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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - - GELEN KAĞITLAR 

IH< ~ BAŞKANLIĞIN GENEL KU*Ö-
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Adıyaman Müetvdkii Aıfainfet Sırrı 

ögbe&'in, kış mçrosiimi dodayısıyia özellikle 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinizde halkın 
yakacak ihtiyacının önemi konutumda gün
dem dışı konuşması 

fl) Çeşitli işler 
1. — Hindiban Başbakanı Indıra Gan-

di'nin fclr- «Mü* saklın sonucu hayaüaît kay
betme»! dolayısıyla ailesine ve Hiöt Halkına 
Başkanlığm taüyetleririd sunan; w Gtnâ Ku-
sufu saygı duruşuna dafvet ede» Başkanlık 
tezkeresi (5/6) 

C) Tezkereler ve önergeler -
1. — Balıkesir MSOdfcvefeüi Mmtafa Ço-

rapçjogiu'nun. «488 sayılı Btisg* Vergisi 
Kamaftaun Bir Bendinin Yürürlı̂ ctoa Kal-

Sayfa. 
3:4 

Sayfa 
dırılmasına Dair Kanun Teklifinim İçtüzü
ğün 38 inci maddesin» göre doğrudan doğru
ya gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/109) 6:7 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR ,e\2İ 
-4) Sözlü sorular ve cevapları $ 
1. ~ Ağrı Mületvökili Paşa Sarıoğlu'nun, 

İskenderun Demir • Çelik îşletmelerindea ih
raç kaydıyla alınan ıkütüfc demirlerin işlene
rek iç piyasaya sürüldüğü itddteaif» ilişkin 
Barbakandan sözlü sorusu ve Dufkt Baka* 
nı Abdîiülalı Tqpekeci'om cevabı ^/1W) 8.11 

2. — ktaş&ıl Mm^vekül £fe& ©alura-
lu'nun, Hi&üîûete intikal eden yctoduk dos-
yalarına Ü]şS^Ba0ak»odan aözKiaoru öner
gesi (6/147) -v->- II 

3. — İçel MiSetvekiM Duttmış iFikri 
Sağlar'ın, gazetelerde yer alam Devlet yöne* 

ftt ilgifi beyanına ilişkin Maliye ve Güm-
ıdarr sözlü soru önergesi (6/157) U 

falatya.Mlilletvekili Ayhan Fırat'ın, 
ithalatına ilişkin Maliye ve 

Gtkûrük^^kanından sözlü soru önergen 
<*/W İl 
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5. — İstanbul Milletvekili 'İbrahim Ural' 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olay
lar nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

6. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu' 
nun, çay üreticilerinim sorunlarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Al
tunakar'ın, Diyarbakır tündeki vakıf eserle
rinin muhafaza ve tamirine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/180) 

8. — Diyarbakır .Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır ilinde uygulanan 
taşlı arazi İslahı projesine il'işikin sözlü so
rusu ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/181) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır ilinin içme suyu so
rununa ilişkin Tarım, Orman ve Köy işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır iplik Fabrikası pro
jesine ilişlkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altuın'akar'ın, Çınar - Göksu projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/184) 

12. — Diyarbakır 'Milletvekili Malhmüd 
Altunakar'ın, Diyarbakır Hine bağlı köyle
rin elektrik sorununa ilişlkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar 'Balkanımdan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

13. — Zonguldak 'Milletvekilli Isa Var-
dal'ın, yeminli özel tidknik büroları yapılan 
başvurulara ve sonuçlarına ilişlkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/187) 

14. — izmir MilleHvekili Durcan Eımirba-
yerlrv, Soma Termik Santraline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/188) 

15. — Rize MiMvekM Turgut Halit Kun-
ter'iın, çay üreticilerinin sorunlarına ilişki 

Sayfa 

11 

11 

11 

11:12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/189) 

16. — Ordu, Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'in, FiSkdbirlik'in fındık üreticilerine 
olan borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/190) 

17. — Erzurum Milletvekili Kilimli Nal-
barttoğlu'nun, Devletlin üreticilere olan borç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/192) 

18. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ' 
m, Türk Hava Yollarına ilişlkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/194) 

19. — Burdur Miieltvtekilli Fethi Çelik-
ibaş'ın, Tüirk Vatandaşlığı Kanununu değişti
ren 2383 numaralı Kanuna göre yapılan iş
lemlere ilişkin İçişleri Bakanından, sözlü so
ru önergesi (6/196) 

20. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, Devlet İstatistik Enstitüsüne ve Ha
zine arazilerine ilişlkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/il 97) 

21. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, yurt dışında görev yapanlar 
liçin özel bir güvenlik soruşturması yapılıp 
yapılmadığına ilişkin sözlü Sorusu ve içişleri 
Bakanı Yıldırım Akbuhıt'un cevabı (6/198) 

22. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'in, «idarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu» gereğin
ce yapılan çalışmalara MişkÜn Devlet Bakanın
dan: sözlü soru önergesi (6/199) 

B) Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Denfizli İMillettivekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Denizli ilimdeki işçi ve işveren iliş
kilerine ilişkin Sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı 
cevabı (7/216) 

V. — KANUN, TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
D I Ğ E R İ Ş L E R 

1. — Antalya Milfetvekiili Alı Dizdaroğ-
lu'nun Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 

Sayfa 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13:14 

14 

21 

21:23 

15 
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Sayfo 
ve 178 indi Maddelerinin Degüşltirîltaıesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) 15 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
liği ile Bağdaşmayan Görev ve İşler Haktkın-

TBMM Genel • Kurulu saat 15.00'te açılldi. I 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu, de

vam etmekte olan ekonomik şartlar nedeniyle sıkıntı 
içinde olan halkın, özellikle fcışlik 'ihtiyaç maddeîeri-^r 
ni temin edebilmesi için Hükümetin alması gereken 
tedbirler konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

İran'a giden İçişleri ©akanı A l Tanrıyar'm dönü
şüne (kadar İçişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin vekillik etmesinün, 

îçfişlerî Balkanı İstanbul MflletlvekiM Ali Tanrı
yar'm istifası île boşalan İçişleri Bakanlığına Erzin
can Milletvekili Yıldırım Akbulut'un atanmasının, 

Maliye ve Gümrük Bakam tzmfir Milletvekili 
Vural Arıkan'ın bakanlık görevinden alınmasının, 

Maliye ve Gümrük Bakam Vural Arıkan'ın ba
kanlık görevinden alınması nedeniyle boşalan Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına Devlet (Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'ın atanmasının, 

Devlet Bakanı Ahmet Kurfoebe Alptemoçin'in 
MaJIye ve Gümrük Bakanlığına atanması nedeniyle 
boşalan Devlet Bakanlığına Tekirdağ Milletvekili 
Ahmet KaraevlMn 'atanmasının; 

Uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke- | 
releri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. I 

Erzincan Milletvekili Yıldırım Akibulut'un, İçişleri 
Bakanlığına atanması nedeniyle TBMM ©aşkanıvekil- I 
liginden çekildiğine dair önergesi de Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Üstaribul Milletvekili Sabüıt Batumlu'nun (6/145) I 
esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair I 
önergesi okundu, sözlü sorunun geri verildiği açık
landı.) 

Diyarbakır Milletvekili M'afamud Altunakar'ın, 
Diyarbakır İli sağlık sorunlarına ilişkin sözlü soru
suna (6/179) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Meh
met Aydın, 

Sayfa 
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
Mekin Sanoğlu ve İstanbul Milletvekili A.: 
Memduh Yaşa'nın Aynı Konudaki Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/604, 2/95) (S. Sayısı : 134) 15:21 

İzmlir Milletvekili Durcan Emirfbayerfn, yurt dı
şında çalışan işçilerimizin emeklilik işlemlerine iliş
kin sözlü sorusuna da (6/195) Çakışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli; 

Cevap verdiler: soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
köylerde silah dağıtılacak güvenilir (Kişilerin belir
leniş şekline ilişkin sözlü sorusuna (6/193) İçişleri 
Bakam Yıldırım Aklbulut ve 

İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, üMcemiz-
deku işsizlik, iş açığı ve iç istibdattı sorunlarıma iliş
kin sözlü sorusuna da (6/200) Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli; 

Cevap verdiler., 
Ağn Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/188), 
Rize Milletvekili Turgut Halt Kunterfin (6/189), 
»İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in (6/199), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili bakan

lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/147), 
tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağltar'ın (6/157), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160), 
İstanbul Milletvekili İbra'him Ural'm (6/169), 
Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun (6/176), 
Diyarbakır Milletvekili Mahnıud Altunakar'ın 

(6/180), 
Ordu Milletvekili Hüseyin AıvnS Sağesen'in (6/190), 

Erzurum iMUlefiveklili Hilmi Nalibanltoğlu'mra 
05/192), 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ıra (6/194), 
Adana Milletvekili Nuri Kortaaz'ın (6/197), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil verildi

ğinden, 

I. — ©ECEN TUTANAK ÖZETİ 
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Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunak'ar'ın 
(6/181), (6/182), (6/183), (6/184), (6/185), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalban'toğlu'nun 
(6/198), 

Esas numaralı sözlü soru önergeleri soru sahiple
rinin birden fazla sorularının igünidemde yer alması 
nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince, 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) esas 
numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi izinli ol
duğundan, 

Burdur,Milletvekili Fethi Çelkibaş'ın (6/196) esas 
numarah sözlü soru önergesi soru sahibi Genel Ku
rulda hazar (bulunmadığından Hbir defaya mahsus ol
mak üzere; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona ger1! verilen, Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maaddelerinin Değiştirt
mesine Dair Kanun Teklifli '(2/102) 'AS, Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, gö-
rüşütaes'i ertelendi. 

19.2.1947 tarihli ve 501*6 sayılı Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası Itmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair 
Kanunun Değişik 2 nci Maddesinlin Değiştirilmesi 
Halklkında Kanun Tasarısı (1/607) (S. Sayısı : 132) ile, 

Atatürk Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasa
rısının '(1/288, 3/479; 1/289, 3/480; 1/290, 3/481; 
i/291, 3/482; 1/292, 3/483; 1/293, 3/126) (S. Sa
yısı : 131) 

Maddeleri kabul edilerek tümleri açılk oya su
nuldu. 'Oyların ayrımı sonucunda kalbul edildikleri ve 
kanunlaştıkları açıklandı. 

Kalkınlrna Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bü
tünlüğünün Korunması Hakkında Kanun Teklifi de 
(2/147) ÜS. Sayısı : 133) kabul edİldü ve kanunlaştı^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaş
mayan tşler Halklkında Kanun Tasarısının (1/604, 
2/95) (S. Sayıisı : 134) komisyonca geri alınan 4 üncü 
maddesiyle yürürlük maddeleri hariç diğer maddeleri 
kalbul ediMi. 

31 Ekim 1984 Çarşamba ıgünü saat 15.00'tle top-
lanılmalk üzere birleşime saalt lS.H'de son 'verikK. 

©aşjkan 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

31 . 10 . 1984 Çarşamba 

Raporlar 
1. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın 

21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda 
Değişikİk Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifli ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu '(2/118) (S. Sayısı : 137) (Da-
ğıitma tarihi : 30.10)1984) (GÜNDEME) 

2. — Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması 
Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğunla Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışiş
leri ıkomisyonları raporları (1/556) (S. 'Sayısı : 135) 
'(Dağıtma tarihi : 30.10.1984) (GÜNDEME) 

3. — Dilekçe Hakkının Kullanılma Biçimine Dair 
Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercüment 
Kohulkman'ın Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Yetkili Makamlara Dilekçe ile 
Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara 
Bağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tek

lifli ve Anayasa KomÜsyonu Raporu (1/602, 2/143) 
(S., Sayısı : 136) (Dağıtma 'tarihli : 30.10.1984) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz

mir Vali Yardımcısının tayinine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) (Başkanlığa ge
liş tarilhi : 26.1Q.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Ebuibekir Akay'ın, Er
zurum deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi '(6/206) ı(Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1984) 

3. — Siirt Milletlvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, 'bir Devlet Balkanının Doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen 'be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/207) (Başkanlığa ıgeliş tarihi ; 30,10,1984) 

http://26.1Q.1984
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BİRtNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ; Başkanvekill Abdulhaüm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Yavuz Köymıen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
19 uncu Birleşimini açıyorum. 

Meclisinin Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlı
yoruz. 

