulamadır. 

Delhi hattının açılması dolayısıyla düzenlenen.ilk 
uçuşta, bu yeni hattın yurt içinde ve dışında, kamu
oyuna daha geniş ve etkili biçimde tanıtılması açı
sından önemli yarar sağlamıştır. 

Soru 5. Bu gezinin kararını kim, hangi yetkiyle, 
hangi yasa ve yönetmelik gereği verdi? 

Cevap 5. Sözkonusu tanıtım uçuşunun yurt için
de ve dışında, kamuoyuna daha geniş ve etkili biçim
de tanıtılması amacıyla karar verilmiştir. 

Yukarıda arz edildiği gibi, tanıtım uçuşları Dün
ya Sivil Havacılık hizmetlerinde gelenek haline gel
miş yaygın bir uygulamadır. 

Soru 6. Bu gezi masrafının ödeme emrini kim 
verdi? 

Cevap 6. Yeni Delhi seferi dolayısıyla yapılan 
harcamalar, THY'nın Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca onaylanan Yurt Dışı Büroları Bütçesi çer
çevesinde ve THY Yönetim Kurulu kararı doğrultu
sunda gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
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«DELHİ T A N İ T M A 

1, Hal im Arias 
2, Bn. Araş 
3, Akın Gönen 
4, IBn. Gönen 
5, Cemal özfbilenı 
'6H Bn, Ö z M e n 
7. Atilla Sın 
8. Aynan Uysal 
9. Bn,, Uysaf 

10. Hazımı Kuıtay] 
11. Bn. Kuftaly, 
12. Hayrdttün Efaaç ' 
13. IBn., Elması 
14. Recep Kaya 
15. Bn. Kaya 
16. Işılay) Saygın 
17. 'Mehmet Budak1 

18. JBn. Budak 
H9. İ tanı Topkaya 
20, Bn. Topkayaj 
21., Yılmaz Hioeaıoğlu 
22. Bn., Hccaogluı 
23. Pertev Aşçüoğlu 
24. Bn. Aşçıoğluı 
25< IBn, Aşçıoğluı 
26. (Rızaı Ömer Çakan 
27. Bn. Çakan' 
28. IBeHıiç Sadi Alblbasoğlu 
29. Bn, Afolbasoğlıı 
30. İmren Aykufb 
311. IMulsiCalfai Balügünj 
32. Birsel S'önmez 
33. Bn., Sönmez, 
34. Koksal Toptan 
35. Bn., Toptanı 
36. Oisiman' Esgin Tipi 
37. Bn. Tipi 
38. Ümit Canuyar 
39. IBn. Canuyar 
40. Avni Sağesen 
41. Bn. Sağöseni 
42. IMehımet Aziizoğlu 
43. Hayr i OsmanlDoğlu 
44. Bn. Ösmanlıoğhı 
45. (Mjünlir Sevinç 
46. Bn. Sevinç 
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SEFERİNE KATİLANLAR 

TAMIM BaşkainvekiUi 

ANAP Niğde Milletvekili 

ANAP Kırklareli Miletvekili 

ANAIP Muş; Milletvekili; 
ANAP Çanakklaleı Mlletivekıiii 

ANAP Ankara Milletvekili 

ANAP Manlbul Milletvekili 

ANAPi Bilecik Milletvekili 

ANAP îzmir M'i*le«vcfflc'Hi 
ANAP Kırşehir Milletvekili 

ANAP Ordu Milletvekili: 

ANAP Adana M'ilıleltvelkili 

ANAP Zoniguldak M'ilMlvekili 
Eş i • 
Kızı 
A N A P Zonguldak Milletvekili 

A N A P Manibull Miilletlvekii 

A N A P Üs'tanlbul; Miilietvekii 
A N A P Kocaeli Milletvekili 
A N A P Niğde Milletvekili 

D Y P Zoniguldak Milletvekili 

D Y P Aydın Milletvekili 

D Y P Manis'a Milletvekili 

SHP Ordu MHetveki i 

S H P B'ursa Miillötlvekili 
S H P Gaziantep MiilletlvekM'i 

S H P Esfk'işehir M'illÖtvekili 
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SHP! Nigdei Müetivek'ili 

D S P Bdirnte MiMlveki l ı 

D S P Mari îsa Mffieltlvekili 

47. Arif Toprak, 
48 . IBn< Toprakı 
49. . Hülsamötitin Konuksever 
50. Bn. Konuksever 
51 . İ smet Turthanıgll 
52. »Bn. Turfaanigîl 
53. D o ğ a n IS/işlıi) 

54. Veysel Ata&oy 
55. IBn. Afcafcoy 
% ÎSlmıet Erüstün; 
57. Bn . ErlülsMinj 
518. Erltu&rul Aydemir, 
59, IBn. Aydemiri 
60. Yüksel Dinçe! 
'61, yiarifi Esen 

62. Do* Esen 
6 3 . A d n a n JMıaraşjı 
64. "(Blirtgüıl) O t a 
65. Elkrem önaU 
'66. IMetin Karaman 
67. O a y r i Delmıiralay, 
68. Aytdını Saraçoğlu 
69. Oaifeıi Demiralj 

70. Erdoğan Bağlımı 
71.. IPröf. Dr. Zeynep Kor'kmaz 
72, Fuat Tüzün 
73̂  ıCenıgiz Güaıiç 
74. Saddfc H a m a r a t 
75. IBn. H a m a r a t 
76., Zeki Çakanı 
77,/ 'Biı. Ç a k a n 
78. N a c i Elk^il 
79. (Bn. Ekşi) 
80. GiMc'in Parlar 
8 1 . (Bn.Parîar 
82. Emlin Sungur, 
83 . (SaadeMn T a n t a n 

84. K e m a l Bayt&ş, 
85. Yı ldır ım Aktöürk 
86. IBn, Aktürki 
87. IMetomet Zek i Ada l 
88. IbraNiim Yazıcı 
«9. (Erol Çarmıklı1 

90, (Bn. Çarmıklı 
91. Erol Pekuıysal 

TBMM Kanun, ve Kararlar Dai. Bşfk. 
iMld. Yrd. 
ULAŞTIRMA! BAKANI 

İşadamı (Varan Turlizm Sahibi) 

ULAŞ. BKN. ŞMD Balkanı 

ULAŞ. (BKN. Hukuk MÜşaivM 

ULAŞ. BKN. MıM. Yardımcısı 
ULAŞ. BKN. Basın ve Halkla 1% 
Müş. 

ULAŞ. BKN. özel Kalem Müdürü 
ULAŞ. BKN, özel Kalem Memuru 
TCDD Genel Müdürü 
TCDD TösMfer Dai. Bşk. 
Ulaş. Bkn. Koruma Görevisi 
Yargıtay 9 uncu Daire Bşfk. 
TRT Halber Daireli Bşk. 
TRT Telftiş Kuruta Bş;k. 
TRT Yönötikn Kurulu Üyesi . 
TRT Itonlbul 
TRT K^eraman 
Devrek Beledilye Başkanı 

Zonguldak Belediye Başkanı 

Bakırköy (Belediye Baişkanı 

Kilimi Belediye Başkanı 

Şişti Belediye Başkanı 
l&anlbul Emniyet Müdür Mv. 
Türk Tanıtıma Vakfı Başkanı 
İşadamı (Ulus. Bank. Yön. Krl. Bşk.) 

