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I gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Sudi Türel'in cevabı (6/256) 488:489 
I B) Yazılı Sorular ve Cevapları 489 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, cezalı sporcular için genel af 
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dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
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Hastürk'ün, Sait Halim Paşa Yalısına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın yazılı cevâbı (7/324) 499:500 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Çukobirlik'in kütlü pamuk 
alımına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı ceva
bı (7/326) 500:501 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Bulgaristan'da ikamet eden 
soydaşlarımıza işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun yazın cevabı (7/327) 501:502 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Kırşehir İli Güzler Köyü cami 
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nup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/328) 502:504 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, toplu iş sözleşmesi yapabilmek 

' TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, Doğu 

Anadolu illerinde yakıt sorunu konusunda gündem 
dışı bir konuşma yaptı; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel de bu konuşmaya cevap'verdi. 

Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı, yaşanan gü
ven ve huzur ortamını devam ettirebilme; 

Konya Milletvekili Salim Erel, hayat pahalılığı
nın devam eden tırmanışı; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kuzey Atlantik Assamblesinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisini temsil edecek Türk grubu için siyasî 
parti gruplarınca gösterilen adaylara dair Başkanlık 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 9 arka
daşının uzunca bir süredir kamuoyunu meşgul eden 
ve sonuçları merakla beklenen «hayalî ihracat iddia-

12 . 2 , 1985 0 : 1 
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için sendikalara yetki verilmesinde gecikme 
olup olmadığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin yazılı cevabı (7/334) 504:506 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, ilköğretimdeki öğretmen açı
ğına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in ya
zılı cevabı (7/336) 50&507 

14. — Kon/a Milletvekili Salim Erel'in, 
22 Ocak 1984 tarihli TRT'de yayınlanan 
Meclis Saati haber bülteninin içeriğine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yıl
maz'ın yazılı cevabı (7/345) 507:508 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, deprem nedeniyle Erzurum -
Horasan İlçesi Muratbağı Köyünün konutları
nı yapan firmaya ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevabı (7/329) 508:509 

larını araştırmak, Hazinenin uğradığı zararları ve ha
yalî ihracat yaparak vergi iadesi alıp, haksız kazanç 
temin eden firmaları tespit etmek, Hükümetin çözmek
te acz içine düştüğü hayalî ihracat olayının sonuç
larını ortaya çıkarmak, kamuoyundaki kuşkuları 
gidermek amacı ile «Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 nci maddelerine göre bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/6) okundu; öngörüş-
melerinin gelecek birleşimde yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara 
vermesi sırasında da Soruşturma Komisyonunun ge
rektiğinde çalışabilmesine ilişkin 9.328 Esas Numa
ralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi, İçtüzüğün 26 ncı maddesi uyarınca, Genel Ku
rulun onayına sunularak kabul edildi. 

Bazı Milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul olundu. 

<l f V - < » ••> 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 
Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Türkiye - İtalya, 
Türkiye - Endonezya, 
Türkiye - Kanada ve 
Türkiye - Amerika, 
Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık 

tezkereleri de kabul edildi. 
Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın (6/187) ve 
Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın (6/246) 

sözlü soru önergeleri soru sahipleri izinli oldukla
rından; 

Siirt Milletvekili N. Naci Mimarpğlu'nun (6/226) 
ve 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/238) sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a' 
nın (6/223) sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/248) söz
lü soru önergesi de soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 

Tezkereler 
1. — Osman Karagöz Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/679) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.1.1985) 

2. _ Gülcemal Arslan Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si (3/680) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.1.1985) 

Sözlü Soru. Önergeleri 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğla -

Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik santrallarına 
ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/268) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1,1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde yaptırılan deprem konutları için 
'bir firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/269) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1985) 

Maddeleri Komisyona geri verilen : 
Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ce

za Kanununun 175, 176, 177 ve 178'inci Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sa
yısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) ve 

1086 Sayıü Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/624) (S. Sayısı • 235) 

Komisyondan gelmediğinden, görüşmeleri erte
lendi. 

Genel Kurulun, 23.1.1985 tarihli 57 nci Birleşi
minde alınan karar gereğince, 12 Şubat 1985 Salı gü
nü saat 15.C0'te toplanılmak üzere birleşime saat 
16.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Kar al 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli İçel 

Cemal Özbilen Durmuş Fikri Sağlar 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1985) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlü'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/271) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.1.1985) 

5. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
bölgesindeki soda madeninin işletme hakkına ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/272) {Başkanlığa geliş tarihi : 23.1,1985) 

6. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Çayırhan 
Kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi ı(6/273) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1985) 

7. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Bingöl îli 
özel İdaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23,1.1985) . 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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«. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atafolı'nın, Şan
lıurfa tündeki kamu kuruluşlarının başka illere nak-
ledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) (Başkanlığa geliş tarihi : 24,1.1985) 

9. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, bazı 
balkanların Federal Almanya gezisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.1.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İçel 'Milletvekili Ali İhsan Elgin 'in, Soytaş 

Holding A.Ş. ile yan kuruluşlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.1.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli ve ilçelerinin altyapı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/339) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1985) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, res
mi makam otolarının özel hizmetlerde kullanıldığı id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/340) (Başkanlığa geliş tarihi : 23,1 A985) 

Tasarı 
1. — 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si

lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci Mad
desinin (b) Fıkrası ile 87 nci Maddesinin Bazı Bö
lüm Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/643) (Millî Savunma Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarM : 29,1.1985) 

Tezkereler 
U — Hasan Arı Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye

rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/683) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1985) 

2.'— Feridun İhsan Berkin Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/684) (Adalet Komisyonuna) (Başıkanlığa 
geliş tarihi : 6.2.1985) 

3. — Şehzade Kaygusuz Hakkındaki ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/685) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6,2.1985) 
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4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ge
nel ve Katana Bütçeli kuruluşlarla, kamu iktisadî te
şebbüslerine yapılan atamalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/341) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1985) 

5. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, SiVas İlin
deki askerî kuruluşların kaldırılma nedenlerine iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/342) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, linyit kömürü ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanından yazılı soru önergesi (7/343) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1985) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Başbakanlığa ait bir resmî otoya sivil plaka takıldığı 
ve bu otoyla kaza yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.1.1985) 

8-. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 22 Ocak 
1984 tarihli TRT'de yayınlanan Meclis Saati Haber 
Bülteninin içeriğine ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.1.1985) 

4. — İzmtir 'Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/686) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1985) 

Raporlar 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Tele

vizyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Ya
yın Yapılmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İstanbul 
Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 
11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun 19. uncu Maddesine Fıkralar 
Eklenmesi ile 20 ve 21 inci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyo
nu Raporu (2/165, 2/170) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma 
tartihi : 8.2.1985) (GÜNDEME) 

2. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu* 
nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve 
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Bütçe Komisyonu Raporu (2/9) (S. Sayısı : 240) (Da
ğıtma taıtihi : 8.2.1985) (GÜNDEME) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üço'k ve 45 Ar
kadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Ka
nununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/182) 
(S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 8.2,1985) (GÜN
DEME) 

4. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 
3072 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhutibaşlkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Büıtçe 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıt
ma tarihi : 8.2.1985) (GÜNDEME) 

5. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fık
rasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (Da
ğıtma tarihi : 8.2.U985) (GÜNDEME) 

6.i — Adana Milletvekilleri Cüneyt Canver, Vehbi 
Batuman ve Nuri Konkmaz'ın Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/666) (S. Sayısı : 
244) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) (GÜNDEME) 

7. — Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/665) (S. SayjSr :,245) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 
(GÜNDEME) 

8. — Adana Milletvekili Mehmet Erdal Durukan' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru ı(3/664) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) (GÜNDEME) 

9. — Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı'nın, 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/651) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekilli, Rıfat Baya-

zıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/277) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.1.1985) 

2. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora 
önergesi. (6/278) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1985) 