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, kış mevsimi dolayısıyla özellikle Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerimizde halkın yakacak ihtiyacının 
önemi konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet 
Sırrı Özbek gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Saym Özbek, buyurunuz. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; kış mevsimi
nin olanca hızıyla yaklaştığı şu günlerde, vatandaş
larımızın yakacak ihtiyacının ne kadar önemli oldu
ğu malumunuzdur. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerimizde kışın şiddetli oluşu, yakacağın öne
mini daha da artırmaktadır. Yörede yaşayan vatan
daşlarımızın odun ihtiyaçları zor karşılanmaktadır. 
Özellikle bazı illerde 500 kilogram odunun her aile
ye tutuşturucu olarak tahsisi vatandaşı kömür al
maya zorlamaktadır. 

Saym üyeler, odun temin edemeyen vatandaşa 
kömür almaları ilgililerce Önerilirken, bu sefer va
tandaş kömür bulmakta güçlük çekmektedir. Doğu 
ve Güneydoğu illerinin büyük bölümünün kömür ih
tiyaçları Cizre, Silopi ve Şırnak feömür ocaklarından 
sağlanmakta iken, her ne hikmetse bu ocakların üre
timini durduracak mahiyette dekapaj yapılması için 
Nurettin Soykan adındaki şahsa ihale edilmişlerdir. 
Bu şahıs dekapaj işlemini yanlış ve eksik yaptığı 
halde adı geçen şahsa Türkiye Kömür işletmelerin
ce 1,2 milyon metreküplük dekapaj yapılmadan ken
disine bu işlemin karşılığı olarak 300 milyon lira
nın üzerinde bir para ödenmiştir. Bu yolsuzluğu or
taya çıkaran Türkiye Kömür İşletmelerinin ilgili gö
revlisi ise, bu görevinden alınıp başka göreve veril
miştir. Yapılan bu dekapaj işinin düzeltilmesi için 
Garp Linyitleri İşletmesinden 30 kişilik bir ekip ve 
makine Cizre'ye gönderilmiş, bu arada halk kömür-

süz ve yakacaksız kalırken Nurettin Soykan'a öde
nen milyonlar da heba olmuştur; Cizre, Silopi ve Şır
nak ocaklarından çıkarılan kalorisi yüksek ve aynı 
zamanda ucuz kömürü temin edemeyen halk aynı ka
litede olan Soma, Tavşanlı, Gediz ve sair yerlerdeki 
kömürleri nakliyat fiyatlarının yüksekliği nedeniyle 
satın alamamaktadır. Bütün bu bölgeye bu ocaklar-
daki üretimin durmasına neden olan Nurettin Soykan 
adındaki şahsa ait Adıyaman İlinin Gölbaşı ilçesin
de çıkarılan düşük kaliteli kömür mahallî idarelerce 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. ANAP'a yakınlığı ve 
yaptığı maddî destekle bölgede çok iyi tanınan bu 
şahsa, iktidar partisince yüzbinlerce vatandaşımızı 
mağdur etmek pahasına tanınan bu ayrıcalık ANAP 
iktidarının kayırma örneklerinden birisidir. 

Sayın üyeler, demokratik bir ülkede özellikle de
mokrasiyi tüm kurallarıyla işletmeye çalıştığımız 
böyle bir dönemde bir siyasî iktidarın birtakım şa
hıs ve gruplara halk ve Devlet zararına olan böyle 
büyük maddî çıkarlar sağlaması son derece tehlikeli 
ve yanlıştır. 

Değerli üyeler, akaryakıt satıcılarından sonra Nu
rettin Soykan'a da maddî desteğini esirgemeyen Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını bu konuda 
Yüce Meclise bilgi vermeye davet eder, hepinize say
gılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — {Hindistan Başbakanı İnâira Gandi'nin bir 
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla 
ailesine ve Hint Halkına Başkanlığın taziy etlerini su
nan ve Genel Kurulu saygı duruşuna davet eden 
Başbakanlık tezkeresi (5/6) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

— 5 — 
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Genel Kurula 
Hindistan'ın değerli Başbakanı Ekselans îndira 

Gandi bugün uğradığı menfur bir silahlı saldırı so
nucu hayatını k.aybetmşitir, 

Bu müessif olay bir kere daha terörizmin yok 
edilmesinde tüm ulusların işbirliği içinde bulunmaları 
gereğini ortaya koymaktadır. 

Başkanlık olarak ailesine ve dost Hint Halkına 
içten taziyelerimizi sunarken, Başkanlık Divanınca 
alınan karar uyarınca Yüce Heyetinizi hatırası önün
de bir daSrîkalık saygı duruşuna davet ederim. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Maflteft Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Yüce Heyetinizi bir dakikalık saygı duruşuna da

vet ediyorum. 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, «488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun Bir Ben
dinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
liflinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/109) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi 
vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığa 4 Haziran 1984 tarihinde takdim etti

ğim 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci Benr 
dinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tekli
fim Sayın Başkanlıkça 5.6.1984 tarihinde Plan ve Büt
çe Komisyonuna havale buyurulmuştur. 

İçtüzüğün 38 inci maddesinde yazık süre zarfın
da teklifim Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp 
neticelendirilerek Genel Kurula sunulmamıştır. 

Bu itibarla İçtüzüğün bahsi geçen maddesi gere
ğince teklifimin doğrudan doğruya Geniel Kurul gün
demine alınması için gereğine müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz istendiğin

de İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre lehte ve aleyh
te ikişer üyeye söz vereceğim. 

Söz isteyen?.. Yok. 
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önerge sahibi olarak Sayın Çorapçıoğlu söz isti
yor musunuz? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — İsti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Lehte önerge sahibine söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulun, 
gündemine alması hususunda ıttıla ve reylerine sun
duğumuz teklif, dilekçelere yapıştırılmakta bulunan 
5 liralık damga pulunun kaldırılması hakkındadır. 
Bu da 488 sayılı Damga Resmi Kanununa, 2867 nu
maralı Kanunla eklenen bir fıkrayla mümkün olmuş
tur. Malumu âlileri bulunduğu üzere, bu kanundan 
evvel yani 2867 sayılı Kanun ısdar edilmeden evvel, 
dilekçelere 5 liralık pul yapıştırılmamakta idi. 

Bu kanunun çıkarılmasına çok iyi niyetlerin sebep 
olduğu kanaatindeyiz. Evvelemirde tahmin ederiz ki, 
lüzumsuz müracaatları caydırıcı, önleyici bir tedbir 
olarak düşünülmüştür. Diğer taraftan da Hazineye 
bir gelir temini olarak düşünülmüştür. Ancak geçen 
zaman içinde kaydedilen ekonomik olaylar ve bun
ların sonuçlarında, 5 liranın değer olarak pek cüzi 
bir mahiyet alması itibariyle, dilekçelere 5 liralık dam
ga pulunun yapıştırılması keyfiyeti, lüzumsuz müra
caatları önleyici vasfını tamamen kaybetmiş bulun
maktadır. 

Diğer yönden en iyimser hesaplarla ve çok geniş 
tutulmak suretiyle, yeni doğmuşundan, en yaşlısına 
kadar bütün yurttaşlarımızın bilaistisna her sene üç 
defa dilekçe verdiğini kaJbul ettiğimiz takdirde bunun 
mecmuu 625 milyon lira tutmaktadır, bunun yarısını 
masraflara düşerseniz buradan Hazinenin geliri ancak 
325 milyon liradır. Diğer bir hesaba göre ise; il başı
na her gün - cumartesi, pazar, genel ve millî, dlinî 
bayram günleri de dahil olmak üzere - vasati biner 
dilekçe verdiğimizi kabul edersek bunun gayri safî 
hâsılası günde 335 bin, bir ayda 10* milyon 50ı bin ve 
12 ayda da sadece 120 milyon 6CÖ bin liradan ibaret
tir. Bunun da yansım pul baskı, dağıtma, beyiye, am
balajlama masraflarını hesap ederseniz buradan Ha
zinenin elde ettiği gelirin pek cüzi olduğu ortaya çı
kacaktır. 

Diğer taraftan, teklifimizde dilekçelere 5 liralık 
pul ilsak edilmesinin kaldırılmasının meriyet tarihini 
1 Ocak 1985 olarak tespit etmiş bulunmaktayız. Bu 
suretle, bütçenin hazırlandığı bu günlerde bundan do
layı bu çok ufak kaybın, yani 1201 milyonun yarısı 
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kadar olan 60 milyon liralık kaybın muhtelif yerler
deki çok küçük tasarruflarla sağlanacağı ve bu suret
le Anayasamızın 163 üncü maddesinde yer alan hük
me de Hazine ziyanına sebebiyet vermemek ve gelir 
kaynağı bulmak hükmü de yerine getirilmiş olacaktır. 

Biz teklifimizi 4 Haziran 1984 tarihinde Yüce Baş
kanlığa takdim etmiştik, 5 Haziran 1984 tarihinde bu 
teklif Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 
Ancak, Plan ve 'Bütçe 'Komisyonuna bu arada Beş 
Yılık Kalkınma Planının gelmesi, Katma Değer Ver-
fgfsi ve (bütçenin gelmesi ıgibi 'önemli hadiseler dola
yısıyla esasında, çok cüzî gözüken, fakat Hükümet 
Programında da yer aldığı veçhile, öncelikle forma
liteyi azaltan, vatandaşı zora sokmaktan kurtaran 'bu 
husus hakkında vakit bulamamaktan dolayı Komis
yonun eğilememiş olduğu kanaatindeyiz. 

Zannediyoruz ki, teklifimiz tetkik olunduğunda 
pek çok arkadaşımızın kanaati, miktarının çok ufak 
olması ve Hazineye de çok az 'bir gelir temin etmesi 
karşısında tam 45 milyon vatandaşımızı alakadar eden 
'bir hususta müspet olacaktır. 

IBu itibarla 'ben, muhterem milletvekili arkadaşla
rımdan, 'bütün yurttaşlarımızı istisnasız alakadar eden 
ve bütün partilerin programlarında istisnasız yer alan 
bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği önleyici bir tedbir ola
rak hu hususun görüşülmesinde müspet oy kullanma
nızı hassaten istirham ediyor saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
iBA^ AN — Teşekkür ederiz; 
Plan ve Bütçe Komisyonu adına Sayın Sözcü Ala-

attin Fırat, buyurunuz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÂLAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa 
Çorapçıoğlu tarafından 48'8 sayılı Damga Vergisi Ka
nununun »Birinci Bendinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu
muzda bugüne kadar 'görüşülememiştir. Görüşüleme-
meşinin sebebi ise, biraz sonra sizlere arz edeceğim 
veçhile Plan ve Bütçe Komisyonunuz gündeminin fev
kalade dolu olmasından kaynaklanmış bulunmakta
dır. 

Yine, Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminin dolu 
Olması dolayısıyla gelen teklif ve tasarılar, belli bir 
plan dahil'inîde sıralamaya konmak suretiyle görüşül
mektedir. Bugüne kadar Plan ve Bütçe Komisyonu
muza 44 kanun tasarısı, 70 kanun teklifi, 72 kanun 
hükmünde kararname, 3 tezkere, 40 kesinhesap ka-
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nun tasarısı gelmiş bulunmaktadır. (Bunlardan 32 ka
nun tasarısı, 9 kanun teklifi, 4 kanun hükmünde ka
rarname, 1 tezkere görüşülerek karara bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Halen Komisyonumuzda 12 kanun tasarısı, 61 ka
nun tekM, 68 kanun hükmünde kararname, 2 tezkere 
ve 40 kesinhesap fcanun tasarısı bulunmaktadır. 

Sayın mMetvekiHeıii, Komisyonumuz toplam 58 
birleşim yapmış bulunmaktadır; birleşim sayısı belki 
az görülmekteyse de genel olarak zamanlama itiba
riyle konuyu düşündüğümüz takdirde geceli gündüzlü 
bir çalışma temposu içerisine gdrmiş bulunmaktadır. 

Yine Komisyonumuz, bu dönemde olduğu gÜbi- ge
çen dönemde de Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planım, 
fevkalade önemli1 vergi kanunlarını ve diğer kanun 
teklif ve tasarılarım görüşerek karara bağlamış bu
lunmaktadır. 

Halen Komisyonumuzun gündeminde 1985 yılı 
Bütçesi ve 1983 yılına ait kesinhesap kanun tasarıları 
bulunmaktadır. Komisyonumuzca hazırlanmış bulunan 
plana göre 23 Kasıma kadar Gelir Bütçesiyle, genel 
ve katma bütçe kanun tasarıları ve kesinhesap kanun 
tasarılarının tamamı görüşülmüş olacaktır. (Böylelikle 
3'2 genel bütçeli daire ile 39 katma bütçeli daireler 
bütçeleri ve 40 kesinhesap kanun tasarısı 'görüşülerek 
karara bağlanmış olacaktır. 