Deniz Tic. Odası. Danışmanı 
Ram Dış Tic. Genel Müdürü 
İşadamıı 
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92. Bn,, Peku'ytsall 
93. Bülent Demiren 
94. Bn. Demiren ' -
95. Esra Tdkari 
%. Bahadır Toprak; 
97. Jdfh'i Karnini 
98. Huni Sönmez 
99. Ziya Kjalkavan 

100. Eşref Cerrahbğlu 
1Q1. Bn, Cerrahloğlü 
102. Üzeyir Garih 
103, Bn. Garlihj 
1.04. Kerim Tanyeri 
105. IBn, Tanyeri 
106. Saffet Ulu&oy 
107., Bn. UlüSoy 
108, ©n. Ulusoy) 
109, A l Haydan 
110, Haydaf Akın 
İIHI. Haiit Narin 
l't'2. IBn. Narin 
113. IBn. Nardin 
114j Kahraman Saldıkoğ-kı 
1115. Nurcan Akat 
lll>6, Kemal İşık 
117. Enıveri öreni 

Ulı8, Ercan Sek'i 
1119. 'Ercan (Maç 
120. Yavuz; Semerci 
121. Sırrı Büyük 
122. (HüiSamdtJtim Çelebi 
1'23, Nizamettinı Çdban 
124., Cenap Kjayaışı, 

125, 'İlsmet Özkan 
126, Tayfun Uçar 
127, Ahmet Vardan 
1'28. Güneri Cirvaıoğlu 
129, İBh, Oilvaoğlu 
1'30, Engjür Türer 
13(1. iRidlvam Kaynar 
1312. Enimin IBÜyük'avcı 
133.J Telkin Aklgün 
134.. Taiyfur Göçmenoğlu 
135. Tayyar Şafak 
1316. Flaruk ÖNçülü 
137, Bülent Erandaç 
13ı8, Hülya Güneşsoyj 

İşadamı (Tayland - Bker Holding) 

Bosfor Turizmi Dış İlişkiler Koord. 
Bosfor Turizm Genel Müdürü 

İşadamı 
İşadamı 
İşadamı 

İşadamı 

İşadamı1 

İşadamı 

İşadamı 

Eşi 
Kızı 
İşadamı (Salbamcı Holding) 
İşadamı (Akın Tekstil) 
İşadamı 
Eş'iı 
Kızı 
İşadamı 
Nokta Dengfeİ 
Yankı Dergisi (Aklana) 
Türkiye Dergisi 
Türkiye: Dengisij 
Ulaşımdıa Ekonomi Dergisi 
Dünya DerıgMI 
Analdolu Ajaınlsl 
Analdoltu Ajanlsı 
Ulusal' IBaisın AjanSı 
ANİKA Ajansı Cumh. ve Başha. Muh, 
SSon OaivadÜlS) Gazetesi 
Salbah Gazdtesi 
Salbalh Gazetesi 
Salbah Gazetesi 

Yeni Asır Gazeteci 
Yeni Asıf Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Bulvar Gazetesi 
Bulvar Gazetesi 
Güneş GazetösÜ 
Güneş Gazetesi 
Güneş Gazetesi1 
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139. 
'140. 
141. 
1.142. 
143. 

•144, 
14'5< 
146. 

.147. 
148, 
149. 

150. 

ısı. 
152, 
153, 
154, 
155. 
156. 

157. 
158, 
159, 
lı60. 
161, 

m. 
1163.; 
1Ö4. 
165, 
166, 
167. 
168, 
169, 
170. 
171. 
172, 
173. 
174. 

Abdullah Aksak 
Ariıf Baş 
Ati Acarı 
Ateş Çeİk 
Çetin özlb'ayrak 
Sinan Tartış: 
Bren Güivenec 
IBüient Hiçyılmaz 
Oktay Hazım Beşer 
(Fazi Durukan 
Gülden Tozkoparan 
Demem GÖktan 
tikel Öicel 
Nurcan Sonigar 
Ahmet Şenol 
lAJİii Eyagutlu 
Suialt Yıldırım: 
Oüiİ!aıy| Tanışman 
Gülihan Özalp 
'Hayriye Akıncı, 
ıGüliay 'Başarır 
Emtl Datfbadan 
Aü Parmaksız 
Murat Gursoyı 
İMetaeU Ak'iıf Acar 
iBadJL Yılmazer 
IBn. Yılmazerı 
Oktay öğün1 

Eniğin Öktemer 
Türöan Alülkoç 
'Zalferı Tunceli 
İnciı Bayındır 
Sevi Noyan 
Nifaaltı Gömleksiz 
ISeüman Şaariin 
|Mr. Brdömiir 

Terc'üıman Gazetesi 
Tercüman Gazeteisi 
Hürriyeti Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
MiHüyetj Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
MiiSyet] Gazetesi 
•MüMÎ Gazete; 
OSölıge Adalm Gazetesi 
IBöljge Adattı Gazetesi 
Folklor Ekilb'i 
Folklor Eikiib'i 
Folklor Ekilb'i 
Folklor Efci!bi 
Folklor Ekilb'i 
Folklor Elklb'L 
Folklor Bkiib'i 
Folklor Ekilb'i 
Folklor Eikilbi 
Foiltklör Eikilbi 
Folklor Ekibi 
Folklor Bkiib'i 
Folklor Bkto'i 
Folklor Ekibi 
THY (PASS) 

THY (PASS) 
THY (PASS) 
THY (PASS) 
THY (PASS) 
THY (PASS) 
THY (PASS) 

Ücreti Yolcu 

7 Adet PASS (Görevli) 
1 Adet Ücretli Yolcu 

174 Yıplcu 
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>Ek - % 

DBUHt SBFBRİNİİIN AÇILMASI MÜNASEBETİYLE YAPİLAN MASRAFLARIN DÖKÜMÜ 

U S D TL. 

Otel Ücreti 32, 3114 24 697 590 
Yemek Ücreti 25 066 19 157 944 
Kokteyl Ücreti 3 «36 2 93Uı $55 
Taşıimia Ücrdtij 4 5166 3 489 794 

Toplam '65, 7812 5Q 277, 183 
Hindfet'an çı'kış vengiısi (1 yolcu için 7,5 USD yolcu H80 x 7,5) 

1! 3150 1, 031 805 

Genel Toplam <67j 132 511, 308 9&8 

Kur : (1 USD — 764,30 TL. Şulbat / 1987 Kuru) 

8. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarına ait 
hizmet binalarında 1984 yılı Ocak ayından bu yana 
yaptırılan onarımların bedeline ilişkin (711900); 1984 
yılı Ocak ayından bu yana bakanlıkların merkez ve 
taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşları için yap
tırılan levhalara ilişkin (7/1901) Başbakandan soru
ları ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1900, 7/1901) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak yanıtlanmasına aracılığınızı saygı ile arz ederim. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Ocak 1984 tarihinden günümüze kadar yıllar 
itibariyle: 

a) Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarının, 
b) Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının ken

di mülkü veya kiralık olarak tutup mekan olarak kul
landıkları binalar için onarım masraflarının kaçar TL. 
olduklarının listeler halinde bildirilmesini? 