3. — Adana Milletvekili Nuri Kofkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.2,1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 

in, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı gelir or
taklığı senetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Karlıova İlçesi arasındaki ulaşım so
rununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1.1985) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, kimyevî gübre zammına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/348) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.2.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ülkemizdeki ortak savunma üs ve tesislerinde 
çalışan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.1.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'' 
nun, bazı komşu ülkelerin petrol ürünleri fiyatları 
ile ülkemizden transit geçen TIR'lara ilişkin Enerji 
ve Talbiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/350) (Başkanlığa geliş tarihi : 42.1985) 

6. — Edlirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Istanlbul - TaksimMeki Taşkışla binasının bir şir
kete kiraya verilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazık soru önergesi (7/351) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.2.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nuıi, 1980 - 1984 yılları arasındaki dış borçlarımıza 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/352) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 4.2.1985) 
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8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, adliyelerde görevi bazı memurların eğitimleri
ne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/353) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sanayimizin sektörler itibariyle dağılım yüzde
lerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/354) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 -1984 yılları itibariyle gelir vergisi mükel
leflerinden tahsil edilen vergi gelirlerinin dağılımına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ithalat rejimine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önermıgesi (7/356) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, millî gelirin yıllar itibariyle dağılım yüzdelerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/357) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 - 1984 yıları arasında ihracatta vergi iade
lerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.2,1985) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yabancı bankalardan enerji alanında kullanılmak 
üzere sağlanan kredilere ilişkin Enerjıi ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/359) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 - 1984 yılları itibariyle yatırım ödemeleri 
ve teşvik kredilerinin dağılımına ilişkin Başbakandan 

" yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.2.1985) 

16. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, genel ve katma bütçeli kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin eğiti
mine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/362) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

18. — 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1984 yılı içinde özel firmalara hazırlanan pro
jelere Miskin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/363) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, 1980 - 1984 yılları arasında Danıştaya intikal 
eden dava dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/364) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.2.1985) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Adlî Tıp Kuruluşuna ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/365) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.2.1985) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, camisi ve imam- hatip kadrosu olmayan il, ilçe 
ve köy sayısına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/366) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, hizmet için lüzumu kalmayan gayrimenkullere 
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kira ile tutulan mahkeme binaları ve cezaevle
rine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/368) (Başkanlığa geliş tarihli : 4.2.1985) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 - 1984 yılları arasında yurdumuza transfer 
edilen işçi dövizlerine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

25. — 'Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ülkemizde üretilen petrolün maliyetine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

26. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
istanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan yazıfı soru önergesi (7/371) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.1,1985) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme 
vakıflarına ilişkin Millî Savunma.İlanından yazılı 
soru önergesi (7/372) (Başkanlığa fetiş tarihi: 5.2.1985) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ilkokullarda uygulanan programların hazırlan
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından yazılı soru önergesi (7/373) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.2.1985) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tıp fakültelerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/374) (Baş* 
kanlığa geliş tarihi : 4.2.1985) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, îmam - Hatip liseleri ve mezunlarına ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1985) 
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31. — Erzurum Milletvekili HÜmi 'Nalbantoğlu' 
nun, üniversitelere ilişkin MiMÎ Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/376) (Baş
kanlığa geliş, tarihi: 5.2.1985) 

32. — Erzurum Milletvekili Hflmi Nalbantoğlu' 
nun» öğretmen okulları ve mezunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve (Spor Bakanından yazdı soru öner
gesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1985) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ilkokul, öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım
laşma Sandığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından yazalı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.2,1985) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışta ülke ekono
misine katkıda bulunup bulunamayacağına ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/379) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1985) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Millî Harp Sanayimize ilişkin Millî Savunma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/380) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.2.1985) 

36. _ Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, köy muhtarlıklarına dış ülkelerde çalışan işçi-
lerimizce bağışlanan otolara ilişkin İçişleri ve Maliye 
ve Gümrük bakanlarından yazılı soru önergesi 
(7/381) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1985) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu' 
nun, ilçelerdeki askerlik şubelerine ilişkin Millî Sa-
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Raporlar 
1. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/661) {S. Sayısı : 248) (Dağıtana tarihi : 11.2.1985) 
(GÜNDEME) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon -Ra
poru (3/663) <£ Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1985) (GÜNDEME) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 'Komisyon-

I vunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/382) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.2.1985) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, tarım sektörünün bazı sorunlarına ilişkin Tarım 

J Orman ve Köy İşleri Balkanından yazılı soru öner-
I gesi (7/383) »(Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1985) . 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Erzurum İlli Şenkaya ilçesi deprem fconutları-
I nı inşa eden firmalara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
I Bakanından yazılı soru önergesi (7/384) (Başkanlığa 

geliş tarihi : 5.Z1985) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, 1980 - 1984 yılları itibariyle bazı sektörlerdeki 

ekonomik göstergelere ilimdin' Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2,1985) 

I 41. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ge-
I nel af konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına iliş

kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/386) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1985) 

I Genel Görüşme önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk 

ve 15 arkadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 
bugün içinde bulundukları durumun görüşülerek, bu 
konuda millî bir politikanın geliştirilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 

I önergesi (8/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1985) 

»85 Sah 

I lan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/671) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 11.2.1985) 
(GÜNDEME) 

| 4. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşki-
I lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname le Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Ba-
[ zı Hükümlerinin Değiştirâtaıesıi Hakkında Kanun Hük-
I münde (Kararname ve Sanayi ve (Teknoloji ve Tica

ret; Anayasa komisyonları raporları (1/118, (1/513) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi :-12,2.1985) (GÜN
DEME) 

5; — 17.7.1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Ka-

I nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
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Dair Kanun Hükmünde 'Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/28, 1/29) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 12.2.1985) (GÜN
DEME) 

6. — Toprak ve Tarım Reformu Genel iMüdürlü-
ğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman- ve (Köy işleri 
Komisyonu Raporu (1/520) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma 
tarihi : 12.2.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.2.1985) 

Yazıl Soru Önergesi 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Bul

garistan'da yaşayan Türklere baskı yapıldığı iddiası
na ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/387) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.2.1985) 

Genel Görüşme Önergesi 
1, — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 ar

kadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bugün 
içinde bulundukları durumun görüşülmesini sağlamak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/6) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.2.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekil Abdulhaîim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Cüneyt Canver (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
59 uncu Birleşimini açıyorum. 

Toplantı için yetersayımız vardır. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, asgarî ücret konusunda gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bozkurt, asgarî 
ücret konusunda gündem dışı konuşma isteminde bu
lunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Bozkurt. (HP sıralarından alkışlar), 
Sayın Bozkurt, süreniz 5 dakikadır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; toplumsal barış ve insanî duygular 
açısından yüce Meclisin ilgisiz ve kayıtsız kalamaya
cağı ve kalmaması gereken bir konuda görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sosyal devlet anlayışının önemli araçlarından ve 
göstergelerinden biri olan asgarî ücret, günümüzde 
ileri boyutlara varan hayat pahalılığı karşısında an
lamını kaybetmiştir. 1969 yılından bü yana ulusal 
düzeyde tespit edilen asgarî ücret, işçilere normal bir 
çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, 
konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür bigi zorunlu 
ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgarî düzeyde 
karşılamaya yetmesi gereken ücrettir. Bu, İş Yasa
sının 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanmış ve halen 
yürürlükte bulunan Asgarî Ücret Yönetmeliğinin ön
gördüğü tanımlamadır. Bu tanımlamaya göre, asgarî 
ücretin saptanmasında yalnızca işçinin ihtiyaçları 
göz önüne alınmaktadır. 