ÖündemiimizMi dolu olması ve aralık ayı içerisin* 
de Genel Kuruldaki çalışma ve görüşmeler dolayısıy
la daha sonra söz konusu tekliflerin bir kısmının 1985 
yılına sarkması fevkalade büyüktür. 

. Aslında Sayın 'Mustafa Çorapçıoğlu'nun da dile 
getirdiği g-İbi söz konusu teklif, dilekçelere yapıştırı
lan beş liralık damga pulunun kaldırılmasıyla ilgilidir 
ve yürürlük tarihi de 1.1.1985 olması itibariyle Ana
yasamızın 163 ünoü maddesine de aykırılık teşkil et
memektedir. Bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teklifin doğrudan doğruya günde

me alınması lehinde iki sayın milletvekiline söz ver
miş bulunuyorum. 

Aleyhte söz isteyen bulunmadığına göre önergeyi 
oylayacağım. 'İçtüzüğün 38 inci maddesi hükmüne gö
re, Sayın Mustalfa Çorapçıoğlu'nun «488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 1 inci Bendinin Yürürlükten Kal-
dırıtaıa'sına Dair Kanun Teklifi»ıün doğrudan doğ
ruya gündeme alınması önergesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiş, teklif gündeme alınmıştır. 
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IV — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, isken

derun Demir-Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla alı
nan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürüldüğü 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı Abdullah Tenekecinin cevabı (6/136) 

ıBAŞKAN — Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
İskenderun Demir-Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıy
la alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sü
rüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Paşa Sarıoğlu (buradalar mı? Buradalar. 
Cevap verecek Sayın iBakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

Sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 9.8.1984 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

1 Ağustos 1984 tarihli 'bir İstanbul gazetesinde İs
kenderun Demir Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
ve 'öncelikle alınan standart dışı kütük demirlerin iş
lenerek iç piyasaya sürüldüğü ve düşük ihraç fiyatı 
ile alınıp yüksek fiyatla satıldığı ve bazı holdinglerin 
büyük ölçüde haksız kazanç edindiği yazılmaktadır. 

(Bu hususla İlgili olarak : 
1. İhraç kaydıyla öncelikle ve piyasa fiyatından 

daha düşük fiyatla hangi firmalar İskenderun Demir 
Çelik İşletmelerinden, hangi tarihlerde, ne miktarlar
da standart dışı kütük demir almışlardır? 

2. Alınan bu kütük demirler hangi ülkeye, ne 
miktarlarda ve hangi tarihlerde ihraç edilmişlerdir? 

3. İhraçta aranan resmî belgeler nelerdir, bun
lar şimdiye kadar usulüne uygun olarak ilgili yerlere 
verilmiş midir? İhracatın yapılıp yapılmadığı nasıl 
kontrol ©dilmektedir? 

4. İhraç kaydıyla alınıp iç piyasaya sürülen kü
tük demir var mıdır? Var ise bunu yapanlar hangi 
kişi veya (holdinglerdir, bunlar hakkında ne gibi işlem 
yapılmak'tadir?1 

•5. 'Piyasada talep var iken ve geçimlerini bu kü
tük demirleri işleyerek geçinen küçük işletmeler ve 
haddehaneler demir almak için aylarca sıra bekler
ken ve kendilerine 25-40 ton gibi küçük miktarlarda 
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VE CEVAPLAR 

kütük verilirken, İhracat adı altında alınıp iç piyasaya 
kütük sürüldüğü iddia edilmektedir. Eğer bu doğru 
ise, Devletin bundan parasal kaybı ne kadar olmuş
tur? 

6. Küçük haddehane işleten firmaların aylık ta
lepleri kaç tondur, bu talepler Hükümetinizin işbaşı
na gelmesinden sonra hangi ölçülerde karşılanmıştır, 
karşılanmamışsa nedenlerini açıklar mısınız? 

7. (Küçük haddehane sahipleri, ihracatçı firma
ların İskenderun Demir Çelikten aldıkları kütlükleri 
haddehanelerde işleyerek iç piyasaya sürdüklerini sap
tadıklarını iddia etmekte ve bu hususun ilgili Devlet 
Bakanlığına da bildirildiğini söylemektedirler. Bu ih
barlar üzerine ne gibi bir işlem yapılmıştır, açıklar 
mısınız? 

(BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Bakanı Sa
yın Abdullah Tenekeci, buyurun. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
Konya) — Sayın (Başkan, Ylüce Meclisin değerli üye
leri; Ağrı Milletlvekili Sayın Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir ve Çelik Fabrikalarınea ihraç kaydı ile 
satılan standart dışı kütük demirler hakkında Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği sözlü soruları cevaplandır
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

İSayın milletvekilinin önergesinde, bir İstanbul ga
zetesinde yayınlanan yazıya değindikten sonra, İsken
derun Demir-Çelik Fabrikalarından ihraç kaydı ile 
öncelikle ve piyasa fiyatından daha düşük fiyatla 
hangi firmaların, hangi tarihlerde ne miktarda stan: 

dart dışı kütük demir aldıkları sorulmaktadır. 

'Bilindiği üzere, ihracatta vergi iadesi kararı uya
rınca ihraç edilen mamulün bünyesine giren veya am
balajlanmasında kullanılan İstihsal Vergisine tabi mad
de ve malzemelere bu vergiden .muafiyet sağlanmak
ta ve bu muafiyetten faydalanabilmek için imalatçı 
İhracatçılar veya İhracatçılar bir proje ile Başbakan
lık Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Dai
resi Başkanlığına müracaat etmektedirler, ©unun üze
rine istihsal vergisinden mualf olarak alınacak madde 
ve malzemelerin cins ve miktarı ilgili firmaya verilen 
teşvik belgesinde yer almaktadır. İskenderun Demir 
ve Çelik Fabrikaları tarafından da sözü geçen ihra
catı teşvik belgelerine istinaden Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri müesseselerinde kullanılma imkânı 
olmayan standart dışı kütüklerin yürürlükteki teşvik 
tedbirleri doğrultusunda İhracat taahhüdünde bulu
nan firmalara satışı yoluna gidilmiştir. Bu cümle-
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den olarak YIUStAN, ÜSTÜNÇBLflK, EKİNCİLER 
ve ÇBBHIAŞ firmalarına 29.8.1983 • 29.8.1984 tarih
leri arasında toplam 15789 ton kütük demir teslimatı 
yapılnuştıi". 

iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarınca yukarı
da belirtilen firmalara satılan kütük demirlerin ihraç 
edtdikleri ülkelerle, ihracat miktarına gelince : YIL-
SAN„ ÜSTÜNCELİJK, JBKİfNIÖHJBR ve ÇEB(1TA§ 
firmalarına satılan kütük demirlerden imal edilen ma
mul malzemenin ihraç edildikleri ülkelerle, ihraç ta
rihleri ve miktarları da tespit edimidir. Ancak, sözü 
geçen ihracat tarihleri ve miktarlarının ayri ayrı hu
zurlarınızda tekrarlanması uzunca 'bir zamana ihtiyaç 
göstereceğinden bu malzemelerin 29.8.1983 tarihinden 
itibaren İran ve Irak'a İhraç edilmek suretiyle Teşvik 
Uygulama-Dairesinüe ilgili1 firmaların ihracat taahhüt
lerinin kapatılmış olduğu ifadesiyle yetiniyorum. İs
tenirse sayın milletvekillerine ayrıntılarını da takdim-
edebileceğimi arz etmek istiyorum. 

IUhraçatta aranan resmî belgeler, yürürlükteki ihra
cat yönetmenliğinde ve ilgili sirkülerde ayrıntılarıyla 
gösterilkniştir. Başlangıçta da izah edildiği üzere Tür
kiye Demir Çelik İmletmeleri, Karabük ve 1SDEMÎR 
müesseselerinde kullanılma imkânı olmadığı için sa
tışa arz edilen standart dışı kütlükler, ihracatçı fir
malara Başbakanhk 'DPT Teşvik Uygulama Dairesi 
Başkanlığı tarafından, adlarına düzenlenen ihracatı 
teşvik belgelerinin aslı veya fotokopisinin demir 
çelik işletmelerine ibrazı üzerine, 1984/1 sayılı 'ihra
catı Teşvik Tebliğinin ilgili hükümleri uyarınca, ih
raç edecekleri malzemenin imalinde kullanılmak üze
re teslim edilmektedir. 

Türk Demir Çelik'in bu konudaki görevi, ihraç 
edecekleri malzemenin imalatında kullanılmak üze
re, ihracatçı firmalara 'teslim edilen kütüklerin, tes
lim edildiğini gösteren belgelerin incelenmesini mü
teakip, 'ihracatı teşvik 'belgesinin ilgili bölümüne ge
rekli bilgilerin yazilarak onaylanmasından ibarettir. 

Söz konusu standart dışı kütüklerden imal edi
len mamul malzemenin ne kadarmm ihraç edildiği 
veya ihracatın gerçekleşip gerçekleşmediği konusun
da bu kurumun herhangi bir kontrol yetkisi de yok
tur. 

İhracatı teşvik belgelerinde kayıtlı taahhütlerin 
kontrolü Ve kapatılması işlemi, yürürlükteki mev
zuat çerçevesinde Başbakanlık DPT Teşvik Uygu
lama Dairesi Başkanlığınca yerine getirilmekte, do
layısıyla ihracatçı firmalara satılan standart dışı kü
tüklerden imal edilen mamullerin ihraç edilip, edil

mediği bu dairece incelenerek sonuçlandırılmakta
dır. 

Teşvik Uygulama Dairesince, yukarıda adı ge
çen firmalara gönderilen yazıların tetkikinden, bu 
firmalara ÜSDBMtR Müessesesince satılan kütük 
demirlere ilişkin ihracata yönelik araştırmaların ya
pılıp, sonuçta ihracatın gerçekleştirildiği tespit olu
narak, taahhütlerinin kapatıldığı, 'böylece ÎSDEMİR 
Müessesesi tarafından ihracatçı firmalara satılan 
standart dışı kütüklerin 'ihraç konusu malzeme ima
linde kullanıldığı, dolayısıyla dahilî piyasaya sürül
mediği kanaatine varılmaktadır. İhraç edecekleri 
malzemelerin imalinde kullanacakları kütük için ge
çerli belgelerle Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne talepte bulunan ihracatçı fir
malara teslimatı yapılan kütük bedelleri, haddeci 
'firmalara yapılan satışta olduğu gibi TL./Ton ola
rak değil, dolar bazında ve teslim günündeki $/Ton 
(Amerikan Doları/Ton) fiyatının TL. karşılığı üze
rinden tahsil edilmektedir. Bu tarz satış, cari satış 
fiyatının altında olmayıp, bilakis üstünde teşekkül 
etmektedir. Ayrıca, TL.'nin dolar karşısındaki de
ğer kaybı Ibu farkı Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri lehine artırdığından, bu tür satıştan herhangi 
bir parasal kayıp söz konusu da değildir. 

Haddehanelere yapılan satışlara gelince : İhra
catçı, firmalara yapılan standart dışı kütük satışı 
yanında, dahilde imalat yapan haddeci firmalara da, 
müracaatlarında stok durumuna göre yeterince mal
zeme tahsis ve teslim edilmektedir. 1.il .1984 ve 
112.8.1984 tarihleri arasında Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmelerine müracaat ederek standart dışı kütük 
talebinde bulunan 32 adet haddeci firmanın toplam 
18 91'2 tonluk kütük talebi üzerine, kendilerine top- . 
lam 18 475 ton kütük tahsis ve teslimatı yapılmış
tır. Buna göre, kütük demir için müracaatta bulu
nan firmaların talepleri 'büyük ölçüde yerine getiril
miş, Vöylec& teslimatlardaki gerçekleşme oranı da 
yüzde 97*ye ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilinin sözlü sorusunda değinildiği 
gibi, haddecilik konusunda faaliyet gösteren bir fir
mamızın 31.7.1984 tarihinde Bakanlığımıza ulaşan 
30.7.1984 tarihli telgrafında, demir çelik müessese
lerinden ihraç kaydıyla kütük alan bir firmanın, bu 
kütükleri çektirmek suretiyle inşaat demiri olarak 
İç piyasaya sattığı, 'böylece öncelikle ve İstihsal Ver
gisinden mualf olarak aldığı kütüklerden haksız ka
zanç sağladığı ileri sürülmektedir. 

İlgili bakanlıkça aynı gün ihbar konularının ive
dilikle tahkiki konusunda Türkiye Demir ve Çelik 
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İşletmeleri Genel Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 
Bu talimat üzerine, adı geçen genel müdürlük teftiş 
kurulunca İskenderun ve Karabük müesseselerinden 
İhraç kaydıyla yapılan tüm kütük satışlarını da kap
sayacak şekilde geliştirilerek sürdürülen incelemeler 
tamamlanmış olup, raporu düzenlenmektediir. 