2. Bu onarımların kimlere ve ne miktar bedelle 
verildiğinin her binanın ne kadar bedelle bitirilmiş ol
duğunun bildirilmesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygı ile arz ederim. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
1. Ocak 1984 talihinden günümüze kadar yıllar 

itibariyle; 

a) Bakanlıklar merkez ve taşra teşkilatlarında, 
b) Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında lev

ha masraflarının kaçar TL. olduklarının listeler halin
de bildirilmesini? 

2. Her bakanlığın ve bağlı ilgili kuruluşlarının bu 
levhaları hangi kişi ve firmalara yaptırdıklarının ve 
bunlar için kaçar lira ödediklerinin ve ne şekilde bir 
birim fiyat veya rayiç bedel saptadıklarının bildiril
mesini? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 11.5.Iİ987 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: 111813-390/10331 

Konu: Hilmi Nalbantoğlu'na ait yazılı soru öner
gesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının Başbakanlığa 

muhatap 16.4.1987 tarihli ve 7/190O-8558/33O68 sayılı, 
b) T.B.M.M. Başkanlığının Başbakanlığa muha

tap 16.4.1987 tarihli ve 7/1901/8559/33069 yazıları. 
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması isteğiyle Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu tarafından sorulan ve Sayın Başbakan ta
rafından tarafımızdan cevaplandırılması uygun görülen 
soru önergelerine ilişkin cevaplarımız aşağıda sunul
muştur. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşların ihtiyaç duy
dukları mal ve hizmetleri temin etmeleri, konuyu dü
zenleyen mevcut mevzuat çerçevesinde cereyan etmek-
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tedir. Bu kuruluşların, ihtiyaçlarını temin .etmek için 
uyacakları usul ve esaslar, başta 1050 sayılı Muha
sebe-! Umumiye Kanunu olmak üzere, 2886 sayılı 
Devlet ihale Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 
her yıl çıkarılan bütçe kanunları ile diğer mevzuat ta
rafından belirlenmektedir. 

Harcamaların mevzuata uygun olup olmadığı, icraî 
denetim yanında; Anayasa ve 832 sayılı Kanun çer
çevesinde TBMM adına, Sayıştay .tarafından tüm 
harcama belgeleri itibariyle denetlenmektedir. 

Genel ve katma bütçeli 'kuruluşların mal ve hiz
met alımlarını hangi harcama kalemlerinden karşıla
yacakları ve hangi ayrıntı kodlarına gider,kaydede
cekleri (Bütçe Kanunlarına bağlı «R» (işaretli cetveller
de gösterilmektedir, önergelerdeki soruların konula
rını teşkil eden «Bina Küçük Onarımları» 370; -Levha 

giderleri ise, «Diğer Demirbaş Alımları» 590 ayrıntı 
kodunda yer almaktadır,, Büro malzemeleri ve makine-. 
terin dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği diğer de
mirbaş (askerî ihtiyaçların dışında kalan çamaşır ma
kinesi, kazan, karavana, tencere gibi mutfak levazıma-
tı dahil) alımlarına ilişkin bütün giderler 590 «Diğer 
Demirbaş Alımları» ayrıntı koduna kaydblunduğun-
dan, levha yapımı için sarf olunan miktarlar söz konu-. 
su tertipteki toplam harcamanın çok cüzi bir bölü
münü teşkil etmektedir. 

1984, 1985, 1986 ve 1987 yıllarında bahsi geçen 
ayrıntı kodlarına alit giderleri gösteren liste ilişikte 
sunulmuştun 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtceb'e Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

KONSOLİDE BÜTÇE 

307 - 590 Ayrıntı Koduna İlişkin Giderler 
' (Milyon TL,) 

Ayrıntı Kodu 

370 Bina Küçük Onarımı (3) 
590 Diğer Demirbaş Alımları 

1984 (11) 

8 834 
2 259 

1985 (1) 1986 (2) 1987 (2) 

12 164 
3 237 

19 251 
7; 472 

27 934 
8 424 

(1) Kesinhesap Kanunundan alınmıştır. 
(2) Kesintisiz başlangıç ödeneğini ifade etmektedir., 
(3) Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait miktarlar (Yatırım mahiyetinde ol

duğundan) hariç tutulmuştur. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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9. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonunda 1986 yılında toplanan kay
naklara ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı cevabı (7/1921) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kâzım 

O'k'say tarafından yazılı olarak cevaplandırılması (için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç.; Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Camilerini yaptıracak köylere yapılacak 
malzeme ve yardım fonu» nda 1986 yılında toplanan 
kaynakların tutarı nedir? 

a) Varsa 1985'den devredilen bakiye 
b) Bütçe ödeneğinden kullanılan 
c) Diğer geirler 
d) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve aktarma yapılan fonların adları 

Soru 2. Bu fondan 1986 yılında yapılan har
camaların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Camisi bulunmayan köyde yapılan yardım 
ıtutarı ve yardım yapılan cami sayısı nedir? 

b) Köylerde inşaatının, tamamlanması için yar
dım yapılan cami sayısı ve yardım tutarı nedir? 

c) onarılan köy camilerinin sayısı ve onarım tu
tarı nedir? 

d) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmış
sa, tutarları ve aktarma yapılan fonların adları nedir? 

Soru 3. 1986 yılı sonunda fon "bakiyesi nedir? 
Bu bakiye hangi 'bankalarda ne tutarlardadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.'5.1987 
Sayı >: 2.0)2-2457 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığının 

22. Nisan 1987 gün ve 7/1921-8598/33263 sayılı yazısı. 
'Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın ca

milerini yaptıracak köylere yapılacak malzeme ve yar
dım fonunda 1986 yılında toplanan kaynaklara ve ya
pılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıda belMilmiştir. 

1. a) Fona 1985 malî yılından 1986 malî yılına 
843 221,— TL. nakit devredilmiştir. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1986 malî yılı kat
ma 'bütçesinde öngörülen 92 000 000,— TL. bütçe öde

neğine ilaveten Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçe-. 
sinde yer alan 930-08-3-309 (yedek ödenek) faaliyeti
nin 900 üncü (Transferler) harcama kaleminden 
150 000 000,— TL. ek ödenek alınmış, ayrıca 1985 
malî. yılında 'bütçe emanetine alınan 26 000 000,— TL. 
ile birlikte katma bütçe ödeneği, 268 OOO 000,— TL. 
olmuştur. 

1986 malî yılında 268 000 000— TL. olan öde
nekten Fona 235 000 000 TL. aktarma yapılmış ve 
234 550 000,— TL. sı kullanılmıştır. 

c) Fonun 1986 malî yılı diğer gelirleri, 1985 malî 
yılında köy muhtarlıklarına yardım tahsis edilen fa
kat, ilgililerce alınmadığı için fona iade edilen 
2 300 000,— TL. dır. Başka geliri yoktur. 

2. a) 1986 malî yılında 123 adet camisi bulun
mayan köylere yeni camii inşaatı için 41 350 000,— 
TL., 

b) 1986 malî yılında 148 adet köy camii inşaatının 
tamamlanması için 45 850 000,— HU., 

c) (1986 malî yüında 839 adet köy camisinin ona
rımı için 147 350 000,— TL. olmak üzere toplam 
1 110 adet cami için 234 550 000,— TU. yardım ya
pılmıştır. 

d) Camilerini yaptıracak köylere yapılacak mal
zeme ve yardım fonundan diğer fonlara herhangi bir 
{nakit ve aynî) aktarma yapılmamıştır. 