Hatırlanacağı üzere, 1977 ve 1979. yıllarında ya
pılan tespitlerde, işçinin kendisi dışında bakmakla yü-
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kümlü olduğu aile bireylerini de, bir ölçüde de olsa, 
dikkate alacak biçimde 1,9 bağımlılık katsayısı uy
gulanırken, 1981, 1983 ve 1984 yılı tespitlerinde bu 
uygulamadan vazgeçilmiştir; bu yanlıştır, 

Yapılan istatistiklere göre, Türkiye'de ortalama 
aile bireyi sayısı 5,2'dir. Ülkemiz koşullarında bir tek 
kişinin kazanç sahibi oduğu aile sayısının çoğunlukta 
olduğu gerçeği karşısında, asgarî ücretin tespitinde 
yalnızca işçinin ihtiyaçlarını esas almak gerçeklerle 
bağdaşmayan bir yaklaşımdır. Asgarî ücret saptanır
ken, yiyecek, giyecek, eğitim, ulaştırma,* kültür, sağ
lık, ısınma, aydınlatma vesaire gibi temel gereksinim
lerin de göz önüne alınması gerekmektedir. Bugünkü 
koşullarda orta ağırlıkta "iş gören bir işçinin yeterli 
ve dengeli beslenebilmesi için günde 3 50Û kalori al
ması gerektiği hesabıyla, net 452 Türk Lirası günlük, 
13 560 lira net aylık besin harcaması yapması ge
rekmektedir. Besin dışı harcamaların toplam harcama
ların yüzde 55'ini teşkil ettiği kabul edildiğinden, bu 
durumda 551,44 liralık da net besin dışı harcama yap
mak durumundadır. O halde, tek başına yaşayan ve 
orta ağırlıkta iş gören bir işçinin yalnız kendi ihti
yaçlarım karşılamak için günde 1 003 lira civarında 
net ücret eline geçmesi gerekmektedir. Bu, ayda 
30 103 lira net ücrete tekabül eder. işçinin ailesi göz 
önüne alınır ve bağımlılık katsayısı daha önce yapı
lan uygulamalarda olduğu gibi 1,9 olarak kabul edi
lirse, bu takdirde asgarî ücretin aylık net 57 213 lira 
olması gerekmektedir. Eğer işçinin ortalama olarak, 
eşi ve 2 çocuğu itibariyle aile bireylerini de göz önü
ne alan bir hesaplama yapmak gerekirse, bu koşul
lar altında asgarî ücretin net aylık 97 229 lira olması 
gerekil'. Bugün uygulanan asgarî ücret ise, yalnızca 
brüt 24 525 Türk Lirasıdır. Görülmektedir ki, bugün
kü asgarî ücret, ulusal refahtaki artışı yansıtma bir 
yana, yönetmelikte sıralanan zorunlu ihtiyaçları bile 
karşılamatotan uzaktır. En az ücret, bugünkü mev
zuata göre 2 yılda bir saptanmaktadır. 1984 yılında 
enflasyon artış oranımın yüzde 50lerin üstünde ger
çekleştiği ıresmî rakamlarla sabittir. Hata 1985'in ilk 
ayında, yani 1985 Ocak ayında fiyat artışları İstan
bul Ticaret Odasının (ÎTO) 'rakamlarına göre yüzde 
8,2; Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına gö
re yüzde 5,6'dır. Bu itibarla enflasyon, asgari ücreti 
sürekli erozyona uğratmaktadır. 

24 Ocak istikrar önılemlerkıin uygulamaya sokul
duğu 1980 yılından bu yana, geçinme endeksleri 7 
kat artış göstermesine karşın, asgari ücretteki artış 
yalnızca 4,5 kattır. Bu durum, asgarî ücretle çalışan

ların satın alına gücünde yüzde 40 dolayında bir ge
rilemeyi gösterir. 

(Asgarî ücret, işçinin ve ailesinin yaşam hakkıyla 
yakından ilgilidir ve ona bu yüzden «(Kutsal ücret» 
denmektedir. Bu nedenle, her şeyden önce insanî ve 
toplumsal niteliğinin göz önüne alınması ve ona yal
nızca bir maliyet unsuru olarak bakmak alışkanlı
ğından vazgeçimesi gerekmektedir. En az ücret, yal
nız mevcut düzeyi korumaya yetecek bir biçimde de
ğil, aynı zamanda toplumdaki ırefah artışını da yansı
tacak biçimde tespit edilip ileri götürülmesi gereken 
bir ücrettir. Oysa, şimdiki halde mevcut düzey dahi 
korunamamaktadır. Enflasyondaki hızlı artış asgarî 
ücreti çok kısa aralıklarla tespit etmeyi gerekli kıl
maktadır. Bu nedenle Asgarî Ücret Tespit Komis
yonu derhal ve acilen toplanıp, günün, şartlarına uy
gun yeni bir 'tespitte bulunmalı ve bunu kısa aralık
larla tekrar etmelidir. Bu, aynı zamanda insanî ve top
lumsal bir görevdir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (HP ve ıMOP sıra
larından alkışlar). 

. IBASKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Musta
fa Katemli'nin, Batı Almanya'ya yaptığı gezi ile ilgili 
gündem dışı açıklaması ve Çanakkale Milletvekili 
Onural Şeref Bozkurfun, asgarî ücret konusunda yap
tığı gündem dışı konuşmasına cevabı 

İBASKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli, Batı Almanya seyahatle
ri hakkında Genel »Kurula bilgi sunmak üzere gün
dem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine söz veriyo
rum; buyurun iSayın Kalemli. 

ÇALIŞMA .VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA 'KALEMLİ (Kütahya) — Sayın IBaşkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; 'bugün huzurunuza, 
20-25 Ocak 1985 tarihleri arasında Sayın Devlet Baka
nımız Mesut Yılmaz ile birlikte Batı Almanya'ya yap
tığımız resmî geziyle ilgili bilgi vermek için gelmiş 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Federal Almanya Çalışma 
ve Sosyali Düzeri Bakanı Sayın Doktor Norbert Blum' 
un resmî davetlisi olarak, biraz önce belirttiğim ta
rihler arasımda Batı Almanya'ya 'bir ziyaret yaptık. 
Bu ziyaret, aramazdaki pek çok konutan konuşulup 
çözttalenmesini hedef almakla birlikte, göreve gel
diğimiz günden beri titizlikle takip ediğimiz ve üze
rinde önemle durduğumuz Türk işçilerinin Federal 
Almanya'da yapı tasarruf sandıklarında birikmiş olan 
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kredilerinin döviz olarak Türkiye'ye transfer edilip, • 
Türkiye'de konut edinebilmeleri yönünde kulandırıl-
mıaları dçiin 1 yıldan beri 'sürdürdüğümüz görüşme- I 
leni bir sonuca bağlamak gayesine matuftu, Bu cüm
leden olarak, önce Federal Maliye Bakanı Stoltenberk 
ile bir görüşme yaptık, arkasından da Federal Çalış
ma ve Sosyal Düzen Bakanı Sayın Doktor Norbert 
Blum ile uzun saatler alan bir görüşmede bulun
duk. 

özetle ifade eıtmem gerekir ise, Türk işçilerinin 
alın terinin ve göz nurunun karşılığı olan, hesap aç
tırdıkları takdirde yapı tasarruf sandıklarında birik
miş bulunan kendi tasarrufları, kanunî faizleri, hü
kümet primi 4- buna verilen kredilerin toplamının 
Türkiye'ye transfer edilerek,- bunun toplu konut es
prisi içerisinde ve Türkiye'de ev alımına yönelik kul-
landırîlması konusu iyi bir sonuca bağlanmıştır, 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımın yakın
dan takip ettiği ve bildiği gibi, bu yasa, Federal Al
manya'da savaş yılarından sonra konut bakımından 
yapısal düzenlemeyi iyi bir yöne fcanalize etmek için, 
yalnız Federal Almanya içinde kullandırılmak üze
re hazırlanmış bir yasadır ve bu sebeple de bugüne 
kadar Federal Almanya dışında hiçbir kişi ve kuru
luşa kuMandırılmamıştır. 