Ancak, bu rapordan önce ilgili Bakanlığa ula
şan ön inceleme sonuçlarına göre, bazı firmaların 
İhraç kaydıyla ve İstihsal Vergisinden muaf olarak 
Karalbük Müessesesinden aldıkları kütüklerin bir bö
lümünü İhraç etmedikleri ve iç piyasada değerlen
dirdikleri de anlaşılmaktadır. 'Sözü geçen inceleme 
sonuçlarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde iş
lem yapılmak üzere 'ilgili mercilere intikal ettirildiği 
de tabiîdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BA!$KIA!N — Soru salhJbi Sayın Paşa Sarıoğlu, 
verilen cevaba karşı görüş bildirmek ister misiniz? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İsterim Sayın Baş
kan. 

'BA!$KAN — Buyurun Sayın Paşa Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; Sayın 'Bakanımıza, verdiği bil
giler için teşekkür ediyorum. Verdiği bu bilgiler içe
risinde beni tatmin etmeyen ve açık olmayan iki hu
sus vardır. Bunlardan bir tanesi - Sayın Bakan her 
ne Kadar «Gerekirse size detayını da veririm» de
diyse de - bu tahsis edilen veya İstihsal Vergisinden 
muaf olarak ihracatçılara tanınan 15 bin küsur ton
luk standart dışı kütüklerden ne,kadarının ihraç edil
diğini Sayın Bakanın burada söylemesinde yarar 
vardı; çünkü bizim pratik olarak tespitimiz, ancak 
alınan miktarla ihraç edilen miktar arasındaki ba
ğıntıyı kurmak ve sayısal olarak bu rakamı görmek
ten ibaret olacaktı. Onun için, o kısım verilmediği 
cihetle konunun tam aydınlığa kavuştuğunu söyleme
miz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, biz - zannederim bütün üye
lerimiz - parti larkı gözetmeksizin, memleketimizde 
cereyan eden birtakım olayların üzerine zamanında 
gitmez isek, bunları Meclise getirip tartışmaz isek ve 
bunlar hakkındaki kanunî müeyyideleri uygulamaz 
isek, o zaman bu tür olayların - geçen gün de bura
da hepimizi dehşet içerisinde sarsıcı nitelikte verilen 
bilgilerde olduğu gibi - Devletin temelini oyduğunu 
görmek durumunda kalacağız. 

Biliyorsunuz, Türkiye'de geçmişte büyük olaylar 
yaşandı. Bu oiayların en büyüklerinden bir tanesi 
terörizm idi, anarşi idi; fakat bundan daha ötesi, 

toplumu ifsata sürükleyen, memlekette rüşvet ve ah
laksızlığı teşvik eden birtakım olaylar da vardır. Bu 
olayların üzerine de Meclis olarak gitmemizde yarar 
bulunmaktadır. 

O itibarla, ben bu konuyu yüksek huzurlarınıza 
getirmek suretiyle ve buna benzer konuların zama
nında Meclise gelmesi suretiyle gereken önlemlerin 
alınmasını ve bu konuları hep beraber takip etmemi
zi istemiştim. 

Şimdi verilen bilgilerle konunun bir kısmı üze
rinde aydınlanmış durumdayız; ancak şunu ifade 
edeyim ki, konu kendi kendine ortaya çıkmış değil
dir. Bu küçük imalatçı firmaların şikâyeti devam et
miştir. Devlet Bakanlığına kadar konu intikal ettiril
diğine göre demek ki, onların ciddî bir sorunu var
dır. Sayın Bakanımızın verdiği bilgilerden, kendileri
ne tahsis imkânının olduğunu görüyoruz; ancak, za
manlama bakımından kendilerinin şikâyetlerinderı, 
uzun süre beklediklerini ve bu küçük işletmelerin her 
birisinde aşağı - yukarı 30 - 40 kişinin çalıştığım ve 
bundan dolayı muzdar duruma, mağdur duruma 
düştüklerini öğreniyoruz. Bu konunun da dikkate 
alınmasında yarar vardı. 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman basınımıza 
intikal eden bu olayların hepsinde aşağı - yukarı bir 
gerçek vardır. Sayın Bakanın buradaki açıklamasın
dan bu olayda da bir gerçek olduğunu görüyoruz; 
çünkü 'Karabük'ten de alınan demirlerin ihraç kay
dıyla alınmasına rağmen ihraç edilmediğini, bunların 
fason olarak imal edilip iç piyasaya sürüldüğünü bu
rada öğrenmiş olduk. Demek ki, olayın esasında, 
özünde bir gerçek payı vardır ve bunun üzerine her 
türlü kanunî müeyyide ile gidilmesinde yarar var
dır. 

Sayın Başbakan seçim öncesi, «Kimse havadan 
para kazanmayacak» diye birçok defalar meydanlar
da söyledi. Şimdi, bu olayda da gördüğümüz gibi 
ihracatın ve ithalatın liberalleştirilmesini maske ya
pan ve eski huylarından vazgeçmeyen bir kısım vur
guncular yeni senaryolarla, yeni aktörlerle yeni vur
gunlar peşindedirler. Bunlar her zaman olagelmiştir 
ve olagelmekte devam edecektir. Yüce Meclisin gö
revi, bunları zamanında bütün müeyyidelerle önle
mekten ibarettir. 

•Değerli arkadaşlarım, öyle ümit ediyoruz ki, bu 
ye buna benzer olaylarda bunlar takipsiz kalmaya
caktır. Takipsiz kaldığı zaman, sayın arkadaşlarım, 
bundan gerçekte Devletin otoritesi, vatandaşın adalet 
duygusu rencide olmaktadır. Bizim anladığımız hu-

10 ~ 
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kuk devleti hukukun herkes için 'işlediği ve işletildi
ği devlettir. Haksız ve usulsüz olarak milletin sırtın
dan milyonlar yapanlar Devletin ve adaletin şama
rını suratlarında bulmalı ve yaptıklarının hesabını her 
zaman vermelidirler. 

Türkiye'nin sosyal ve siyasal bünyesini yalnız 
silahlı anarşi (demin de değindiğim gibi) değil, onun
la özdeş ve ondan daha kötüsü olan ve toplumun 
sosyal bünyesini kemiren vurgun ve soygun anarşisi 
sarsmıştır. Vatandaş bizlerden, Yüce Meclisten ve 
Hükümetten bunlara karşı çare beklemektedir ve her 
yerde bunların üzerine en müessir şekilde, en etkin 
şekilde gidilmesini beklemektedir. 

Yine inancımıza göre bu hastalıkla en amansız 
şekilde mücadals edilmesi gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bu hastalığı bilip de hep be
raber bunun üzerine gitmediğimiz, takdirde bu olay
lar devam edecektir ve bundan gerçekte toplumumuz 
büyük ölçüde üarar görmektedir, toplumun ahlakı, 
vatandaşın Devlete olan güveni sarsılmaktadır ve 
Devlet otoritesi sarsılmaktadır. O itibarla, Sayın Ba
kanımızdan ve Hükümetten ricamız; bu olayda ol
duğu gibi, bundan sonra tevali edecek olaylarda bun
ların üzerine kanunun verdiği bütün yetkilerle en et
kin şekilde gidilmesidir. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin^ 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) . 

BAŞKAN — Sözlü soruların 2 nci sırasındaki Sa
yın Sabit Batumlu'nun, 3 üncü sırasındaki Sayın Dur
muş Fikri Sağlar'ın, 4 üncü sırasındaki Sayın Ayhan 
Fırat'ın sözlü soru önergelerinin görüşülmesi, mehil 
talep edilmesi sebebiyle ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasındaki istan
bul Milletvekili Sayın ibrahim Ural'ın sözlü soru 
önergesinin görüşülmesi, mehil verildiğinden erte
lenmiştir. Yalnız, zapta geçmesi bakımından arz edi
yorum; daha önce bu sözlü soru önergesiyle ilgili 
20 gün mehil istenmiş, sonra bir evvelki birleşimde 
15 günlük bir mehil daha talep edilmiş, böylece me
hil süresi toplam 35 gün oluyor, içtüzük gereği me
hil süresi bir ayı geçemez, Bu sebeple geçen birleşim 
verilmiş olan 15 günlük mehil süresini 10 gün ola
rak tashih ediyorum. 

6. — Rize Milletvekili Fehmi MemişoğluTnun, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

BAŞKAN — Gündemin 6 hcı sırasındaki Rize 
Milletvekili Sayın Fehmi Memişoğlu'nun sözlü soru 
önergesinin görüşülmesi de talep edilen mehil sebe
biyle ertelenmiştir. 

7. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altun-
akar'in, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/180) 

BAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasındaki Diyar
bakır Milletvekili Sayın Mahmut Altunakar'ın söz
lü soru önergesinin görüşülmesi de istenilen mehil 
sebebiyle ertelenmiştir. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altun
akar'ın, Diyarbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ıslah 
projesine ilişkin sözlü sorusu ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/181) 

BAŞKAN — Gündemin 8 inci sırasındaki Diyar
bakır Milletvekili Sayın Mahmut Altunakar'ın sözlü 
sorusuna geçiyorum. 

Sayın Mahmut Altunakar?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Tarım Orman ve Köy iş

leri Bakanı tarafından sözlü cevaplandırılmasına de
lalet buyurulmasını hürmetlerimle arz ederim. 

Mahmut Altunakar 
Diyarbakır Mrfletvefciii 

Diyarbakır vilayetinde 1973 yılında başlayan taş
lı arazi ıslah tatbikatı, AVrupa, iskân Fonundan te
min edilen finansmanla 1989 yılı sonuna kadar de
vam edeceğine göre : 

1. Bugüne kadar Diyarbakır ili dahilinde ıslah 
edilen taşlı arazi kaç hektardır? 
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2. Islah edilecek arazi kaç hektar kalmıştır? 
3. Bu duruma göre projede öngörülen 16 yıllık 

müddet yerine 4 yıllık süre düşünülmekte midir? 
4. Ayrıca Avrupa İskân Fonundan temin edi

len finansmanla satın alınacak makine parkının Di
yarbakır İline tahsisi düşünülmekte midir? 

5. İş makinesi olaralk 10 timin kurulması ve 
bunun için yılda gerekli 3 milyar tahsisatın ayrılma
sı tarafınızdan uygun görülmüş müdür? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BARANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil-
İtetlvekiteri; Diyarbakır Milletvekili 'Sayın Mahmud 
Altumakar'ım, Diyarlbakır İlinde uygulanan taşlı arazi 
ıslah projesi ile ilgili soru »önergesini cevaplandırmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Diyarbakır illimde ıslahı ge
rekli taşlı arazi miktarı 133 'bin hektardır. Bugüne 
kadar Bakanlığımca ısla'h işlemi gerçekleştirilen alan 
ise 17 500 hektardır. Bunun yanında çiftçiler tarafın
dan da ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. Gerek Ba
kanlığımca ve gerekse çiftçiler tarafından ıslah edi
len kısım dikkate alınırsa, geriye yaklaşık 10Ö bin hek
tar ıslaha muhtaç arazinin kaldığı söylenebilir. 

Bahis konusu projenin realize edilebilmesi husu
sunda teşkilatımız mevcut İmkânlarını en iyi şekilde 
kullanmaya gayret etmektedir. Teşkilatımızın sahip 
bulunduğu makine, ekipman, eleman ve bütçe imkân
ları çerçevesinde projenin dlöıt yılda tamamlanması 
mümkün görülmemektedir. 

Avrupa İskân Fonu kredisiyle satın alınacak ma
kinelerin Güneydoğu Anadolu Projesine ayrılacak bö
lümünden 'bir kısmının Diyarbakır'a tahsisi düşünül
mektedir. 

Arz, eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sa'yın milletvekili, soru cevabına 
karşı görüş bildirmek ister misiniz? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlar; sualime cevap ola
ralk burada vermiş olduğu izahat için Sayın Bakana 
teşekkür ederim. Ancak, hemen ilave edeyim, cevap 
çok kısa ve lbeni tatmin etmekten uzaktır. Bu itibar
la gerek mahallinde ve gerekse ilgililer nezdinde te
min ettiğim malumatı notlar halinde bilgilerinize arz 
edeceğim efendim,, 
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Diyarlbakır Vilayetinde 1973 yılında başlayan taşlı 
arazi islalhı tatbikatı 1977 yılında 5 yıllık bir planla
ma ile 1982 yılına kadar devam etmişti. 1982 yılında 
Avrupa İskân Fonundan temin edilen finansmanla 
1989 yılı sonuna kadar 'bu çalışmaların devamı plan
lanmıştır. Proje iktizasınca çiftçiler tarafından tarla 
içinde kümeler hallinde toplanmış taşların ziraî saha
ların haricine taşınması devlet tarafından yapılacak
tır. 