Camilerini yaptıracak köylere yapılacak malzeme 
ve yardım fonu 14.2.1975 tarih ve 15149 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe güren «Camilerini 
yaptıracak köylere yapılacak malzeme ve yardım 
fonu yönetmeliği» hükümleri gereği, Sayıştay Başkan
lığı denetimine tabi olup, her yıl sonunda Fonun he
sapları ve işlemleri denetlenmek üzere Sayıştay Baş
kanlığına sunulmaktadır, 

3. 1986 malî yılı sonu fon 'bakiyesi 3 593 221,— 
TL.'dır. 

Bu bakiye T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Mü
dürlüğü incesu Şubesi Müdürlüğünde 3 212 000,— 
TL., Ankara Şubesi Müdürlüğünde İse 381 221,— TL. 
tutarındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Razım Oksay 
Devlet Bakanı 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgu]t Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/1956) 

260 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığtna 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Veh-
<bi ıDinçerîer tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı içiin gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin işti
rak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele gö
re, yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Bağlı İştirak edilen 
ortaklığın şirketin dönem 
şirketteki kârından bağlı 

İştirak ettiği ödenmiş ortaklığa düşen 
şirketin adı sermayesi TL. temettü TL. 

D 
2) 

ıSöru 2. Aşağıda belirtilen bağlı ortaklıkların, iş
tirak ettikleri şirketlerle ilgili bilgiler, Soru l'deki cet
vele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

a) Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. 
b) Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. 
c) Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş. 
d) Çorum Çimento Sanayii Türk A.Ş. 
e) Elâzığ Çimento Sanayii T.A.Ş. 
f) Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş. 
g) Niğde Çimento Sanayii T.A.Ş. 
h) (Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 
li) Trakya Çimento Sanayii T.A.Ş. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.5.1987 
Sayı : 8-100-598 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Bşk. Gn. Sek, 1.5.1987 tarih ve 
7/1956-8669/33500 sayılı yazıları. 

İlgideki talimatlarınız ekinde alınan Edirne Mil
letvekili Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan'nın Bakan
lığım (ilgili (kuruluşu T. Çimento ve Toprak Sanayi 

T.A.Ş.'nin bağlı ortaklık ve iştirakler'ine ait sorun
larına cevaplarımız aşağıda takdim edilmiştir. 

Malumları olduğu üzere KİT'lere ait yıllık faa
liyetler ve faaliyetlerle ilişkili bütün konular 3346 sa
yılı «Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanun» yürürlüğe girinceye kadar 
12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ve Yüksek Denetleme Kurulunun raporları muvace
hesinde denetlemeye tabi tutulmuştur. Yürürlükteki 
usul gereğince KİT Komisyonu toplantısında önce 
'bu raporlar Alt komisyonlardan görüş ve tenkitlerini 
havi olarak KİT Komisyon (Başkanı ve üyelerine tak
dim edilmekte, ayrıca bu raporlardan 2 şer takım da 

' T.B.M.M.'si Kütüphanesine demirbaş olarak veril
mektedir. 

KİT Komsiyonu Daıimî üyesi olan Sayın Millet
vekillinin soru önergesinde sorduğu hususlar bu rapor
larda bulunmaktadır. Bu hususu teyit etmek üzere, ha
len T.B.M.M. KİT Komisyonun da ve T3.M.M. Kü
tüphanesinde mevcut bulunan Yüksek Denetleme Ku
rulu raporlarının ilgili sahifelerinden bazıları ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 95 indi maddeslinin (a) 
bendi, Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi müm
kün olan konulara ait soruların, Başkanlıkça kabul 
edilemeyeceğini amir bulunduğu cihetle 1980-1981-1982 
- 1983-1984 ve 1985 yıllarına ait sorular cevaplandı
rılamamıştır. 

Ancak, 1986 yılı raporları halen ilgili mercilerce 
hazırlanmakta bulunduğu cihetle, 1986 yılma ait bil
giler ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakanı 

NİĞDE - 1985 
D) İştirakler : 
Şirketin, Adana Kâğıt Torba Sanayii A.Ş.'de 

100 O00,— liralık iştiraki mevcut olup, 1985 yılında 
3 832 269,— lira gelir sağlanmıştır, 

Kaynak : Niğde Çimento Fabrikası 1985 yılı * 
Yüksek Denetleme Kurulu raporu. Sayfa ': 48 
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TÜRKİYE ÇİMENTO VS TOPRAK (SANAYİİ TAŞ. 

Yıl 

1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

İştirak ettiği 
şirketin adı 

Bolu Çim, San. T.A.Ş, 
Adana Çim, San. T.A.Ş. 
Konya Çim. 'San. T.A.Ş. 
Mardin Çim. San, T.A.Ş. 
Ünye Çim. San. T.A.Ş. 
Çimihol 
Çemaş 
Desiyab 
Tamco 

Şirketteki 
ödenmiş 

sermayesi 

530 016 000,— 
807 401 000,— 
622 820 000,— 
924 686 000,— 
738 159 000,— 
245 000 000 — 
248 000 000,— 

15 000 000,— 
— 

İştikak edilen 
şirketin kârından 
düşen temettü 

634 000 000 -
2 495 000 000 -

455 000 0 0 0 -
556 000 0 0 0 -
515 000 000,-
125 000 000,-
;104 000 000 — 

— 
— 

NİĞDE ÇİMENTO 

1986 Adana Kâğıt Torba 100 000 — 
SÖKE ÇİMENTO 

1986 Adana Kâğıt Torba 100 000,— 
TRAKYA ÇİMENTO 

1986 Adana Kâğıt Torba 100 COO — 

.3 652 773, 

3 652 773, 

3 652 773, 

// . — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Türkiye Toprak ve Çimento Sanayii, Türkiye 
Gübre Sanayii A.Ş. ve Petrokimya A.Ş.'nin 1980 -
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı 
cevabı (7/1957) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Veh

bi Dinçerler tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr, Türkân Turgut Arıikan 
Edirne 

Soru 1. Türkiye Toprak ve Çimento Sanayiinin 
iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cet
vele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak ettiği şirketin adı 
KİT'in şirketteki 

ödenmiş sermayesi 

İştirak 
edilen şirketin dönem kârından. 

KİT'e düşen temettü TL. 

1. 
2. 
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Soru 2. Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin iştirak 
. ettiği şirketlerle lilgiM bilgiler soru l'deki cetvele ve 
yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. PETK1M - Petrokimya A.Ş.'nin iştirak 
ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru l'deki cetvele 
ve yıllara göre ayrı »ayrı nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12 . 5 . 1987 
Sayı : 8-100-599 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bşk. Gn. Sek. 1.5.1987 tarih ve 

7/1957-8670/33501 sayılı yazıları. 