Israrlı takiplerimiz ve olayı basit bir kredi olayı 
değil, sosyal ağırlığı olan bir olay alarak görmemiz
den 'kaynaklanan espriyi Federal Alman makamlarına 
ısrarla anlatmamız sonucu, Federal Alman makam
larının da konuya bu yönde yaklaşımı, olayı çözme
mizde büyük etken olmuştur. 

özetle ifade etmem gerekirse, bundan böyle Türk 
vatandaşları Federal Almanya'daki çalışmaları ve ika
metleri süresince Federal yapı sandıklarında bir hesap 
açmışlar ise ve kendilerine kredi kullanma hakkı doğ
muş ise, her ne suretle ve şekilde olursa olsun, kesin 
dönüş şartı aranmaksızın ülkemize dönüşlerinde bu 
krediyi de birlikte getirip, kendi ülkemizde ev sahibi 
olabileceklerdir. 

Federal yapı tasarruf sandıklarından ve özel ya
pı tasarruf sandıklarından bize verilen jbilgilere gö
re, bugüne kadar 130 bin dolayında işçimizin bu san
dıklarda açılmış hesabı vardır ve bugünkü değerlere 
göre bunun tutarı 4 milyar Doyçe Mark civarındadır. 

Yine kesimlikle ifade ediyorum; kesin dönüş şartı 
aranmaksızın, kesin dönüşe bağlanmaksızm ve her 
ne şekilde olursa olsun, işçimizin kendi arzusuyla 
ülkemize dönüşünde, yine bu yapı tasarruf sandıkla- | 
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onda hesabı varsa, birlikte getirmek hakkına bun
dan böyle sahip olmuştur. 

Alman hukuk düzenindeki bir kaideden dolayı ve 
bizde bunun kullandırılması için bazı düzenlemeler 
yapma ihtiyacından gelen bir hareket Almanya tara
fından başlatılmış ve Federal Almanya Maliye Ba
kanının bize söz verdiği şekilde, kuvvetle ümit edi
yoruz ki, 1985 yılı içerisinde bu hukukî düzenleme 
de Alman dostlarımız tarafından gerçekleştirilecek 
ve yıl içinde; öyle ümit ediyoruz, bu kredilerin Tür
kiye'ye akması sağlanacaktır. 

Sizlere arz etmeye çalıştığım bu hususların sözde 
kalmaması için, bu konunun Federal Almanya'daki 
organizatörü olarak belirlenen Federal Almanya 
Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanı Sayın Dr. Norbert 
Blum ile de bütün alaıtıtığım bu hususları bir proto
kole bağladık ve basın mensuplarının gözü önünde 
de imza altına aldık, öyle ümit ediyorum ki, bakan
lığımızın ve hükümetimizin yakın takibi sonucu, yıl
lardır üzerinde durulan, ama bugüne kadar gerçekleş
tirilme imkânı olmayan bu önemli konu, gerek ülke
miz yönünden, gerek işçi vatandaşlarımız yönünden 
olumlu bir sonuca kavuşturulmuş ve halledilmiştir. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz Sayın İBoz-
kurt'un biraz önce asgarî ücret konusunda gündem 
dışı yaptığı konuşmaya bir iki cümle de ben eklemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) - Muhterem arka
daşlarım, Sayın Bozkurt asgarî ücret konusunda biraz 
önce yüce Meclisin huzurunda yaptığı gündem dışı ko
nuşmada bazı hususları dile getirdiler; samimi kanaat
leri olduğu düşüncesindeyim. Yalnız, bir iki husus
ta ilave yapmama müsaade etmelerini rica ediyorum. 
Eğer yanlış tespit etmediysem, 1984 uygulamasının 
yanlış olduğunu ifade ettiler. Kendileri burada bir 
model getirdiler, bir model çizdiler ve ona göre bir 
hesaplama yapılmasını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, asgarî ücretin ne şekilde 
tespit edileceği ve Asgarî Ücret Komisyonunun ne 
şekilde, toplanacağı, 1475 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinde çok açık ve sarih bir şekilde belirtilmiş
tir. Hükümet olarak biz bunun dışında bugüne ka
dar bir işlem yapmadık. Eğer son günlerde asgarî üc
ret konusunda, gündeme getirmek bakımından bir 
öncelik almak gibi bir düşünce yok ise, ki, geçen yıl 
biz asgarî ücreti hiçbir kesim ve taraftan talep gel-
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meksizin Çalışma Bakanlığı olarak gündeme getir
miş ve komisyonu normal süresinden 8 ay önce top
lamıştık ve bu komisyonda asgarî ücret konu
sunda aldığımız karar da oybirliği ile çıkmıştı; bu
nu hatırlatmak istiyorum. 

Biz, hükümet ve bakanlık olarak bu konunun çok 
yakından takipçisiyiz. Ben, gerek Meclisteki bütçe 
görüşmeleri sırasında, gerek komisyondaki görüşme
ler sırasında bunu açıklıkla ifade etmiştim; eğer, as
garî ücretin tespiti konusunda yeni bir görüş ve dü
şünce tarzı varsa, onu gündem dışı konuşmalarla bu
rada tartışmak yerine, usulüne uygun teklifler geti
rilirse, ilgili komisyonlarda ve Mecliste tartışırız, bu 
ayrı bir. konudur; ama bunun yeri gündem dışı tar
tışmalar ve konuşmalar şeklinde değildir. Benim de 
samimî kanaatim budur, böyle inanıyorum. 

Biz, hükümet olarak bu konunun ehemmiyetini 
müdrikiz ve çok da yakından takip ediyoruz. Hiçbir 
arkadaşımızın bundan şüphesi olmasın. Gerektiğinde 
konuyu yeniden gündeme getirmek bizim en tabiî va
zifelerimiz arasındadır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Ay

da 15 bin lira ile geçinen insanların var olduğu bu 
ülkede, bu doğal vazifenizdir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, yerinizden konuşma-
hakkmız yoktur. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Burdur Milletvekili Ali Kemal Erdem'in 

vefatına dair Başkanlık Tezkeresi (5/25) ve saygı 
duruşu. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Burdur Milletvekili Ali Kemal Erdem'in vefatına 

dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Burdur Milletvekili Ali Kemal Erdem, 5.2.1985 
günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, ya
kınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşlarımızın yüce hatırası önünde Ge
nel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet edi
yorum. • 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

, BAŞKAN — Sayın milletvekilerini 1 dakika sükût 
vakfesine davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 

BAŞKAN — Allah rahmet eylesin, 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuveyt ve Bahreyn'e gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'a, Adalet Ba
kanı M. Necat Eldem'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/688) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Ocak - 5 Şubat 
1985 ıtarilhleri arasında Kuveyt ve Bahreyn'e gidecek 
olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın' 
in dönüşüne kadar; Sağlık, ve Sosyal Yardım Bakan
lığına, Adalet 'Balkanı M. Necat Eldem'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görültmüş 
olduğunu bilgilerinize arz ederim. 