Diyarbakır İlinde ıslah edilecek taşlı arazi mik
tarı 160 300 hektar olup, Avrupa İskân Fonundan 
sağlanan finansmanla 22 843 Ih'ektar arazinin temiz-
'lenmesi ve islalhı planlanmıştır. Önceki yıllarda temiz
lenen 17 bin değil, 3 435 hektar arazi de nazarı itibare 
alındığında geride temizlenecek 134 022 hektar ara
zinin bulunduğu görülmektedir. İlgililerce, bu ara
zinin tamtamının temizlenmesi İhlalinde 1'2 465 211 184 
liralık bir ilave tahsisata ihtiyaç bulunduğu ifade 
edilmektedir. 

Taşlı arazinin ıslahından sonra 1984 yılı 'taban 
âyatlarındaki artış 'göz önüne alındığımda, elde edi
lecek net gelir artışı hektar başına 43 880 Türk Li
rasıdır. Projenin fayda ve masraf oranı l,99\lur. 

Taşlik sebebiyle ziraat yapılmayan bu sahaların 
temizlenmesi ile temin edilecek yıllık varidat artışı
nın 70 milyar 340 milyon Türk Lirası olacağı tespit 
edilmiştir. Ancak, mevzubahis projemin 16 yıllık bir 
zaman içerisinde tahakkuk etmesinin planlanması böl
ge iktisadiyatına menfi istikamette müessir olacağı 
gîbi, 'bölgede yapımı planlaman Ve inşaatına başlanan 
Kral Kızı Barajı ve 'Hidroelektrik Santralı ile diğer 
sulama ve enerji amaçlı barajların sulama sahalarında 
kalan 'taşlı arazilerin ıslah edilmesinin uzun vadede 
planlanmış olması, bu barajlardan faydalanılarak 
yapılacak sulama alanılarını daralttığı gibi, gelir ve 
verim seviyesinin de 'düşmesine yol açmaktadır. Bu 
sebeple Avrupa İskân Fonundan temin edilen ve ili-

^mize tahsisi planlanan makinle parkının artırılmasında 
ve söz 'konusu projenin 16 yıl yerine 4 yıllık bir za
man sürecine mdiriltmesinde kesin zaruret (bulundu
ğunun resmî makamlarca da teyit edildiğini hürmet
lerimle arz öderim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
»Soru cevaplandırılmıştır. 
9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa iliş
kin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/182) 

12 — 
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10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-. 
akar'm, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

BAŞKAN — Gündemin 9, 10, 11 ve 12 nci sıra
sındaki sözlü soruların göürşülmesi, bu soruların Sa
yın Mahmud Altunakar'a 'ait olması sebebiyle, İçtü
züğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

13. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

BAŞKAN — Gündemin 13 üncü sırasında Zon
guldak Milletvekili Sayın İsa Vardal'ın sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın' İsa Vardjal buradalar mı? Yoklar. 
Sayım iBaşIkan?... Burada. 
Soru bir defaya mahsus oilmalk üzere ertelenmıişltliır. 
14. — İzmir Milletvekili Durcctn Emirbayer'in, 

Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Duıroan Emirbayer?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Sorunun görüşü'l'mesii ertelenm'iştir. 
15. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

'BAŞKAN — Rize 'Milletvekili Turgut Hal'it Kun
ter'in Sözlü soru önergesün'e iîgü'M Balkan. 31.10.1984 
tarihi itibariyle 15 gün meni ıtallebinide bulunmu'şltur. 
Bu sebeple bu sözlü sorunun 'görüşülmesi eriteîenımiş-
tür. 

16. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

IBAŞKAN — 16 nci Biradaki Ordu Milletvekilli 
Hüseyin Avnli Sağesen'in sözlü soru önergesi verilen 
metal sebebiyle ertelenmiştir. 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/192) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Erzurum Mİlletvek''-
lıi Hilmi Nalban'toğlu'nun siözlü soru önengesıi verile.11 
mehil 'sebebiyle ertelenmiştir. 

18. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki İzmir Millevekiii 
Rüştü Şardağ'ın sözlü soru önergesi! vertifen mehil 
sebebiyle eırtbeleınnüi'şıDİT. 

19. — Burdur Milletvekili Fethi Çeükbaş'ın, Türk 
Vatandaşlığı Kanununu değiştiren 2383 numaralı 
Kanuna göre yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/196) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki Burdur Mitöeltveki-
lli Fethü Çeldkbaş'ın s'özllü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Çelilkbaş?.., Yök. 
Sayın Balkan?... Burada. 
Soru 'sahibi 'ikinci defa bulunmadığından soru 

önergesi' düşmüştür. 
20 — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, Dev

let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

'BAŞKAN — 20 nci sırada bulunan Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz'ın Sözlü soru önergemi, ve
rilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurt dışında görev yapanlar için özel bir gü
venlik soruşturması yapılıp yapılmadığına ilişkin söz
lü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulufun ce
vabı (6/198) 

BAŞKAN — 21 indi sırada bullunan Erzurum Mil
letvekili Hilmi Nalbanlfoğh^nun siöziü soru önergesi'-
min görü^üılmösine gediyoruz. 

Sayın Nalbantoğlu?... Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?... Burada. 
Sözlü söıru önergesini okutuyorum : 

Türkü'ye Büyük Millet Meclüsi Başikanhğuıa 
Aşağıdaki Sorularımın İçişleri Balkanı 'tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı aırz ve ri
ca ederim. 

Saygılarııml'a. 
Hilmi Nalbanitoğilu 

Erzurum 
Soru 1. Herhangi bir balkaniılk teşkilatında ça-

lışan'l'ardan yurt-dışında balkaniılk ya da herhangıi bîr 
kuruluş örgütünde yahut herhangi bir !iş kuırariar 
için özel bir güvenlik somşiturması yapılmakta mı
dır?. 
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Soru 2. iBu gibilerin geçmişitıeki görevleri sırasın
da herhangi 'bir suç unsuru tespit edıiimiiş o'llması ken-
dil'eriınd'n yurda geltık'itael'eılini gerdktiroıez mü?. 

'Soru 3. örneğin, İstanbul'da yıllarca emniyet 
müdürlüğü yapmış olan Şülkrü 'Bıaleı ismiındeiM ikişi1-
nıiın Amierıİka Dış'iş'ler'i 'Bialkanilığı emrlinde bir görevde 
olduğu ve falkalt Türkiye'de 'iken faazı klişıilerden rü'ş-
vdt aldığı yabancı ve yerli basımda bazı ibültüenlerde 
(Yılkıcı ve Bölücü Yayınlar ©ülltenfain 192 nolu ve 9 
Bkim 1984 'tarih! nü'shıaısıımda) yer almış 'bulummıalk'tia-
dır. Bu haberler doğru mudur?. 

Soru 4. 'Bu yayımlar dahi '(doğru olsun yahut ol
masın) yurt dışında görevlendirilenleri n ya da yurt 
dıışına yerleşip yurda dönmeyenlerin (bizi 'kimler Item-
sıil ediyor) düşüncesine davdt eittiiğinden 'bizleri endişe 
ye sevk ettikleri 'nedeniyle; hiç olmazsa hu gibi ya 
yınlarda adı geçenler ve ıM'işUdileri olanlar halkkında ne 
gibi önlemler ve işlemler yapmayı düşünüyorisıunuz?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
milletvekilleri; Erzurum Milletvekili SayınHilmi Nal-
bantoğlu'nun, İstanbul eski Emniyet Müdürü Şükrü 
Balcı'yı misal göstererek, yurt dışında görevlendirilen 
kamu personelinin, güvenlik açısından görevlendiri-
lişleri ve geri alınışlarıyla ilgili soru önergesini cevap
landırmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, kilit mevki sayılan görevlere 
tayin edileceklerle gizlilik dereceli bilgiler üzerinde ça
lışacak personel hakkında güvenlik soruşturmaları, 
1964 tarihli Güvenlik Soruşturması Yönergesi hüküm
lerine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılmak
tadır. Çok gizli, gizlilik dereceli yerlerde çalıştırıla
caklar için güvenlik soruşturmaları ise 1972 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilen Güvenlik So
ruşturması Yönergesinin 3/g maddesi gereğince Millî 
İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığınca yurt dışında görevlendirilen 
personel hakkında da «Çok Gizli» kaydı ile güvenlik 
soruşturmaları yapılmaktadır. 

5.7.1983 tarih ve 83/6845 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile Dışişleri Bakanlığı emrinde görevlendirilen 
Merkez Valisi Şükrü Balcı, Dışişleri Bakanlığı tara
fından gerekli işlemler yapıldıktan sonra Washington 
Büyükelçiliğimizde müşavir olarak görevlendirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Şükrü Balcı hakkında basın
da yer alan haberler ve çeşitli ihbar ve iddialar üzeri
ne, Bakanlığımızın 4.4.1984 tarihli onayları ile müfet
tiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma açılmış, 
soruşturma sonucu suç konularının 1609 sayılı Kanun 
şümulüne girmesi sebebiyle cezaî yönden gerekli ta
kibat yapılmak üzere, müfettişlerce düzenlenen rapor 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunmuştur. 
Ayrıca, iddia konuları disiplin açısından incelenmiş 
ve müfettişlerce düzenlenen raporun yetkili disiplin 
kuruluna şevki için gerekli işlemler yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Şükrü Balâ'nın, İstanbul Em
niyet Müdürü olarak görev yaptığı döneme ait iddia 
ve isnatlar Bakanlığımızca dikkatle incelenmiş ve so
ruşturulmuş, yukarıda arz ettiğim gibi, düzenlenen 
raporlar inzibatî ve cezaî yönden gereği yapılmak 
üzere yetkili mercilere sevk edilmiştir. Düzenlenen 
raporların idarî yönden değerlendirilmesi, gereğinin 
takdir ve ifası için adı geçenin halen görevli olduğu 
Dışişleri Bakanlığımıza bilgi sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz bu tür olayla
ra kesinlikle müsamaha etmemekte ve olayların üze
rin.: kararlılıkla gitmektedir. Kanunlar önünde hiç 
kimsenin imtiyazlı muamele görmesi düşünülemez, 
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilen bütün ka
mu personelinin güvenlik açısından değerlendirilme
leri itinayla yapılmakta ve bu konuda gerekli hassa
siyet gösterilmektedir. 

Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, soru cevabına 
karşı görüş bildirmek ister misiniz? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şimdilik 
teşekkür ederim, daha sonra söz alacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, soru cevaplandırıl
mıştır. 

22. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
«İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

BAŞKAN — Gündemin 22 nci sırasında İstanbul 
Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'in, sözlü sorusuna 
geçiyoruz. 

Sayım Ergüder?... Burada. 
Sayım İBaikan?... Yok. 
Soru erteflidnmâ'şltir. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu {2/102) {S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemlin .«'Kanun Tasarı ve Tek'M-
leriyıle KomfisıyoınÜaırda'n Gelen Diğer İşler;» kısmına 
geçiyoruz. 

Gündemin birindi 'sırasındaki Anlftala MMleltıveMl'i 
Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinim Değıştöirimıestine Dair 
Kanun Tdklifi ile ilgili 'maddelerin Komisyona 'iade
si sebebiyle ve maddeler henüz 'Komisyondan gellme-
mrâş bulunduğundan, tıdklifin görüşülmesini erteliyo
ruz. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile 
Bağdaşmayan Görev ve İsler Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Manisa Milletvekili Mekin Sarıoğlu ve İs
tanbul Milletvekili A. Memduh Yaşa'nın Aynı Ko
nudaki Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/604, 2/95) {S. Sayısı : 134) (2) 

BAŞKAN — Gündemlin ikindi sırasındaki 134 sıra 
sayılı Kanun Tasarlısının görüşülmesin© başlıyoruz. 

Sayın 'Balkan ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Kanun tasarlısının 4 üncü maddesi Komisyon Itıa-

rafınd'an geri alınmıştı. Ko'müsyon 4 ündü madde hak
kındaki düzenlemeyi ve raporu takdim dtmiş bulun
maktadır; okütiup müzakeresine başıllayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Mıecisi Başkanlığına 
Türkiye »Büyük Millet MecIM Üyeliği ile Bağdaş

mayan Görev ve İşler 'Hakkında Kanun Tasarısının 30 
Ekim 1984 tarih ve 18 inci Birleşiminde Genel Kurul
da yapılan müzakereler sırasında Komisyonuımuızun 
lüzum görmesi üzerine sözü edilen tasarının 4 üncü 
maddesi geri alınmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşjmdl'er sonunda ge
rek Anayasanın 82 nci maddesinin 1 'inci 'fıkrasında, 
gerdkse basarınım 2 ncli maddesinin 1 inci fıkrasında 
sayılan 'tüm 'kurum ve kuruluşlar ile 'bunların katıl-

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

(2) 134 S. Sayılı Basmayazı 30.10.1984 tarihli İS 
İnci Birleşim Tutanağına eklidir. 

dıkiarı teşebbüs ve oritaklıklarda genel sdkröter ve 
sdkreter gibi yönetim ve denetim kurullarına dahil 
bulunmayanlar da yönetim görevi yapmaktadır. 