İlgideki talimatlarınız ekinde alınan Edirne Millet
vekili Doç, Dr. Türkân Turgut Arıkan'ın Bakanlığım 
ilgili kuruluşu Türkiye Toprak ve Çimento Sanayi 
T.A.Ş. Türkiye Gübre Sanayii T.A.Ş. Petkim Petro-
kimya A.Ş.'ne ait sorularına cevaplarımız aşağıda 
takdim edilmiştir. 

Malumları olduğu üzere kitlere ait yıllık faaliyet
ler ve faaliyetlerle ilişkili bütün konular 3346 sayılı 
«Kamu İkisadî Teşebbüsleri ile fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenme
si Hakkında Kanun» yürürlüğe girinceye kadar 
12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanun hükümlerine gö
re ve Yüksek Denetleme Kurulunun raporları mu
vacehesinde denetlemeye tabi tutulmuştur. Yürürlük
teki usul gereğince KİT Komisyonu toplantısında 
önce bu raporlar Alt Komisyonlarında görüş ve ten
kitlerini havi olarak KİT Komisyon Başkanı ve 
üyelerine takdim edilmekte, ayrıca bu raporlardan 

12 . 5 . 1987 0 : 2 

2'şer talkım da T.B.M.M. Kütüphanesine demirbaş 
olarak verilmeiktedir. 

KİT Komisyonu daimî üyesi olan sayın milletve
kilinin soru önergesinde sorduğu hususlar bu rapor
larda bulunmaktadır. Bu hususu teytid etmek üzere; 
halen T.B.M.M. KİT Komisyonunda ve T.B.M.M. 
Kütüphanesinde mevcut bulunan Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporlarının ilgili sayfalarından bazıları ili
şikte takdim edilmiştir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 95 inci maddesinin 
(a) bendi, başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi 
mümkün olan konulara ait soruların, Başkanlıkça 
kabul edilemeyeceğini amir bulunduğu cihetle1 

1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 ve 1985 yıllarına 
ait sorular cevaplandırılamamıştır. 

Ancak, 1986 yılı raporları halen ilgili mercilerce 
hazırlanmakta bulunduğu cihetle, 1986 yılına ait bil
giler ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakanı 

ir. .iştirakler: 
TÜGSAŞ'ın iştiraklerinin esas ve ödenen serma

yeleri ile kuruluşça taahhüt edilen ve ödenen ser
maye payları ve ayrıca iştiraklerin 1985 yılı dönem 
sonuçları ve kuruluşça isabet eden temettü miktarı 
geçen yıl rakamları ile birlikte aşağıdaki çizelgeler
de gösterilmiştir^ 

KAYNAK : Tügsaş 1985 Yılı Denetleme Kurulu 
raporu Sayfa : 108, 
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İştirakler 

— Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş. 
— Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 
— TÜMAŞ 
— DEStYAB 

Toj 

Geçe 

• 

M. M. 

plam 

n yıl 

Fark 

B : 101 12 . 5 . 1987 

İştirakin 

Esas 
sermayesi 
Bin TL. 

2 065 000 
1 400 000 

30000 
50 000 003 

53 495 000 

53 405 000 

— 

ödenmiş 
sermayesi 

Bin TL. 

2 065 000 
1 400 000 

30 000 
15 214 131 

18 709 131 

İl 807 866 

6 901 265 

p : 2 

Kuruluşça 1985 yılı 

Taahhüt 
edilen 

Bin TL. 

975 795 
39 935 
4 500 

15 000 

1 035 230 

1 035 230 

— 

Ödenen 
Bin TL. 

975 795 
39 935 
4 500 

15 000 

1 035 230 

1 035 230 

— 

sonunda 

ödeme 
oranı 
!%. 

100 
100 
100 
100 

100 

100 

— 

KAYNAK : Tügsaş 1985 Yılı Denetleme Kurulu raporu. Sayfa :%J09. 

1 9 8 4 1 9 8 5 

İştirakler 

Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş. 
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 
TÜMAŞ 
DEStYAB 

Toplam 

Kâr 
Gerçekleşen 

dönem 
sonucu 

TL. 

2 635 305 
1 969 990 

165 787 
2 138 954 

6 910 036 

Kuruluşa 
isabet 
eden 

temettü 
TL. 

484 482 
27 955 

- • — 

1 434 

513 871 

Temettünün 
ödenmiş 
sermayeye 

oranı 
ı% 

50 
70 
- -
10 

50 

Kâr 
Gerçekleşen 

dönem 
sonucu 

TL. 

3 760 620 
1 719 885 

343 864 
12 448 472 

8 272 841 

Kuruluşa 
isabet 
eden 

temettü 
TL. 

487 897 
25 958 
4 500 

675 

519 030 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı 

% 

50 
65 

100 
5 

50 

KAYNAK : Tügsaş 1985 Yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporu. Sayfa : 110. 
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Teşekkülün [iştirakleri hakkındaki bilgilerle 1985 
yılı faaliyetlerine aşağıda kısaca değinilmiştir. 

— Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş. 

Merkezi Mersin'de bulunan Akdeniz Gübre Sa
nayii AJŞ. 1972 yılıında kurulmuştur. Şirketin serma
yesi 2 065 milyon lira olup, sermayedeki KİT payı 
|% 47,254 nisbetindedir. Şirketçe 1985 yılında, 
344 235 ton CAN, 103 136 ton da DAP gübresi üre
tilmiş ve 368 301 ton CAN ve 99 247 ton da DAP 
gübresi satılarak 35 590 196 307 liralık satış hâsıla
tı elde edilmiştir. Şirketin 1985 yılı faaliyet dönemi 
3 760 619 952,37 lira dönem kârı ile sonuçlanmıştır. 

— Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 

1954 yılında gübre üretimine başlayan Gübre Fab
rikaları TA.Ş.'nin İskenderun ve Yarımca'da tesisle
ri bulunmaktadır. Şirketin sermayesi 1 400 milyon li
ra olup, sermayedeki kamu payı (tümü KİT'lerine 
ait) % 34,16 nispetinde 478 240 bin liradır. Her iki 
tesis toplam olarak 370 000 ton/yil Triple süperfos-
fat (TS'P) ve 200 000 ton Kompeze gübre (20-20-0 ve
ya 15-15-15) kapasiteye sahiptir. 1985 yılında şir
kette 309 950 ton TSP ve 201 23'rton kompoze güb
re üretilmiş, 172 495 tonu yurt içi satış, 112 290 to
nu da ihracat olmak üzere toplam 204 785 ton TSP 
ve 202 080 ton NPK gübresi satışı gerçekleştirilmiş
tir. Şirketin 1985 yılı faaliyetleri 1 719 885 436,52 li
ra dönem kârı ile kapanmıştır. 

— Türk Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhit
lik AJŞ. I(TÜKAŞ) 

1969 yılında kurulan TÜKAŞ 1985 yılında '27 yeni 
iş almış, kuruluşundan bu yana aldığı işlerin sayısı 
4'54'e yükselmiştir. Yeni alınan 27 adet işin; 12 adedi 
mühendislik hizmetleri, 12 adedi fizibilite etütleri ve 
master planlan, 3 adedi de mühendislik ve müşavir
lik hizmetleridir. Bu işlerin toplam sözleşme bedel
leri tutarı 525,7 milyon liradır. Şirketin sermayesi 
30 milyon lira olup, tornamı ödenmiştir. Sermayedeki 
tüm kamu payı ise i%49 oranında 14 700 bin lira
dır ve tümü KİT'lere aittir. Şirket 1985 faaliyet dö
nemini 343 '863 874,07 lira dönem kârı ile kapat
mıştır. 

— Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. 
(DESİYAB) 

10 uncu faaliyet dönemini tamamiayan DESİYAB fi
nansman talebinde bulunan girişimcilerin projelerini 
ekonomik, teknik ve malî yönlerden değerlendirmekte 
ve değerlendirmeler sonucu uygun bulunanlara kay
nak tahsisi yapmaktadır. 

Şirketin sermayesi 50 milyar lira olup, 15,2 mil
yar lirası ödenmiştir. 

Bankanın 1985 yılında kredi ilişkisi içinde bu
lunduğu şirket sayısı 128'e ulaşmış, iştirakleri 54 
adet olmuş ve 176 şirkete finansman desteği sağla
mıştır. Banka 1985 yılı faaliyetlerini 2 448 471 912 li
ra dönem kâri ile kapatmış bulunmaktadır, 

Diğer taraftan, geçen yıla ait denetim raporunda 
fta belsirtlildliği gibi teşekkül 'iştiraklerinden DESİYAB 
ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş. sermayelerine katılma-
payı ı% İ5'in çok altında bulunmaktadır. 233 sayılı 
KHK'nin 27/2 maddesinde, iştirak için şirket serma
yesine katılma payının en az 1% 15 olması gerekmek
te! ve anılan Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi 
gereğince de mevcut iştiraklerdekli hisselerin iştirakin 
faaliyet alanına en yakın teşebbüse devredifonesi ön
görülmüş bulunmaktadır. Bu itibarla; teşekkül işti
raklerinin 233 sayılı KHK'nin 27 ve geçici 3 üncü 
maddesinde belirtilen esaslara göre düzenlenmesi için 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde 'bulunulması te
menni olunur. 

Öte yandan TÜSAŞ, kurulmasına Bakanlar Ku
rulunun 16.5.1985 tarih ve 85/9475 sayılı kararı ile 
izin verilen Türk - Arap Gübre Anonim Şirketi 
(TAGAŞ)'a % 20 hisse ile iştirak etmiştir. Şirketin 
sermayesi 10 milyon Amerikan Doları muadili Türk 
lirasıdır. '(Çünkü kurlara göre 85 500 milyon Türk 
Lirası) teşekkül katılma payı olan 1 100 milyon li
ranın 1% 25'ine tekabül eden 275 milyon lirayı 1985 
yılında ödemesine karşın, ödeme muhasebe kayıtla-
randa liştiralklerdeki sermaye payı hesabı yerine geçici 
bir hesapta yer almış olduğundan, TAGAŞ iştirakler
le ilgili çizelgelerde yer almamıştır. İnceleme sıra
sında sermayeye katılma payına karşılık yapılan öde
me ile lilgü muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltme
nin yapıldığı görülmüştür. (Eylül/1986) 

KAYNAK : Tugsas 1985 Yılı Yüksek Denetleme 
Kurulu raporu. Sayfa : 111 -112 -113. 
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1986 

TÜRKİYE ÇtMENTO VE TOPRAK SANAYİİ TA.Ş. 

İştirak. 
edilen şirketin dönem 

Çitosan'ın şirketteki kârından Çitasan'a 
İştirak Ettiği Şirketin Adı ödenmiş sermayesi düşen temettü TL. 

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 
Adana Çimento Sanayii TA.Ş. 
Konya Çimento Sanayii A.Ş. 
Mardin Çim^ San. ve Tic. A.Ş. 
Ünye1 Çim. San. ve TJC. A.Ş. 
Çimhol 
Çemaş 
Desiyab' 
Tamco 

530 016 000 
807 401 000 
622 820 000 
924 686 000 
738 159 000 
245 000 000 
248 000 000 

15 000 000 

4 131 082 000 

634 000 000 
2 495 000 000 
455 000 000 
556 000 000 
515 000 000 
125 000 000 
104 000 000; 
104 000 000 

4 884 000 000 

TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 

Yü 

1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

İştirak ettiği şirketin adı 

Akdeniz Gübre 
TÜMAŞ 
Gübre Fabrikası 
DESİYAB 
Türk Arap Gübre A.Ş. 

KİT'in şirketteki 
ödenmiş sermayesi 

975 795 000 
4 500 000 

139 772 500 
15 000 000 

275 000 000 

İştirak ettiği 
şirketin dönem 

kârından düşen temettü 

487 897 500 
7 500 000 

25 957 750 
675 000 

Yatırım halinde 

Yılı (İştirak ettiği şirketin adı 

PETKİM PETROKİMYA A.Ş. 

İştirak 
KİT'in şirketteki ettiği şirketin dönem 

ödenmiş sermayesi kârından düşen temettü 

1986 Kıbrıs Türk Sanayi İşletmeleri Hol
ding Ltd. Şti. 

119 000 000 Yatırım halinde 
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12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/1958) 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Veh
bi Dinçerler tarafından yazılı olarak cevaplan'dınl-
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Aırıkan 
Adime 

Soru 1. Petlas Lastik Sanayi Tic. A. §. nin işti
rak efitiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 
1985, 1986 yıllarına ait 'bilgiler aşağıdaki cetvele gö
re, yıllar itibarîyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak edilen şirketin dönem kârın-
Bağlı ortaklığın şirketteki ödenmiş Idan Ibağlı ortaklığa düşen temettü 

iştirak ettiği şirketin adı sermayesi TL. TL. 

D 
2) 

Soru 2. Aşağıda (belirtilen bağlı ortaklıkların iş
tirak ettikleri ışirke'tlerle ilgili bilgiler, soru İldeki 
cetvele ve yıllara ıgöre ayrı ayrı nedir? 

a) İstanbul Gübre Sanayii A. !Ş. (IGSAŞ) 
!b) Adana Kâğıt Tor!ba Sanayii A. S. 
c) Kütahya Magnezit İşletmeleri A. Ş. (Kumaş) 

T. e 
Devlet Bakanlığı 12.5.1987 
Sayı : 8-100-600 

Türkiye Büyük iMilldt Meclisi Başkanlığına 
lÎLGt : TBMM Başkanlığı, Genel Sekreterliğinin 

1.5.1987 tarih ve 7/1958-8671/33502 sayılı yazıları. 

İlcideki Talimatlarınız ekinde alınan Edirne Mil-
letivekili (Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan'ın Bakan
lığım ilgili kuruluşu, Petlas Lastik ISanayi T.A.Ş. İs
tanbul Gübre Sanayii A. Ş. Adana Kâğıt Torba Sa
nayi A. Ş. Kütahya 'Magnezit İşletmeleri A. Ş.'ye ait 
ısorularına cevaplarımız aşağıda takdim edilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere Kitlere ait yıllık faaliyet
lerde faaliyetlerle ilişkili bütün konular 3346 sayılı 
-«Kamu İlktisadî Teşebbüsleri ile (fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanun» yürürlüğe girinceye kadar 

12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ve Yüksek Denetleme Kurulunun raporları mu
vacehesinde denetlemeye tabi tutulmuştur. Yürürlük
teki usul gereğince KÎT Komisyonu toplantısında ön
ce (bu raporlar Alt Komisyonlarında görüş ve ten
kitlerini havi olarak KİT Komisyon Başkanı ve üye
lerine takdim edilmekte, ayrıca bu raporlardan 2 şer 
takım da T.BJM.M.'si Kütüphanesine demirbaş ola
rak verilmekltedir. 