Kenan Etvren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

I 2. — İsviçre'ye gidecek olan Başbakan Turgut 
Özal'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/689) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I • 

31 Ocak - 4 Şubat 1985 tarihleri arasında İsviçre' 
I ye gidecek:, olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne 

ıkadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı t. Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

I \Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Cezayir'e gidecek olan Başbakan Turgut 
Özal'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 

I dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/690) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4-6 Şubat tarihleri arasında Cezayir'e gidecek olan 

Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakan
lığa, Devlet Bakanı ve Başbalkan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in vekiülk etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Gutrnıhuribaşkanı 

BAŞKAN — Bilgileniniz» sunulur. 
4. — Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım 

Oksay'a, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/691) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Toplantılarına 
katılmak üzere, 4-6 Şıibat 1985 tarihleri arasında Ce
zayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Ta'biî 
Kaynaklar Bakanı Sudi N. TüreTin vekillik etmesi
nin, Başlbakanın «teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Federal Almanya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Vahit Halejoğlu'na, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmazın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/692) 

İBAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Federal Alman Savunma Enstitüsü «Wehrkunde» 

tara'fından 8-10 Şulbat 1985 (tariMerinde Münih'te dü
zenlenecek olan «NATO İttifakındaki Gelişmeler» ko
nulu uluslararası toplantıya katılmak üzere Federal 
Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Balkanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı A. 'Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Eviren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-

İngiltere Dostluk Grubu kurulmasına dair Başkanlık 
tezkeresi (5/22) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Milet Meclisi Baş
kanlığının tezkereleri vardır, okutup onayınıza suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentoiararası 
Türkiye-lngiltere Dostluk Grubunun kurulması için, 
ilişik listede isimleri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5.2.1985 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclisinin Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesi Hakkında 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanu
nun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile değişik 4 
üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk Grubu
nun kurulması uygun mütalaa edilmişibir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Mülfet Mec&i 

Başkanı 

İBAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kja'buİ edilmiştir. 

RECEP ERCÜMENT KONU'KMAN (İstanbul) — 
Hangi dostluk grubu hakkında idi, ıbilgi vermediniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İngiliz Dostluk Gru'bu efendim. 
ALİ RIDVAN YILDIRIM (TuncelM) — Kurucu 

üyeler kimler Sayın Başkan? İsimleri okunmada efen
dim. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türki
ye - İsveç Dostluk Grubu kurulmasına dair Baş
kanlık tezkeresi (5/23) 

BAŞKAN -- Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde parlamentolar-
arası Türkiye İsveç Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5.2.1985 
tarihli toplantısında görüşülerek; 
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Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki lb. 1.1964 Tarih, 378 Sayılı 
Kanunun 27.6.1972 Tarih ve 1599 Sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dost
luk Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - - isveç Dostluk Grubunun kurulma
sına ilişkin tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Kurucu 
üyelerin isim listeleri okunmadı Sayın Başkan, ili
şik liste okunmadı. 

BAŞKAN —- Tezkere öyle gelmiş, biz öyle oy-
latıyoruz. 

ALI RIDVAN YILDrRIM (Tunceli) — Nasıl 
oylayacağız Sayın Başkan? 

BAŞKAN —Oylandı efendim. 

4 — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye -
Finlandiya Dostluk Grubu kurulmasına dair Baş
kanlık tezkeresi (5/24) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Bü/ük Millet Meclisinde parlamentolar-
arası Türkiye - Finlandiya Dostluk Grubu kurulma
sı için ilişik listede isimleri yazılı sayın milletvekil
lerinden oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hü
kümetin de'komi hakkındaki görüşü alındıktan son
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva
nının 5.2.1985 tarihli topiantısında görüşülerek; 

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

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN - Finlandiya Dostluk Grubunun ku
rulmasına ilişkiû tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALI RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Liste 
yok ki oylansın Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, biz Dostluk Grubunun 
kuruluşunu oyluyoruz, isimleri oylamıyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Ekteki listede bu
lunan üyelerden oluşan» diyor, değil mi Sayın Baş
kanım? 

ALI RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Listesiz 
oylanmaz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İsim listeleri, ki bunlar tahtaya ya
zılıyor, herkes üye olarak kaydediliyor, ondan sonra 
seçimler vesaire yapılıyor. Bu itibarla, biz sadece 
dostluk grubunun kurulmasını onayınıza sunuyo
ruz. 

. C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6.t — Hakkâri Milletvekili Lezgin önal'ın Dilek

çe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/73) 

BAŞKAN — Bir istifa önergesi vardır, okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Meclis Dilekçe Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lezgin Önal 

Hakkâri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Vehbi 

Batuman ve Nuri Korkmaz'ın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Rfiporu (3/666) 
(S. Sayısı : 244) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyonun 244, 245, 246 ve 
247 sıra sayılı raporlarını okutup ayrı ayrı bilgileri
nize sunacağım. 

(1) 244 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük M'ffiet MecM Başkanlığına 
Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen, Adana milletvekili Cüneyt Canver, 
Vehbi Batuman ye Nuri Korkmaz'm yasama doku
nulmazlıklarının 'kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Hazırlı'k Komisyonu Raporu, içtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 
24.1.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, haklarında 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Adana mil
letvekili Cüneyt Canver, Vehbi Batuman ve Nuri 
Korkmaz'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sına gerek 'bulunmadığına ve haiklarındaki kovuştur
manın üyelik sıfatlarının -sona ermesine kadar erte
lenmesine karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuz Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu 'benimseyerek, isnad edilen fiilin niteli
ğine göre Adana milletvekilleri Cüneyt Canver, Veh
bi Batuman ve Nuri Korkımaz haklarındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunular. 

Başkan 
Kâmıiıl T. Çoşkunloğlu 

Ankara 
Üye 

BaışkanveM'lli 
'Münir Fuat Yazıcı 

M'ante 
Üye 

Nuretiöin Yağanıoğlu Mehmet Sezai Pekuslu 
Adana 

: Üye 
Mustafa Çalkatoğlu 

AnftaHya 
Üye 

Musftaıfa Çelebi 
Haıtay 
Üye 

Rı'faıt Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
MuSbalfa Sabri Güvenç 

Niğde 
Üye 

SabahaMin Eryurt 
'Erzurum 

. Üye 

Anlkara 
Üye 

lih'san Tombuış 
Çorum 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
Üye 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Üye 
Özgür Baruftçu 

Oliyarbakır 
Üye 

İlhan Dinçel 
»Malatya 

' 
iSelahalttin Taflıoğiu 

'Yozgat 

BAŞKAN —Bilgilerinize sunulur. 
6. — Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/665) (S. Sayısı: 245) (1) 

BAŞKAN .— Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumu
za gönderilen, Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Ya
sama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık. Komisyonu, hakkında 1475 sayılı İş Ka
nununa muhalefet suçu isnad edilen Niğde Milletve
kili Birsel Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki 
kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık. Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteli
ğine göre Niğde Milletvekili Birsel Sönmez hakkın
daki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerinize arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Ço^kunoğlu. 

Ankara 
Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 
Üye 

Musifcafa Çakaloğlu . 
Antalya 

Üye 
Musitafa Çelebi 

Haltay 
Üye 

'Rıfat Bayazıit 
Kahramanmaraş 

Başkanvelkili 
Münıir Fualt Yazıcı 

Manisa 
Üye 

.Mehmet Sezıai Pekuslu 
Ankara 

Üye 
ihsan Tbmbuş 

Çorum 
' Üye 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Üye 
Orhan Otağ 

-Kocaeİ 

(1) 245 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

— 454 — 



T< B. M. M< B : 59 12 . 2 , 1985 0 : 1 

Üye 
Mustafa Salbri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Özgür Barultçu 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Sabahatöüin Eryuırt 

Erzurum 

Üye 
Selafaalfltıin Tafhoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Adana Milletvekili Mehmet Erdal Duru-

kan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (31664) (S. Sayısı: 246) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okuituyoının: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumu
za gönderilen, Adana Milletvekii Mehmet Erdal Du-
rukan'm Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu 
Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma 
Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tedbirsizlik ve dik
katsizlik sonucu ölüme sebebiyet suçu isnad edilen 
Adana Milletvekili Mehmet Erdal Durukan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunma
dığına ve hakkındaki 'kovuşturmanın üyelik sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliği
ne göre Adana Milletvekili Mehmet Erdal Durukan 
hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam 
KâmıM T. Çoşjkumoğlu 

Ankara 

Üye 
Nunetltin Yağanoğlu 

Adama 

Raşkamvekiili 
Münir Fuat Yazıcı 

Mamıisa 

'Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

(1) 246 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Anltaüyia 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Halfcay 

Üye 
Rı'faJt Bayazılt 

Üye . 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Üye 
özgür Barultçu 

Diyarbakır 

Üye 
• İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
ihsan Tombuış 

Çorum 

Üye 
Fahrettin Uliuç 

Samsun 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turhan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Sabalhaltlüin Eryurt 

•Erzurum 

Üye 
Selahaiütıin Tafhoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/651) (S. Sayısı: 247) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 11.12.1984 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, Çanakkale Milletvekili Nadir Pa-
zarbaşı'nın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komis
yonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu «maddesine göre 
Karma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantı
sında incelenmiştir. 