Türkiye 'Büyük Mil'M MeclM üyelerinin bu ku
rum ve kuruluşlar içinde hiçbir yöndlidilk görövıi 
yapmaması amaçlandığından Komisyonumuzca tasa
rının 4 üncü maddesine bu yolda bir fukra eklenmiş
tir. 'Böylece sendika, konfederasyon, kamu kurumu 
niteliğindeki ımdslek kuruluşları ve ıbunların katıldık
ları teşebbüs ve ortaklıklar da dahi 2 inci maddede 
sayılan tüm kurum ve kuruluşlar da milletvekilleri 
hangi nam altında olurlarsa olsun hiçbir 'görevi ala
mayacaklardır. 

Yeniden düzenlenen madde Genel Kurulun onayı
na sunulmak üzere saygıya! 'arz olunur. 

(Başkan 
Kâmil T. Çoşkunöğlu 

Ankara 

ISözctS 
Alhmet Remzi Çerçi 

Aldana 

'Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

/Oye 
îtlhsan Tom'buş' 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
(IMefcne MulhalMm) 

'Üye 
Mustafa Salbri Güvenç 

Niğde 

!Üye 

IBaşkanvekili 
Münir Fualt Yazıcı 

Manisa 

IKâtıp 
Mehmet Zeki 'Uzun 

Tok'aü 

Üye; 
Mustafa Çakaloğlu 

lAntalyaı 

Üye 
/Mustafa Çelebi 

Hatay 

Uya 
Orhan Otağ 

IKSocaeli 

Üyö 
ŞeVki Taştan 

Sivas 

A'hmdt Turan Sağancıoğlu 
Sivals 

Anayasa Komisyonunun kaibul ettiği metin : 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, 2 nci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarda 
genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir 
nam altında hiçbir yönetim görevi alamazlar. 

15 — 
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'Milletvekilleri, yabancı bir devlet veya milletler
arası bir 'kuruluş tarafından verileri idarî ve siyasî, 
ücretli herhangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 'kararı olmadıkça kabul edemez-
İer. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından düzenlenen 
ve okunan 4 üncü madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) —, 
Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ıHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

(Kahramanmaraş) — Sayın Balkan, sayın üyeler; Ko
misyonun yapmış olduğu bu değişiklik üzerindeki 
görüşlerimizi arz etmeden önce, bu metnin bugün 
yüksele huzurunuza hangi seremoniden sonra (geldi
ğini 'vurgulamak istiyorum. Başta Sayın Başbakan 
olmalk üzere, Anavaitan Grubunun maruzatımı, lüt
fen beni anlayarak değerlendirmelerini rica ediyo
rum. 

Biliyorsunuz, bundan önceki madde görüşülmüş, 
önergeler oylanmış ve oylamaya 'geçileceği sırada 
Anavatan Grup Başkanvekili arkadaşımızca bir öner
ge verilmişti ive Sayın Başkan çok haklı olarak İç
tüzük hükümlerini uygulamışlar, bu önergeleri işle
me koymamışlardı. Arkasından gördük ki, Komis
yonun geri almış olduğu madde, sadece yabancı 
devletlerle ilgili hususları düzenleyen bir madde ol
masına rağmen, bu madde .görüşülürken, daha mü
zakeresine gedilmeden Komisyon maddeyi geri al
dığını ileri sürmüştü. Tabiî, Komisyonun bu getri al
ma tasarrufunu, daha doğrusu Komisyon Başka
nının geri alma tasarrufunu hangi saikle yaptığını 
ve hangi ikaz üzerine yaptığım Yüce Heyette her» 
kes görmüş ve öğrenmişti. 

Sayın Başbakan beni yanlarına çağırdıkları vakit, 
kendilerine aynen : «İstirham ediyoruz, Yüce Mecli
si bir dernek genel kuruluna çevirmeyiniz» demiştim. 
Arkadaşlar, ben bu ricamı tekrarlıyorum ve tahmin 
ediyorum1 ki, 399 mil'letvdkilinin hislerine tercüman 
olarak tekrarlıyorum. Bir İçtüzüğümüz vardır, hu İç
tüzüğümüzün amir hükmü vardır. Eğer kanuna bir 
madde ilave edilecekse, bir değişiklik yapılacaksa, 
bir husus gözden kaçmışsa, sonradan hatıra gelmişse 
hu yapılır; ama hiçbir surette zorlama yoluna ve 
Yüce (Meclisin yasa yapma surecindeki saygınlığına 
gölge düşürecek yöntemlere lütfen başvurmayalım. 
Eğer Sayın Başibakan, hu değişikliklerin Genel Ku
rulda yapılmasına yetişemiyorlarsa, kendilerinden ri

ca öderiz, komisyonliara da devam etsinler, değişik
likleri komisyonlarda yaptırsınlar. Lütfen arkadaş
lar, Meclisin yasama yetkisini kullanışında bu Yüce 
Heyetin saygınlığına hepimiz sahip çıkalım. İlk ma
ruzatım hu. 

İkinci konu : Anayasanın amir hükmünün tekra
rıdır 2 ndi madde. Bu amir hükmün tekrarı şeklin
deki 2 nci maddeye yapılan ilavenin Anayasadaki sı
nırın 'sunî şekilde daraltılması gilbi değerlendirilmesi 
gerekir kanısındayım. 

Bu nedenle komisyonun yapmış olduğu ilavenin 
sebebinin ve açıklanmış olan gerekçesinden daha baş
ka mükrii gerekçelerinin bize de tekrar arz edilme
sinde fayda görüyorum ve hepinizle saygılar sunuyo
rum. (HP ve MIDP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Rıfat Bayazit. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli üyeleri; 
dünkü birleşimde Ibiz 3 üncü madde hakkında bazı 
önergeler takdim etmiştik, benim de arkadaşlarım
la 'birlikte bir önergem vtaüdı. Bu önerge, milletvekil
lerinin 2 nci maddedeki ya'saklıklarını 'genişletir şe
kilde İbir Önerge idi. Zaten 3 üncü madde de onun 
genişletilmiş bir şeklidir; yasakları düzenler. Elsasen 
kanun tekniği (bakımından hu 4 üncü maddedeki fık
ra ilavesinin 3 üncü maddeye girmesi 'gerdkirdi. 4 
üncü madde esas itibariyle üyelerin görev alması için 
Yüksek Meclisin iznine bağlı olduğu hususları vur
gulamıştır. Burada yasaklık yoktur, burada ancak 
Büyük Millet 'Meclisinin oyu ile görevilendirilehiliyor. 
Bunun içerisine bu kesin yasağı koymak, kanun tek
niği bakımından yerinde değildir, bunu 3 üncü mad
deye vaz etmemiz lazımdı.. 

Dün, Halkçı Partinin kıymetli grup başkanvekili 
de burada açıkladılar, o konuda daha fazla bir şey 
söylemeyeceğim. Bu, daha Önce verilmiş olsaydı 'bel
ki o maddenin içine 'girerdi; fakat ibugün bir fıkra 
getiriliyor, 'bu fıkriada; «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, 2 ndi maddede belirtilen kurum ve ku
ruluşlarda 'genel sekreter, sekreter veya benzeri her
hangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamaz
lar» denilmektedir. Evet, almasınlar, ben de bunda 
kendileriyle beraberim; fakat biz dün hir öneri yap
tık, «müteahhitler» dedik. 

Sayın arkadaşlar, Anayasanın 82 nci maddesin
de kesin hir hüküm vardır ve orada; «taahhüt işini 
doğrudan doğruya, dolaylı olarak kaibul edemezler» 
demektedir. Yalnız bu taahhüt işi mühendislere art 
değildir, nakliyecilere de aittir, daha birçok meslek 
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sahiplerine aittik, ©iz, 'bu fıkranın içine bunu da ila
ve efitirseydik daha da uygun olurdu. Yüksek Ko
misyon, madem ki bumu alıyor, onu da bunun içine 
vaz ederek bir dördüncü madde olarak getirirdi, on
dan sonra 4 üncü maddeyi de 5 inci madde olarak 
getirirdi, ki bu Kanun tekniğine daha uygun olurdu. 

'Ben, bu noktada metin yönünde bir eleştiride bu
lundum, takdir Yüce Meclisindir. 

[Hepinizi saygı ile selamlarım. {HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Turan Bayezit' 
in eleştirisini, (Komisyonun tasarrufunu sınırlayıcı bir 
şekilde kabul ediyorum. Bunu Yüksek Meclisin hoş 
görmeyeceğine kaniim., 

Tüzüğün 89 uncu maddesi gayet açık. Okuyorum : 
«Esas Komisyon veya Hükümet (Hükümetin de yet
kisi var) tasan veya teklifin tümünün, belirli bir ve
ya birkaç maddesinin, Komisyonla 'geri verilmesini, 
bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.» 

işlte bu hükme istinaden biz yetkimizi kullandık, 
noksan olan bir hususu tamamlamak için Yüce Mec
lisin tasvibine arz ettik. 

IBinaenaleyh, bunun, bu usulün kullanılmasında 
şu veya bu şekilde Komisyonu bir nevi şüphe altında 
bırakacak ifadenin burada yer almasını ben Sayın 
arkadaşımız Turan Bayezit'e yakıştıramadım. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, geriye maddenin tenkidi geliyor. Ta
sarının 2 ndi maddesinde yer alan husus burada 
tekrar ediliyor, biraz daraltılıyormuş gibi mana çı
kardılar. Daraltmıyoruz, .2 nci maddede yer almakla 
beraber, birtakım şüpheleri, tereddütleri ve tefsir hu
susunda güçlükler doğuracak bir mevzuu burada açık
lamış oluyoruz. Binaenaleyh, eğer Anayasaya aykırı 
İse, kanun tekniğine aykırı ise onu söylesinler; ama 
öyle bir şey yok. Bunu daraltıcı mahiyette kabul edi
yorlar," değildir. Metin elimizdedir, bunu göreceksiniz. 

Sayın Rifat Bayazıt arkadaşımızın burada konuş
tuğu mevzuu, bilmiyorum nasıl değerlendirebilirler 
kendileri. Efendim, dün ıbu teklifi yaptılar burada; ar
kadaşlarıyla beraber önerge de verdiler. Ortaklar da 
girsin, taahhüt işlerini yapanlar veyahut ortaklan gir
sin. Bunları cevaplandırdık, sonu gelmez dedik; mil
letvekillerini böyle daimî olarak şüphe altında bıraka
cak ve tatbikatta, uygulamada güç duruma düşürecek 

duırumlıarın buraya getirilmesinin kanuna konmasının 
doğru olmadığını milletvekili olan bir insanın bu ka
dar dar çerçeve içerisinde bağlanmasının doğru bu
lunmadığını dün arz ettik ve bu önerge reddedildi. Bu
na rağmen, tekrar bunu gündeme getiriyorlar. Vakıa 
bir teklif yok; ama dile getirmeleri de doğru değildi 
bendenizce. Bunu da arz etmek istiyorum. 

Takdir Yüce Meclisindir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan..;. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam, zannedi
yorum bir sual var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, sual değil. Çok kısa bir söz lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, bir soru so
racaktanız buyurun; ama yeni bir konuşma mahiye-
tindeyse... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Po
lemik yapmayacağım, ancak, «Yakıştıramadım» sö
zünden esinlenerek bir gerçeği açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Sataşma yok efendim. 
bu konuşmanın üslubu gereği bir söz. Bu itibarla kar
şılıklı konuşmalara... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
zaman efendim, üslubu kabul ediyorum; ama mü
saade ederseniz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu, sataşma değil 
efendim. «Kendilerinin ilmine, 'irfanına yakıştırama
dım» dedim; bu sataşma değil, bilakis kendilerini 
taltif mahiyetindedir efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan müsaade eder misiniz kısa bir açıklama 
arz edeceğim? Sataşma sözünü ben kullanmadım 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soru soracağım 
Sayın Başkan 

BAŞKAN — Efendim, milletvekili, Mr defaya 
mahsus Ikonuşfaa hakkına haizdir. Sayım milletveki
line bir defaya mahsus olmak üzere söz verdik. Bu 
itibarla ikinci bir konuşma hakkı mümkün değil efen
dim. 

M< TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gru
bum adına konuştum, şahsım adına lütfen söz verin 
efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te

şekkür ederim. 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — öyle, grap 
adına dememişti Sayın 'Başkanı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Grubum adına» dedim sayın arkadaşım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; efendim ben çok 
samimiyetle bir konuyu arz ettim. İsterdim ki. Sa
yın Başbakanımız burada bulunsunlar ve benim en 
kuvvetli şahidim kendileri olsun arkadaşlar. Sayın 
Komisyon Başkanının sözlerini saygıyla karşıHııyo-
rum. Siyasî hayatının çok sağlam temeline duyduğum 
saygı nedeniyle Sayın Komisyon Başkanının «ya
kıştıramadım» ısözünü onun kullandığı manada kabul 
ediyorum, benim için önemli değil; ama arkadaşlar 
lütfen izanınjza sığmıyorum, kendimize kanaryaları 
güldürmeyelim maddeyi okuyalım. Madde, demiin 
MDP sözcüsü Sayın Bayazıt'ın da 'belirttiği gibi, 
«'Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ya
bancı devletler ve milletlerarası bir kuruluş tarafın
dan verilecek görevlerle ilgili» diyor. Bu maddenin 
içerisine biz 2 midi maddeyi genişleten veya daral
tan - önemli değil - ıbir yasak getiriyoruz. Ben bu
nu vurgulamak 'istedim. «Bu maddeyle ilgili olma
yan bir konu şu nedenle »buraya alınmıştır» dedüm. 
Gerçek budur. Sayın Barbakan 'beni çağırdıkları va
kit, oraya gelmemi istedikleri vakit bana bunu açık
lamışlardır. O halde, böyle söylediğim bir yöntem-
uygulanmamı şsa, Sayın Başbakan bu açıklama lü
zumunu nüçin hissetmişlerdir? Uüitifen arkadaşlar ko
nuları ağırlığında ve bazında değerlendirelim. Endi
şemiz, Yüce Meclislin, yine 'tekrarlıyorum, bilinçle 
tekrarlıyorum bir dernek genel kurulu şeklinde ida
re edilmesine yöneliktir; lütfen bundan sıyrılalım de
dik; ama bu sözümüzü 'bizim sarnimiyetfaıi'zle anla
mayanlar varsa, daha başka Ibir şey söylemeyi zait 
telakki ederiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

.BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
Sayın Rıfat Bayazılt, hatırladığıma göre konuş

manızda jbir önerge vereceğinizden bahsetmiştiniz... 
RIFAT BAYAZIT ((Kahramanmaraş) — Öner

ge verieöeğim demedim, önergemi dün vermiştim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun sorunuzu lütfen so

runuz. 
REŞİT ÜLKER ı(lstanlbul) -^ Sayın Başkan, şu

nu öğrenmek istiyorum: Bir yasanın yapısı bakımın
dan bir konu ikinci maddede yer aldığı hailde ve o 
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ma'dde konuşulurken önerge verilmediği veya veri
lip reddedildiği halde, diğer arkadaki bir maddede 
bir hüküm, buradaki konuyla ilgili, bu maddeyle il
gili bir hüküm getirilmesi İçtüzükte mümkün değil
dir, Bu tekriri müzakere değil midir? Onu sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzde tekriri 
müzakere yok. Başkanlık Divanının tasarı halin/de
lki halen partiler arası Komisyonda tetkik edilen ta
sarısında bir noksanlık olarak gördüğümüz tekriri 
müzakere müessesesini getirmeyi arzuladık. Partiler 
arası komisyon uygun bulur, Yüce Heyetiniz uygun 
bulursa, tabiatıyla tekriri müzakere müessesesi, isa
betli 'bir müessese olarak, hataların düzeltilmesi ba
kımından isalbetli olacaktır, 

Sayın Reşit Ülker'in beyanına gelince; reddedilen 
önergelerle ilgili Ibir komisyon teklifi karşısında de
ğiliz. Bu itibarla getirilen 4 üncü madde metnini bir 
tekriri müzakere metni halinde görmüyoruz. 

REŞİT ÜLKER (Istanlbul) — Hiç ilgisi yok bu 
maddeyle eflendim. Sayın Rifat Bayazıt (haklı (bu 
konuda. 

BAŞKAN — İBu, Itamamen kanun tekniğiyle il
gili, Sayın Rifat Bayazıt ibunun kanun tekniğine 
uygun olmadığını 'beyan ettiler, bunun takdiri Yüce 
Heyetinizindir. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmış bu
lunduğuna göre, Komisyondan gelen 4 üncü madde 
metnini 'oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... 4 üncü madde Komisyondan ge
len ve okunan sekiyle kabul (edilmiştir. 

Tasarının 6 mcı ve 7 nci maddeleri geçen iblrîle-
şüımde kalbul edilmiş bulunduğundan, 8 inci madde
yi dkıutuıyorum: 

MADDE 8, — Bu Kanun yayımından altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Madde Üzerinde sölz isteyen?.?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorumi: Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı yürMir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş ıbir önerge vardır, oku

tuyorum: 

18 — 
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Türkiye Büyük Müllet Meclisi .Başkanlığına 
Görüşülmtkte olan 134 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmelini arz ve teklif ederiz. 

Ledin Barlas İsmail Dayı 
Adana Balıkesir 

Hikmet Bicentürk Ahmet Şevket Gedik 
İçel Adana 

Hazım Kutay 
Ankara 

Madkle 9. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başlkanı ve Bakanlar Kurulu yü-
rüıtJüiTi 

Gerekçe : 
Tasarıda, Türkiye Bülyülk Millet Meclisi üyeleri

nin yapamayacakları iş ve görevler belirtilmiştir. 
Bu işlerin yapılması halinde uygulanacak müeyyide 
üyeliğin düşmesidir ve buna Türkiye Büyük Millet 
Meclisince karar verilecektir. Bu itibarla Kanunun uy
gulanmasında Meclis Başkanına görev düşmektedir. 
Ancak, bunun dışındaki durumlar tamamen icra ile 
ilgilidir. Nitekim balen yürürlükte bulunan 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun V2 nci maddesinde mil
letvekilleri için kısıtlama vardır ve bu Kanunu da 
Bakanlar Kurulu yürütrndkted'ir. Bu itibarla tasarının 
9 uncu maddesinin Hükümetin teklif ettiği metinde 
olduğu gibi kabulü zorunlu görülmüş ve bu teklif 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKÜNOĞLU (Ankara),— Katalılıyoruz^ 
BAŞjKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisıyon ve Hükümet 

katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum): Kabul eden

ler... 
RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, bu madde üzerinde konuşacağım, önerge 
üzerinde. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi kabul etmedik
leri... 

RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Madde 
üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, önergeyi 
Komüsyon ve Hükümet kabul etmişlerdir.; 

RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Madde 
üzerinde. 

BAŞKAN — Efendim, «Madde üzerinde söz is
teyen var mi?» dedim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Mad
de üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim, müsaade bu
yurun. Söz isteyen olmadı, bunun üzerine... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Deme
diniz efendim, ben İsrarla elimi kaldırdım, söz iste
dim, halta öne doğru geldim. 

BAŞKAN — O zaman önergenin okunmasından 
evvel «Söz istiyorum» diye ihtarda bulunmanız ge
rekirdi. 

. RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, okunurken istedim. 

BAŞKAN — «Söz isteyen var mı?» dedim ve 
«Söz isteyen yok» dedim. O zaman «Söz isteyen yok» 
dediğim takdirde sayın üyenin «Ben söz istiyorum» 
demesi ve bizi ihtar etmesi gerekirdi. Sükût edip, 
önergenin okunmasına geçtiğimize göre madde üze
rindeki müzakere tamamlanmıştır, önergeyi Komis
yon kabul ettiğine göre önerge üzerinde de başka 
bir üyeye söz verme imkânımız yoktur efendim. 

RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) —" Sayın 
Başkan, usul hakkında müsaade ederseniz arz ede
yim. İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, bir önerge
nin komisyonca kabul edilebilmesi için Komisyonun 
çoğunluğunun temsil edilmesi gerekür. Komisyon ye
rinde M arkadaşımız vardır. İçtüzüğün 36 ncı mad
desini lütfen okuyun. Ben esas madde üzerinde ko
nuşmak istedim^ 

BAŞKAN —r Sayın Komisyon, önergeye katıla
bilmeniz için yeter sayınız var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKÜNOĞLU (Ankara) — Var • efendim. 

BAŞKAN — Komisyon üyeleri yerini alsın. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Komis
yonda bu madde 5 oya karşı 6 oyla çıktı. 

BAŞKAN — İçtüzüğü çok iyi (Okumadığımız tak
dirde müzakereler uzar. İtiraz vaki oluncaya kadar 
Komisyonun muamelelerine devam edilir. İtiraz vaki 
olduğu takdirde de yaptığımız muamele tekrarlanır. 
Bu itibarla, Komisyondan soruyorum... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evvela 
madde üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz hak
kınız kalmamıştır. Maddenin müzakerelerini... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, ben <c Komisyonun üyesiyim, 
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BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Komisyon ekseri
yetiyle uyar veya uymaz. Zatıâliniz maddeler üze
rinde konuşulurken muhalefetinizi âe bildirmiştiniz; 
söz istemediniz. Ben müzakereleri tamamladım, öner
gelerin okunmasına geçtim. Önergelerin okunmasın
dan sonra maddeler üzerinde müzakereler mümkün 
değil efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başflcan, bu yürütme maddesinde önenge yoktu, öner
ge verilirken ben elimi 'kaldırdım, arkadaşımız oku
yordu.. «Madde üzerinde söz işitiyorum» dedim, ver
mediniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, ben zabıtları getir
tip nuzurlarınıza da gönderirim. «Söz isteyen var 
mı?» diye soruyorum, cevap gelmeyince «Söz isteyen 
yok» diyorum. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Şimdi 
tekrarlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben cevabı bekliyorum. 
Kirvıı ıi/\Yrt.z,li (Katıramanmaraş) — El kal

dırdım Sayın başkan, yerimden; ayağa kalktım, çok 
rica ederim. 

Ü A $ K A N — Sayın Bayazıt, usul hükümlerini ay
nen taıoık etmek mevkiindeyiz. Usul hükümlerini 
zedelediğiniz takdirde, bundan sonraki müzakereleri
mizde saıâbetli bir yol takip edemeyiz. Bu itibarla 
söz veremiyorum. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan her zaman aynı şeyi yapıyorsunuz; el kaldı
rıyoruz, bu tarafa bakmıyorsunuz, öbür tarafa bakı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyorlar. Önergeyi kabul edenler... (HP ve MDP 
sıralarından «Nerede katıldı Sayın Başkan?» sesleri). 

Sordum efendim, önergeye katılıyor musunuz de-
Uım, sordum efendim. 

Tekrar soruyorum : Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLÜ (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi verilen önerge istikametinde oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ma

demki bu kadar biz İçtüzüğü uyguluyoruz ve zatı âli
niz «Başkanlık Divanını işgal ederken, kesinlikle bu
na uyduğunuzu» iddia ediyorsunuz, kânunun gene
linde oyunun rengini belli etmek üzere milletvekille
rine söz vermek gerekir; siz bunu da vermiyorsunuz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlarım, ben daha 
maddenin o kısmına geçmedim, kanun tasarısının tü
münü oylamadım; kanun tasarısının tümü üzerinde 
oyunun rengini belirtmek isteyen arkadaş varsa bu
yursun. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; tasarının yürütme 
maddesi üzerinde söz istemiştim, Sayın Başkan söz 
vermediler; o takdir kendilerinindir, zabıtlara geçmiş
tir, zabıtlarda hepsi yazılıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Anayasamız bizde «Kuv
vetler ayrılığı» prensibini getirmiştir. Bu, yasama, yü
rütme, yargıdır. 

Yasama, başlı başına bir müessesedir. Sizlerin teş
kil ettiği bu kurulun üstünde bir kurul yoktur. Ana
yasamızda yasamayı ilgilendiren esaslı üç madde var
dır: Birincisi; milletvekillerinin maaş ve yollukları. 
ikincisi; milletvekillerinin yapamayacağı işler. Bu, 
yasamanın içinde mündemiçtir. Üçüncüsü; İçtüzük
tür. Bu İçtüzüğü Millet Meclisi hazırlar. Bunun üze
rinde kimsenin tasarruf hakkı yoktur. 