KİT Komisyonu daimî üyesi olan Sayın Millet
vekilinin soru önergesinde sorduğu hususlar bu ra
porlarda bulunmaktadır. IBu hususu teyid etmek üze
re, halen T.B.MJM. KİT Komisyonunda ve T.B.M.M. 
Kütüphanesinde mevcut bulunan Yüksek Denetle
me Kurulu RaporDannın ilgili sayfalarında bazıları 
ilişikte takdim edilmiştir. 
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Millet Meclisi İç Tüzüğünün 95 inci maddesinin 
(a) bendi, ba^ka ibir kaynaktan kolayca öğrenilmesi 
mümkün olan konulara ait soruların, Başkanlıkça ka
bul edilemeyeceğini amir (bulunduğu cihetle 1980 -
1981 - 1982 - 1983 - 1984 ve 1985 yıllarına a'it soru
lar cevaplandırılamamıştır. 

lAncak, 1986 yılı raporları halen ilgili mercilerce 
hazırlanmakta ibuluriduğu cihetle, 1986 yılına ait ibil-
ıgiler ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakanı 

İDGSAŞ - 1985 
D) iştirakler : 
İGSAŞ'ın sermayelerine katıldığı tümü denetim içi olan şiırketlerin esas ve ödenmiş sermayeleri, 1GSAŞ' 

ca taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı ile ödeme oranları aşağıdaki çizelgede ıgösterilmişt'ir. 
İştirakin İGSAŞ'ca 1985 yılı sonunda 

Esas Ödenen Taahh'ütl Ödeme 
sermayesi sermayesi; edilen ödenen oranı 

İştirakler Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % 

Petrol Ofisi A.Ş. 
TÜPRiAŞ 
DITAŞ 
BOTAŞ 

TOPLAM 
Geçen Yıl 
Fark 

'80 000 000 
40 000 000 

1 000 000 
20 000 000 

141 000 000 
Öl 000 000 
«0 000 000 

65 000 000 
25 000 000 

500 000 
20 000 000 

110 500 000 
5(1 009 260 
59 490 740 

8 000 
800 
200 
600 

9 800 
145 

9 655 

6 500 
500 
150 
800 

7 950 
145 

7 805 

81' 
62 
75 

100 

«İl 

ıoo 

233 sayılı KHK'nin 27/2 maddesinde - bir ano
nim şirkete iştirak İçin teşebbüsün veya bağlı ortak
lığın şirket sermayesine katılma payının en az % 15 
olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırı
mı halinde ide % T5*den aşağı düşürülemez. Aynı 
maddenin 3 üncü 'bendinde ise - aynı iştirake birden 
fazla teşebbüs veya bağlı ortakdık katılamaz - hü
kümleri yer almaktadır. Halbuki, IlGtSAŞ'ın birden 
çok teşekkül ve bağlı ortaklığın sermayelerine katıl
dıkları anonim şirketlerdeki sermaye payı, yüzde ile 
ifade edilmeyecek kadar küçüktür. Öte yandan 233 
sayılı KHK'nin geçici 3 üncü maddesinde: Hazine
nin veya çeşitli Kamu Kuruluş ve Kurumlarının 
mevcut iştiraklerdeki hisselerinin, iştirakin faaliyet 
alanına en yakın teşebbüslere veya bağlı ortaklıklara 
KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde 'devredilmesi öngörülmüştür. KHK'nin yü
rürlüğe igirdiği tarihten incelemenin yapıldığı Mart 
1986 ayına kadar yaklaşık iki yıl geçmiş olmasına 
karşın devir işlemleri yapılmadığı gibi, IGSAŞ, iştirak 
ettiği şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hak
larını kullanmıştır. 

Şirket iştiraklerinin 233 sayılı KHK'nin 27 nci 
maddesinde öngörülen esaslara uygun hale getiril

mesi amacıyla aynı kararnamenin geçici 3 üncü 
maddesi uyarınca gerekli devir işlemlerinin yapıl
ması hususunda Haz'ine ve üış Ticaret Müsteşarlığı 
mezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

KUMAŞ — 19815ı 

I - iştirakler : 
Şirketin 500 000 lira isermaye ile kurulmuş olan 

«K)£PSAŞ»'a 422 000 lira ile iştiraki bulunmakta
dır. Söz Iklonuisu kuruiDuşuın bir faaliyeti bulunmadığı 
içim bu iştirakten herhangi toir gelir elde edileme-
mişit'ir. 

İştirakin amacı doğrultusunda Şirkete yararlı ha
lle getirilmesinin sağlanması, mümkün görül'miüyorsa, 
tasfiyesi cihetime .(gidilmesi bu yıl da önerilir. 

KAYNAK : İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. 1985 
Yılı Yüksek Denetleme kurulu raporu Sayfa : 
48-49 

KAY AN AK : Kütahya Manyezit İsletmeleri 1985 
Yüksek Denetleme Kurulu raporu Sayfa : 43 
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T. B. M. M. B : 101 12 . 5 . 1987 O : 2 

PETLAS LASTİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 
Yok 

ÎSTANBUL GÜBRE SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 

Yâ 'İştirak ettiği ş i rMn adı 

1986 Petrol Ofisi A.& 
19816 TÜFRAŞ 
1986 ÜİTAŞ 
1986 BOTAŞ 

iştirak edilen Şideetin 
Bağlı ortaklığın Şirketteki dönem kârından bağlı or-
ödenmli'ş sermayesi TL. talkflığa düşlem temettü TL. 

8 000 000 
800 ÖÖO Henüz (belli olmamıştır. 
200 000 

1 200 000 

ADANA KÂĞIT TORBA SANAYİİ A.Ş. 
Yolkl 

1986 KİPSAŞ; 
KÜTAHYA MANYEZİT İİŞL0IMELERÎ A.Ş. 

4212 000 Yok 

\>m<* 

— 269 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 İNCİ BİRLEŞİM 

12 . 5 . 1987 Sata 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Meclis Soruşturması önergesi (9/333) . 
2. — İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğru

dan doğruya Gündeme alınma önergesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4, 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Muirat Söfcmen-
oğlu ve 18 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, içtüzüğün J02 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle -ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

3. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

4. — Amasya Milletvekili Ansan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tültün poli
tikasından kaynaklanan sorunılları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 1Ö2 ve 103 üncü 
rnıadldelıeri uyarınca bir Meclis Araştaaması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

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

2. — 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) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

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

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

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

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

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

9. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 



11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin" Sanayi ve Ticaret BakanındaD 
sözlü soru önergesi (6/810) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

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

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından, sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru, önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldınm'm, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen rayh sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir., 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

Jt 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1-) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 
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33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, ÇU-
KOBİRLÎK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara .ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakarandan sözlü soru önergesi (6/904). 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşM kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ıo, Diyarbakır filinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara İlişkin İç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastörk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanrnaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ı(6/968) (1) 