Hazırlık 'Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu
na Muhalefet suçu isnad edilen Çanakkale Milletve
kili Nadir Pazarbaşı'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki ko
vuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

(1) 247 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu .benimseyerek, isnad edilen fiilin nite
liğine göre Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmlil T. Çoştaıoğlu 

Anlkara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Haltay 

Üye 
Rıfat Bayazılt 

Kahramıaınmaraş 

Üye 
Mu'sitaıfa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
titan Dinçel 

Maılaırya 

Başkanvelkli'H 
'Münir Fualt Yazıcı 

Manıifca 

Üye 
Mehmıdt Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tbımbuş 

Çorum 

Üye 
Fahrettin Uâıç 

Samsun 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turhan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Sabataltitiin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
tSelahajtJbin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — BilgilerinJize sunulur. 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, her 4 rapor 

hakkında da 10 gün içerisinde itiraz vaki olmadığı 
takdirde, raporlar kesinleşecektir. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 15 arkadaşının; Bulgaristan'da yasayan Türklerin 
bugün içinde bulundukları durumun görüşülerek, bu 
konuda millî bir politikanın geliştirilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/5) 

BAŞKAN — İki adet genel görüşme önergesi var
dır; birincisini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Uzun süredir Bulgaristarida yaşayan ırkdaşlarımı

zın isim ve soyadlarının zorla değiştirilerek Bulgar-
laştırtldiklarına dair bıligiler yayın organlarında yer 
almaktadır. 

Bulgaristandan göç yolu ile gelmiş vatandaşları
mız, yakınları vasıtası ile edindikleri bilgiler ışığında, 
bu ülkede yaşayan Türklere karşı ciddî bir asimilas
yon hareketinin yönlendirildiğin'i beyan etmektedir
ler 

Konu son derece önemli ve Yüce Mecliste görü
şülerek bu konuda millî bir politikanın geliştirilmesi
ni gerektirmektedir. 

Büligarıstanda yaşayan Türklerin durumu hakkın
da Hükümetin Yüce Parlamentoya gerekli bilgiyi ver
mesini ve konunun etraflıca görüşülmesini temin 
edebilmek için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
üncü maddesi gereğince bir genel görüşme açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

NOT : Konunun önemine binaen kapalı oturum
da görüşülmesi hakkında da ayrıca önergemiz var-
dır< 

Yılmaz İhsan Hastürlc 
(İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ömer Necati Cengiz! 
İstanbul 

Mehmet Seyfi Oktay 
Arikara 

Edip Özîgenç 
(İçel 

'Ruşan Işın 
Sivas 

Günseli Özkaya 
'İstanbul 

Cemal özdemır 
Tokat 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Selahat^in Taflıoğlu 
Yozgat 

Rıza Tekin 
Siirt 

Cüneyt Canver İbrahim Taşdemir 
Adana Ağrı 

2. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 ar
kadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bugün 
içinde bulundukları durumun görüşülmesini sağlamak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/6) 
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BAŞKAN — Diğer genel görüşme önergesini oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Asırlardır Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızı 
yok etme ve Türklüklerini unutturma politikası ma
alesef son aylarda dayanılmaz bir ha) almıştır. Türk
lere karşı sürdürülen bu sindirme ve eritme hare
ketini yerli ve yabancı basından endişe ile takip et
mekteyiz. tyi birer vatandaş olarak oralarda yaşam
larını sürdürmeye çalışan bu soydaşlarımızın İnsan 
Haklan, Birleşmiş Milletler Hukuku ve Bulgaristan 
Anayasasının kendilerine tanımış olduğu haklar da hi
çe sayılmakta, insanlık dışı muamelelere maruz kal
ması ile birlikte her türlü değerleri zorla yok edil
mek istenmektedir. 

Yüce Türk Milletinin ve dünya kamuoyunun göz
leri önünde cereyan eden bu dayanılmaz ve elim tab
lonun 'değerlendirilmesi: için milletimizin en yüksek 
mercii olan Türkiye Büyük 'Millet Meclisinde görü
şülmesinde büyük yarar ummaktayız. 

Hükümetimizin Yüce Meclisimize bu hususta bil
gi vermesini temin amacıyla Anayasanın 98 inci mad
desi, İçtüzüğün 100 üncü maddesi gereğince genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Dayı Ercüment Konukman 
Balıkesir tstaribul 

pertev Aşçıoğlu Ziya Ercan 
Zonguldak Konya 

İhsan Nuri Topkaya Mahmut Olan Sungurlu 
Ordu Gümüşhane 

Mustafa Ça'kaloğlu Mustafa Kemal Togay 
Antalya İsparta 

Şerafettin To'ktaş İlhan Araş 
Balıkesir Erzurum 

Saffet Sert SabriAras 
Konya / Kars 

Fuat Özte'kin İsmail Üğdül 
Bolu Edirne 

' 'Metin Yaman Kâmran Karaman 
Erzincan ' Hatay 

Altan Kavak İbrahim Fevzi Yaman 
İstanbul İsparta 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

BAŞKAN — Bu 2 önerge hakkındaki genel gö
rüşme açılıp açılmamasına dair öngörüşme önümüz
deki 'birleşimde yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DEVAM) 
7. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 

(6/255) sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi (4/71) 

'BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12.2.1985 Sah günkü gündemde yer alan (6/255) 

sıra sayılı Kapıkule Gümrük Kapısında Yolsuzluk 
Olaylarına ilişkin sözlü soruma matuf olan yeterli bil
gileri edinmiş, bulunuyorum. 

.Bu sebepten dolayı, sözlü sorumu geri çekiyorum. 
Gereğini Saygılarımla arz ederim. 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
8. — ölüm cezasının hükümlü Lütfi Polat'a ait 

dava dosyasının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi (3/676) 

BAŞKAN — 'Başbakanlığın, İçtjüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) 21.1.1985 gün ve 19-301-02657 sayılı 

yazımız, 
b) Adalet Bakanlığının 22.1.19-85 gün ve CİGM 

1.134 - 1.1985 - 4605 sayılı yazısı, 
Kan gütme saiki birden ziyade kişiyi öldürmek, 

öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
suçlarından ölüm cezasına mahkûm edilen Lütfi Po-
lat hakkındaki dava dosyası ilgi yazı ekinde gereği 
yapılmak üzere sunulmuştu. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 21.1.1985 gün 
ve TK/248 sayılı yazı 'ile «Tashihi Karar incelenme
si» talebinde bulunduğundan, Lütfi Polat'a ait dava 
dosyasının Adalet Bakanlığına tevdii edilmek üzere 
Başbakanlığa iade ed'iJmesirii arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki dosya hü
kümete geri verilmiştir. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
9. — Başbakan Turgut özal'ın, Cezayir Demok

ratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nm davetlisi ola
rak Cezayir'e yapacağı resmî ziyarete Anayasanın 82 
nci maddesi gereğince katılacak milletvekillerine ait 
liste. 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cezayir Demokratik Hal'k Cumhuriyeti Başbaka
nının davetlisi olarak'4 - 6 Şubat 1985 tarihlerinde 
a'dıgeçen ülkeye yapacağım resmî ziyarete, ekli Üstede 
aidları yazılı parlamenterlerimizin de katılması düşü
nülmektedir, 

/ . — Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üye
liğe seçim, 

BAŞKAN — Gündem'in «ISeç'im» kısmına geçi
yoruz^ 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECL 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 9 

Arkadaşının, Hayalî İhracat Yaparak Vergi İadesi Al
mak Suretiyle Haksız Kazanç Temin Eden Firmaları 
ve Hayalî ihracat Olayının Sonuçlarını Tespit Etmek 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergesi (10/6) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz, 

İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 9 Arka
daşının, Hayalî İhracat Yaparak Vergi ladesi Almak 
Suretiyle Haksız 'Kazanç Temin Eden Firmaları ve 
Hayalî İhracat Olayının Sonuçlarını Tespit Etmek 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bİr Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere 
başlıyoruz, 

Hükümet?.. Yerini almıştır. 
İçtüzük gereğince önerge sahiplerinden bir arka

daşa ve bilahara da grup sözcülerine söz vereceğim. 