Milletvekillerinin maaşlarım Millet Meclisi hazır
ladı. Allah hayırlı eylesin; çıktı, kabul edildi. Onda 
da yine Hükümetin yürütme yetkisi yoktu; çünkü 
Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet tanımıyoruz. 

İkincisi; milletvekillerinin yapamayacağı işler. Bu
nu tayin edecek icra organı değildir, bunu tayin ede
cek bu Meclisin muhterem milletvekilleridir, muhte
rem komisyonlarıdır, muhterem Başkanlık Divanıdır. 
Yapamayacağı işleri takdir edecek ancak bunlardır. 
Biz kanunu düzenledik. Hatalı olur, hatasız olur; 
bunlar ileride incelenir, tetkik edilir, değiştirilmesi la
zım gelen yerler varsa değiştirilir; fakat yürütme or
ganının bunun üzerinde bir kuvvet hakkı, milletve
killerini murakabe etme hakkı yoktur." 

Muhterem arkadaşlarım, siz bu hakkı verecek 
olursanız bir arkadaşınız dışarıda zabıtanın bu yasak
lar karşısında, takibine maruz kalacaktır, icraya da, 
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bir Bakanlar Kuruluna da yürütme hakkı verdiğiniz 
gün akıbetinizi düşününüz. Komisyonda bu madde
nin uzun boylu münakaşası oldu. İşte, Komisyonda
ki arkadaşlarım buradadır. Bu 6'ya 5'le çıktı ve Ko
misyonda, «Bakanlar Kurulu» ifadesini madde met
ninden çıkarttık. Arkadaşlar bunu inkâr edemezler, 

• metin öyleydi. Bugün bir metin geliyor, Bakanlar Ku
rulu da, yürütme maddesine dahil ediliyor. Bunu, ben 
milletvekillerinin, Meclisin üstünde bir kuvvet olarak 
kabul ettiğim için bu kanuna bu yönden kırmızı oy 
vermemizi uygun görüyorum, bize katılanlara teşek
kür ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar). 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli ilindeki işçi ve işveren ilişkilerine lişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemlinin yazılı cevabı (7/216) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Sayın Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı istirham ederim. 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Denizli, Ege Bölgesinde İzmir'den sonra çalışma 
hayatı bakımından ikinci büyük ilimizdir. 

5265 ticaret odasına kayıtlı işyeri, 24 000 sigortalı 
işçi sayısı 30 000'i aşkın sigortasız işçi sayısı, 10 sen
dikası ile çalışma hayatının yoğun, ihtilafların bol ol
duğu bir ilimiz olması nedeniyle işçi ve işveren iliş
kilerinin süratle düzenlenmesi, ihtilafların zamanın
da giderilmesi iş hayatının verim ve sürekliliği yönün
den sorumuzun yanıtlanması. 

1. Çalışma Müdürlüğünün Denizli'de kurulması
nı düşünüyor musunuz? 

2. Grup müfettişliğinin açılmasını düşünüyor 
musunuz? 

3. Koordinasyon Kurulunun toplusözleşme süre
sini kısıtlayamayacağı görüşündeyiz. Bakanlığınızın 
bu husustaki düşüncesi nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü ve maddeleri üzerindeki müzake

reler bitmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kanunlaş
mıştır. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde kalma
dığından, sözlü sorularla, 31.10.1984 tarihli Gelen 
Kâğıtlarda yayınlanan ve 1 Kasım 1984 Perşembe 
gündemine girecek olan 137, 135 ve 136 sıra sayılı 
kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 
1 Kasım 1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

4. Denizli'de 27 işyeri 19 Nisan 1984 tarihinde Ba
kanlığa yetki için müracaat etmesine rağmen 8 işye
rine yetki verilmiştir. Diğerleri hakkında bu kadar 
zamanın geçmesini Bakanlık nasıl karşılıyor? 

5. Sendika yasasında çelişkili maddeler nedeniyle 
değişiklikler için Bakanlığınız nezdinde bir çalışma 
var mıdır? 

Yukarıda yazılı sorularımız gereğince inceleme 
yapılarak Bakanlık görüşlerinin bildirilmesini saygıy
la dilerim. 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanhğı 30.10.1984 
Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 13-676-15431-049158 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.10.1984 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/216-
2001/07744 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in işçi ve işveren ilişkilerinin sü
ratle düzenlenmesi, ihtilafların zamanında giderilme
si, iş hayatının verim ve sürekliliği yönüne ilişkin ya
zılı soru önergesine verilen cevap ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

t>m 
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1. Bölge Teşkilatının kurulması için birden faz
la ilin o bölgeye bağlı olması gerekir. (Misal, Ay
dın Bölgeye Muğla ve Denizli illeri bağlıdır). Tek il 
için bölge kurulması bölge çalışma anlayışı ile de uy
gun görülmemektedir. 

Denizli İlinin diğer illere olan uzaklığı : Deniz
li - Aydın 126 Km., Denizli - Muğla 225 Km., De
nizli - Afyon 222 Km., Denizli - İzmir 232 Km., De
nizli - Manisa 212 Km., Denizli - Burdur 171 Km., 
Denizli - İsparta 171 Km., Denizli - Uşak 154 Km., 
Denizli - Kütahya 296 Km. dir. Bu sebeple illerin bir
birine yakınlığı ve ulaşım imkânları sebebiyle yeni 
bir bölge müdürlüğü kurulması ne hizmetin gereği 
olacak ve ne de İktisadî bir tasarruf olabilme vasfı 
taşıyacaktır. Bu itibarla hizmetin dağılması değil, et
kinliğin ön plana alınması göz önünde bulundurula
rak Bölge Teşkilatları oluşturulduğundan Denizli ilin
de yeni bir bölge ihdasına gerek görülmemektedir. 

2. Denizli ilinde Grup Başkanlığı kurmayı düşü
nüyor musunuz? 

25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 88, 
89, 90, 92, 93, 94 ve 95 inci maddeleriyle 5690 sa
yılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında 81 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onanma
sına dair Kanuna dayanılarak hazırlanan ve Danış-
tayca. incelenerek 28.8.1979 gün ve 16736 sayılı Res
mî Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren 
«İş Teftiş Tüzüğü» nün 27 nci maddesinin 1 inci fık
rasında «İş Teftiş Grupları, Bölge Çalışma Müdür
lüklerinin bulunduğu il merkezlerinden gerekli görü
lenlerde kurulur.» denilmektedir. 

Grup Başkanlıkları oluşturulurken; 
a) Bölge Çalışma Müdürlüğünün bulunduğu ilde 

olması ve Grup Başkanlığının kurulmasını gerektire
cek yeter sayıda işyerinin bulunması, 

b) Türkiye çapında denetim yetkisine sahip bu
lunan Müfettişlerin, görevlerini yapmalarını dar bir 
bölge ile sınırlandırmak suretiyle etkinliklerinin azal
tılmasına sebep olunmaması, 

c) İşçi ve işveren ilişkilerinin yoğun ve ulaşım 
imkânlarının sınırlı olması, 

d) Grupta görevli müfettişlerin turne dönemi 
haricinde tam kapasite ile ve rasyonel çalışabilmesi, 
diğer bir ifade ile Grup merkezinde bulunduklarında 
vakitlerini boş geçirmeyecek düzeyde teftiş, incele
me, soruşturma işlemi yapabilecek yoğunlukta işyeri 

ve tahkik evrakının bulunması, gibi kıstaslar dikka
te alınmaktadır. 

Bu bakış açısından, 
I) Denizli ilinin Bölge Çalışma Müdürlüğü ola

rak bağlı olduğu Aydın İlinde Grup Başkanlığı ku
rulmamış, yukarıda belirtilen kıstaslara uygun İzmir 
İlinde kurulmuştur. 

II) Denizli İlinde Grup Başkanlığının kurulma
sını gerektirecek sayıda işyeri yoktur. 

III) Ulaşım imkânları yeterlidir. 

IV) İş Müfettişlerince her ay Denizli'de mevcut 
işyerlerini kapsayan program hazırlanmakta ve uy
gulanmaktadır. 

V) Grup Başkanlığından Denizli İlindeki işyer
lerini denetleyemediklerine ilişkin herhangi bir şikâ
yet gelmemiştir. Böyle bir şikâyet olduğunda diğer 
Grup Başkanlıklarından ge_çici olarak müfettiş görev
lendirilmesi her zaman mümkündür. 

Açıklanan sebeplerle Denizli'de Grup Başkanlığı 
kurulması düşünülmemektedir. 

3. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun 7 nci maddesinde, Toplu İş Sözleş
melerinin asgarî ve azamî sürelerinin bir yıldan az, 
üç yıldan fazla olamayacağı öngörülmüş bulunmak
tadır. Kanunun amir hükmü karşısında bu sürelerin 
değiştirilmesi elbette söz konusu edilemeyecektir. An
cak Bakanlığımızın dışında bulunan, Kamu Toplu İş 
Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunun Toplu İş Söz
leşmelerine müdahalesi değil, müzahareti söz konusu
dur. Bu sebeple de bir kısıtlama yaptığını söylemek 
ne fiilen ve ne de Hukuken realist bir görüş değil
dir. 

4. İşyerleri için yetki verilmesi Bakanlığın re'şen 
ele alacağı bir tasarruf değil, tarafların talebi ile kaim 
olan bir hadisedir. Bu itibarla bugüne kadar Bakan
lığımıza yapılan müracaat sayısı 54, bunlardan 6'sı 
işletme (Denizli ilinde 27 işyerini kapsamakta) dü
zeyinde olmak üzere 34 işyeri için yetki belgesi ve
rilmiş, 10 işyeri için ilgili sendikanın çoğunlukta ol
duğuna ilişkin yetki tespiti yapılmış, bir işyeri için 
sendikanın çoğunlukta olmadığı bildirilmiş, 4 işyeri 
için yapılan tespite itiraz edilmiştir. Geriye kalan 5 
işyerinin talep tarihi Eylül ayı olup inceleme devam 
etmektedir. 

5. Sendikalar Kanununda çelişkili maddeler ol
duğu konusunda kısa bir uygulama dönemi sonunda 
Bakanlık olarak bir görüşümüz kesinlik kazanmamış-
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tır. Bu itibarla bir değişiklikte düşünülmemiştir. An
cak önerge sahibinin açıklıkla belirtilmeyen sorusun
dan hangi maddelerin ne gibi çelişkiler serdettiğini 

31 . 10 .1984 O; 1 

anlamak mümkün olmadığına göre bunları madde 
madde zikretmesi halinde Bakanlığın görüşü kendile
rine bildirilecektir. 

» • - « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

19 UNCU BttRLEŞjM 

3İJİ0J1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğün 3£ indi maddesine göre doğru

dan doğruya (gündeme alınma önergesi. 
2 

ÖZEL OÜNDBMOE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARIAŞ-
TIRIMASI YAPILMAİSINİA DAİR 

ÖNGÖRÜ1ŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken

derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/436) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit 'Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önengesi (6/157) 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan (Fırat'ın, gaze
te kâğıdı Mıalatina ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

5. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne gi
bi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

6. — Rize Milletvekili Fehmi Memisoğlu'nun, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

7. — Diyarbakır Miilletvekili Mahımüd Aîtunakar' 
in, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muhafaza 
ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1180) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ıslah pro
jesine ilişkin Tarım, Orman ve (Köy İşleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/181) 

9. — Diyarbakır Milletvekilli Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa ilişkin Ta
rım, Orman ve Klöy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/182) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
ıKaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiî (Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

13. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel 'teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

14. — İzmir Milletvekili Duroan Emirbayer'in, 
Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/18(8) 

15. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından ısözlü soru önergesi (6/189) 

16. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

(Devamı arkada) 



il7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbatttoığlu' 
nun, Devletin üreticilere olan borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru lönerigesi ı(6/ıl92) 

Ü8. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

19. — Burdur Milletvekili Fetthi Çelikbaş'ın, Türk 
vatandaşlığı Kanununu değiştiren , 2383 numaralı 
Kanuna göre yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önengesi (6/1196) 

20. — Adana Milletvekili Nuri Körkmaz'ın, Dev
let . istatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/197) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğhı' 
nun, yurt dışında görev yapanlar için özel bir güven
lik soruşturması yapılıp yapılmadığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) 

22. — İstanbul Milletvekili Orihan Ergüder'in, 
«(İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KCİMÜSYONLARDAN GELEN DİĞER İ§LER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu «Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'e 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile 
Bağdaşmayan Görev ve İşler Hakkında «Kanun Ta
sarısı ile Manisa Milletvekili Mekin Sarnoğlu ve İs
tanbul Milletvekili A. Memdüh Yaşa'nın Aynı Ko
nudaki Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (1/604, 2/95) ı(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
24.10.19*84) 