49. —- İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın atadığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 
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54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos- I 
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi I 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' I 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi- I 
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) I 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları- I 
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin I 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 1 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş- I 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) I 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil- I 
meşinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/930) I 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı- I 
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 I 
yılında hazırlanan irtica raporumda önerilen tedbir- I 
Ierin uygulanıp uygulanmadığına ilişiktin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/972) (11.H 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada- I 
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehli- I 
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge- I 
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş- I 
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz- 1 
lü soru önergesi (6/974) (1) I 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Abat ve Çamsu köylerine pancar I 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve I 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) I 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yıh nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola- 1 

rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin Içişleni Balkanlından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «-sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) fl) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle HoustonMa bulunan Başbakan 
Turgut özal'ın maiyetindekJi görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetfcililerinıin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Mîllî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 



76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru ön t» 
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun 
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapjl 
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id 
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala 
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya 
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücei'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşenı Vasıf 
Yücei'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücei'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen An'kara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücei'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 

Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
ikar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
K.urulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
in, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec-
ısi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
«özlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. _ İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
in, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiy. 
lüyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. —- İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
un, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
un, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına üişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 
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96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı konulmasına halk kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkim İçişleri Balkanından sözHü som önergesi (6/1028) 
(D 

97. — Konya Milletvekili Salim Ererin, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak 
lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adüyiamuaın, Malatya ve Gazilanıtep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedleniyil© konuluları basar gören va
tandaşlara açılkte bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı v© Bıaşblakan YardlıımoTsından sözlü sioru öner^ 
gesi (6/1029) (1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuzla giriş yapan kişilerden AİDS beîgesi istenme-
ısinira düşünülüp düşünülmediğine ilişlkin Sağlıik ve 
Sosyal Yardım Bakanımdan sözilü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak dkrâk ülkemizle geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
IkişiHer hakkında ne gibi î l«em yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü şortu önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın 
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü kesit 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/955) 

102. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma 
mız için ülkemize baskı yapjlıp yapılmadığına ilişkır 
Başbakandan spzlü soru önergesi (6/956) 

103. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Ralbıtaıt-ü Alem-ü! İslam adlı öngütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetllerinfö karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına iıfişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(1) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(1) 

105. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 

Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına manı 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildıiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

106. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

107. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) ' 

108. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi için 
D.P.T. tarafından müşavirlik firmalarına hazırlattı
rılan raporlara ve ödenen ücrete ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1045) (1) 

109. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, hükümetin, siyasî partilerin ve bağımsız milletve
killerinin faaliyetleriyle ilgili olarak 1984 - 1986 yıl
larında televizyonda yayınlanan haber ve programla
rın sürelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1046) (1) 

110. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, derneklerle ilgili olarak 1984 - 1986 yıllarında 
radyo ve televizyonda yayınlanan haber ve program
ların sürelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1047) (1) 

111. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut An-
kan'ın, vakıflarla ilgili olarak 1984 - 1986 yıllarında 
radyo ve televizyonda yayınlanan haber ve program
ların sürelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1048) (1) 

112. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, «Batılılaşma İhaneti» adlı kitabın yazarının 
hangi tarihler arasında Türk Tarih Kurumu ile TRT 
Kurumunda çalıştığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1049) (1) 

113. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 



114. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, Sov
yetler Biriliğinden alınacak doğal gazın alımına 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/961) 

115. — İstanbul Milletvekilli İbrahim UraFın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
4eki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesü (6/962) 

116. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'm, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada 
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

117. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş 
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yo) 
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

119v — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta 
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin 
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

120. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka 
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasan 
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

121. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek -
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

122. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

123. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru-'önergesi (6/984) 

124. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

125. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle

rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

126. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp, düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

127. — İstanbul Milleitvekiil îî'braihim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa H'işkin 
A.dalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

128. — İısibartbut 'Milltetvdkfi İbraıhJiım Ural'ın, 
SETA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

İ29. — Balıkesir 'Milletvekilli Calhit Tultum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

. 130. — Baılılkesir Milletvekili Cahit Tutuün'ım, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

131. — Ankara Milletvekili Nerüman Elgin tin, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Mıillî Eği
rim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

132. — Esikişehir iMİIletiveflcii 'Müniır Sevinç'i'n, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili 'Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

134. — Malatya MMteltvekli Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

135. — Kahramanmaraş Mile'tveM'Ui 'Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından, sözlü soru öner
gesi (6/996) 



136. — Amasya Milletvekili Kâzım îpek'in, işısdz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

137. — Malaifcya MIMvdkiik' Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

138. ^ Ordu M'Meflvek'Ii Bahriye Üçdk'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii tmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

139. — Tokat MülleüVdkiili Cemal özdemlir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

140. — Tdkalt Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

141. — Balıkesir Mıiİetvekiİ DaVüt Abaciigül'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

142. — Bilecik Milletvekilli Yimaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

143. — Tdkat Milletvekili Enver Özcan'm, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

144. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın iptal edilmesinin nedenıiıne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

145. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemirin, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil-
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letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'im, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

3. — İçel M'ilfetveîkl'i Edip Özgenç'in, tpekböcek-
çiîiği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

X 4. — Muş Miletvekilf AHaalütliın Fırat ve İstan
bul Milletvekili-Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba-

i zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
i ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek-
ı lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis-
i 

I yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

5. — Is'Caribul MÜMetvekilıi Doğan Kai&aroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür-

! kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde-
j lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De-
| ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil-
j letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa

yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kânununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

I . . 
I 6. — Bir Siyasî Partiliden tstlifa Ederek D.S.P. Kuru

cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 

1 Giren Bir Milletvekilimin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hulkulkî Durumlarına Dair Baş
kanlık Dibanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

7, — Biir SSyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe-



«inde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

8. — Bir .Siyasî Partiden Mifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

9. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağııtma tarihi: 21.4.1987) 

X 10. — Ceza İşlerimde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) 

11. — 13 Mart 1913 Tarihli tdareî Umulmıiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatimin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiisjtirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur

fa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili 
Ömer Kuıshan ve 4 Arkadaşımın, İstanbul Milletvekili 
Halil Orhan Ergülder'im, Aynı Kanunum 116 ve 140 
inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonlara ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 
53Te 1 ve 2 nci Ekler) (Dağıtma tarihleri: 27.2.1987; 
4.5.1987) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Curnhu-
ıliıyelüj Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Aıüaşmra-
sımn Onlayilan'maısımın Uygun Bulunduğuna. Dair Ka
mun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/833) (S. Sayısı : 559) i(Dağı!tıma tarihi : 
8.54987) 

X 13. — 2464 tSayjflı BeMye Gelirleri Kanununun 
Meisfek Vergisi İle İlgili Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırıfaıası ve 1319 Sayılı Emlak Verglisi Kanunu
nun 5 inci Maddesine Bür Fıkra Eklenmesi' Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İzmür Milletvekili Hüseyin Ayde
mir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarilh ve 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun 'Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kalldırılmasma Daliar Kanun Teklifli ve Yoz
gat Milletvekili LuitMlah Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464 (Sayılı Beledüiye GelMeri Kanununun I - II 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (İS. Sayısı : 560) (Dağıtıma tari, 
hi : 8.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