1 2 , 2 . 1985 O : 1 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut Özal 
'Başbakan 

LİSTE : 
Recep Ercüment ıKonükmaıt 
Sabahattin Araş 
Seçgin Fırat % 

Sururi Baykal 
Abdulkerim Yılmaz Erdem 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonurida açık bulunan üyelik için 
Anavatan Partisi Grubunca Uşak Milletvekili Sayın 
Mümtaz Güler aday gösterilmiştir. 

Oylarınızla sunuyorum : Kabul eldenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

Gruplar adına; (Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Sinop Milletvekili Hilmi Biçer, Ana
vatan Partisi Grubu adına Sayın İlhan Aşkın, Halkçı 
Partisi Grubu adına ise henüz bir isim gelmemiştir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Gönderiyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geldiğinde kaydedeceğiz efendim. 
Şimdi Meclis araştırması önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzunca .bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve 
sonuçları merakla beklenen «Hayalî ihracat iddiala
rını araştırmak, Hazinenin uğradığı zararları ve ha
yalî ihracat yaparak vergi iadesi alıp, 'haksız kazanç 
temin eden 'firmaları tespit etmek, Hükümetin çöz
mekte acz içine düştüğü hayalî ihracat olayının so
nuçlarını ortaya çıkarmak, kamuoyundaki kuşkulan 
gidermek amacı iılıe» Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 nci maddelerine göre Meclis Araştırması yapıl
masını arz ve talep ederiz. 

D. Fikri Sağlar 
IçeTMilletvelkli 
ve 9 arkadaşı 

rv. — SEÇIMLER 
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G E R E K Ç E 
Bilindiği üzere 1984 yılının Nisan ayında ve vergi 

iade oranlarının düşürülmesi öncesinde hayalî ihracat 
iddiaları yoğunlaşmış yine özellikle İsviçre ve Alman
ya'ya yapılan haili, giyim eşyası ve deri ihracatında 
hayalî ihracat yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

Yine iddialara göre, ihracatta vergi iadesine konu 
olan 300 milyar liradan 100 milyarının hayalî ihracat 
karşılığı olduğu, soruşturmanın 'başlangıcında ise 'bu ra
kamın 5 milyar civarında olduğu ileri sürülmüştür. Ha
zine ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğünde bir üst düzey 
yetküisinıkı açıkılamasına göre, Hükümetin, hayalî ihra
cat yapan firma sayısının 3-5 civarında olduğunu san
malarına rağmen soruşturmayı derinleştirdiklerinde 
firma sayısının çoğaldığı, bu firmaların tümünün açık
lanması ile sistemin çökeceğini belirtmesi, hayalî ihra
catın ülkemizde kurumlaştığını orifcaya çıkarmıştır. 

Aynı yetkilinin yaptığı açıklamada «Hazineye ge
len rakamlar ile, kompütürdefci rakamların 'birbiri ile 
çeliştiği, bu çelişkinin hayalî ihracatçıların hayalî ra-
kamllar verişinden kaynaklandığı, Hükümetin bu so
runu çözmekten aciz kaldığını» belirtmiştir. 

4 Ocak 1985 tarihli 'bir gazete de ise; «Hayalî ih
racatın mazisinin 1984 başlarına uzandığını, vergi iade 
oranlarının önce '% 80'e, sonra % 55'e düşürüleceği
ne ilişkin yapılan açıklamalardan sonra ihracatta «nay
lon patlama» nın gerçekleştiğini, özellikle Almanya ile 
İsviçre'ye yönelik ihracatın Ocak-Mart 1983'te ihra
cat tutarı 8,6 milyon ve 73,5 milyon dolar düzeyin
de 'bulunurken bu makamların 1984 Ocak-Mart dö
neminde 206,4 ve 349,3 milyon dolara ulaştığını. Tür
kiye'den çıktı görünen 550 milyon doların üzerindeki 
malın gerçekte 82 milyon dolar civarında olduğunu» 
açıklamıştır. 

Yine bazı ihracatçı firmaların hayalî ihracat yap
tıklarının Merkez 'Bankasınca saptandığı, bunlar ara
sında Türkiye'de ciddî olarak tanınan kişilerin de 
ortak bulunduğu firmaların yer aldığı ve bunlardan 
bir dış ticaret anonim şirketinin 650 milyon civa
rında ve 'bir holdingin 240 milyon hayalî ihracat
tan vergi iadesi aldığı, haksız alınan bu iadenin ye
niden geri alınma amacı ile firmanın mahkemeye ve
rildiği yetkililerce ifade edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, hayalî ihracat iddiası ülkemizde 
milyarlarca lira zarara yol açmış ve yalnızca iddia
dan ibaret olmayan gerçek bir olaylar dizisidir. Ka
muoyu uzunca »bir zamandır hayalî ihracat iddiala
rının sonuçlarını bekiemesine karşın bir yıldır bir so

nuç alınmaması olayların hasır altı edildiği intibaını 
yaratmakta ve kamuoyundaki kuşkuları giderek artır
maktadır. 

Kaildik! yetkililer gerek yasalardaki boşluklardan, 
gerekse hayalî ihracat yapan firmaların sayılarının 
çokluğundan Hükümetin işin içerisinden çıkamadığını 
açıklamaktadırlar. 

Yukarıda açıklanan nedenlerin ışığında; 
Konunun aydınlığa kavuşturulması ve Meclisimi

zin bilgi edinmesi için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 noi maddelerine göre Meclis arattırması yapıl
masını arz ve talep ederiz. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergenin müzakeresine geçiyoruz. 
İçtüzüğe göre ilk söz hükümet adına Devlet Baka

nı Sayın Mesut Yılmaz'a ait. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
İçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar ve 9 arkadaşı 
tarafından verilen Meclis araştırması önergesi üze
rinde, hükümetin görüşlerini açıklamak ve Yüce 
Meclise bilgi vermek için huzurunuzdayım. 

önergede araştırmanın amacı; «Hükümetin çöz
mekte acz içine düştüğü hayalî ihracat olayının so
nuçlarını ortaya çıkarmak, kamuoyundaki kuşkulan 
gidermek» şeklinde ifade edilmiştir. Hükümetin acze 
düştüğü iddiası doğru değildir. Tam tersine, bu olay
ları daha kamuoyuna yansımadan çok önce bizzat 
tespit ederek üzerine giden, hükümetin kendisi olmuş
tur. Bu, herhalde önergede ifade edildiği gibi, olay
ları hasıral'tı etmeye çahşan bir hükümetin tutumu 
olamaz. Binaenaleyh, tartışmanın hiçbir safhasında 
bu gerçeği hatırdan çıkarmamanız gerekir. 

Bu tartışmanın ortaya koyduğu Ibir başka gerçek 
daha var; Türkiye bugün artık, «Döviz gelsin de 
nasıl olursa olsun, nasıl gelirse gelsin» düşüncesini 
gerilerde bırakmıştır. 1980 öncesi dönemde Türkiye 
döviz açısından çaresizlik içinde kıvranırken «Kat
lı kur politikası» gibi bazı zecrî politikaları uzun yıl
lar uygulamış, hatta 1979 senesinde bir ara işçi dö-
cizlerine, resmî dövize oranla yüzde 30 fark öde
mek suretiyle, bugün hayalî ihracat olayında sağlan
ması amaçlanan ek menfaati devlet, kendisi sağla
mayı kabul etmiştir*, 

Sayın milletvekilleri, ihracatın artırılması Türki
ye'nin gündemindeki en hayatı meselelerden biridir. 
İhracatın önemi, sadece kalkınma hızını belirleyen 
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en önemli faktör olmasından gelmiyor; fiyat istik
rarı, istihdam gibi başka birçok konu da İhracatla 
yakın ilişkilidir. Geçmişte Türkiye ne zaman ödeme
ler dengesi bakımından sıkıntıya düşmüşse, arkasın
dan ekonomik ve siyasî bunalımlar gelmiştir», 24 Ocak 
198'0'de yeni bir ekonomi politikasına geçilirken, hü
kümetin önündeki en kritik mesele ihracatın artınl-
masıydı. Bu amaçla bir dizi 'tedbir alınmıştır; ihra
catçıya ucuz kredi verilmesi, ihracata vergi iadesi 
ödemesi yapılması gibi, daha önceden uygulanan 
bazı tedbirler genişletilerek devam ettirilmiş, bunun 
yanında ihracatçının getirdiği dövizin bir kısmının 
kendi ihtiyacı için kullandırılması gibi ek bazı teş
vikler getirilmiştir. Aynı zamanda, vergilendirmede 
'ihracatçılara ibazı indirimler sağlanmıştır. 

Bu teşvik politikası sayesinde Türkiye, geçtiğimiz 
5 sene içinde ihracat artışında dünya rekoru kır
mıştır. 1979 yılında 2 milyar 260 milyon dolar olan 
Türkiye'nin ihracatı, 1984 yılında 7 milyar doları 
geçmiştir. 1983"teki duraklamaya rağmen 1984'te 7 
milyar doları geçmiştir. Aynı dönemde dünyada bu 
oranda artış sağlayan ibaşlka hiçbir ülke yoktur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Balkınız, 1979 senesin
de, neredeyse Türkiye'nin 2 kata ihracat yapan Yu
nanistan, bugün bizden çok gerilerde kalmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayalî rakamlar da 
var mı bunun içinde Sayın Bakan? 

ALİ TANRIYAR (İstanbul) — Dinle de öğren, 
dinle de öğren. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz sonra 
sayın gruplar adına arkadaşlarımız konuşacaklardır, 
onlar da beyanlarını bildirecekler; sayın hükümetin 
görüşlerime aykırı bir düşünceleri varsa, elbette bil
direceklerdir. Bu itibarla, sayın sözcünün sözünü kes
mede hiçbir yarar yoktur. 

Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET IBAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Kısacası, ihracatı teşvik politikası, genel
de hedefine ulaşmıştır. 

Teşvik politikası demek, ekonominin normal seyri 
içerisinde ulaşılamayan veya yetersiz olan bazı so
nuçlara, Ibu süreci zorlamak suretiyle ulaşılması de
mektir. Bunun da belli bir maliyeti vardır; her teş
vik politikasının belli bir maliyeti vardır. Şu veya bu 
şekilde suiistimaller olabilir; ama öte yandan bugün 
dünyada ihracat .atanında kıyasıya bir rekabet var ve 
ihracat dövizi aslanın ağzındadır. Bu nedenle, bütün 
devletler bu sakıncalarını bildikleri halde, ihracata 
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teşvik politikası uygularlar. Ancak, bu politikanın 
dinamik biçimde uygulanması lazımdır. Nitekim, 
ucuz ihracat 'kredilerinin ihracat dışı alanlara kulla
nıldığının anlaşılması üzerine, 1980 Temmuzunda 
bu kredilere ek. bazı mükellefiyetler; teminat zorun-
luğu, cezaî faiz uygulaması getirilmiştir. Bu tedbirler 
sayesinde ihracat (kredisinin başka alanlarda kullanıl
ması, yani suiistimali geniş ölçüde önlenmiştir! Ta
mamen ortadan kaldırılabikniiş midir; kaldırılama
mıştır; ama unutmayın ki, bugün Batı ülkelerinde 
de ihracatı teşvik tedbirleri uygulanıyor ve oralarda 
da buna benzer suiistimaller, sızıntılar olmaktadır. 
Bunlar bir yerde, ihracatta sağlanan artışın alter
natif maliyetidir. Elbette hükümetlere düşen, bu tür 
suiistimal kapılarını kapamak, haksız kazanca mani 
olmaktır. Bunu yaparken de asıl geniş ihracatçı kit
leyi tedirgin etmemek, olanların şevkini kırmamak zo
rundasınız. Yani mesele, fevkalade hassas bir mesele
dir̂  

Şimdi, geliyorum önergede ve önergeye kaynak 
olan bazı basın organlarında yanlış olarak, «Hayalî 
ihracat» diye adlandırılan olaya. Hayalî ihracat veya 
teknik deyimiyle ıfiktif ihracat, bir malın fiilen ihraç 
edilmemiş olmasına rağmen, ihraç edilmiş gibi gös
terilmesi ve bedelinin döviz olarak yurda getirilerek 
Türk Lirası karşılığının tahsil edilmesidir; hayalî ih
racat budur. 

Hayalî ihracat niçin yapılıyor? İhracata verilen 
vergi iadesini tahsil etmek için yapılabilir. İhracatçı
ya sağlanan ucuz kredi karşılığında verilen döviz ta
ahhüdünü kapatmak için yapılabilir. Yani mesele, 
esas itibariyle teşvik tedbirlerinin suiistimali mesele
sidir 

Başka bir suiistimal şekli daha var. Vergi iadesi lis
tesinde yer almayan veya düşük vergi iadesi veri
len bir malı, yüksek vergi iadesine tabi bir mal gibi 
gösterip ihraç edebilirsiniz. Böylece, hak ettiğinizden 
daha fazla vergi iadesi altmış olursunuz; ama bu 2 tip 
olay da bizim konumuzun dışındadır; çünkü bunlar 
kaçakçılık ol'aylarıdır. Bu olaylar emniyeti ve gümrük 
teşkilatını ilgilendiren olaylardır. Bu olaylar, Gümrük 
Kanunu hükümlerine göre önlenmeye çalışılmakta ve 
eğer fiilin işlenmesinden sonra tespit edilm'işlerse, 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. 

Teşvik tedbirlerinin, asd konumuzu teşkil eden 
3 üncü bir suiistimal şekli ise, ihraç edilen bir malın 
değerinin olduğundan daha fazla gösterilip, yurt dı
şında 'sağlanan dövizlerin gerçek ihracat bedelinin 
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üzerine eklenerek, mal 'bedeli gibi yurda getirilmesi
dir. Konumuz, sadece bu olaya münhasır'dır. Bu yola 
başvurmanın amacı, gene vergi iadesinden faydalan
mak ve döviz taahhütlerini kapatmaktır. Ancak bu 
olay, da'ha önceki 2 alaydan karakteri itibariyle fark-
lı'dır. Burada hayalî bir ihracat değil, mal bedeli şi-
şMîmiş bir ihracat söz konusudur. Diğer 2 olaydan 
suiistimalin gümrük muayene memurları tarafından 
tespiti mümkünken, bu tür suiistimalin ancak uzman
larca tespiti mümkündür. Dolayısıyla bu olay, basit 
bir zabıta olayı değil, ekonomik bir olaydır. 

Şirridi, bu tip suiistimal olaylarını önlemek için, 
teşvikten faydalanılan her malın fiyatının kontrol edil
mesi, bir rayiç bedelin tespit edilmesi ve bu fiyatın 
üzerinde olan ihraç fiyatlarına müsaade edilmemesi 
'bir tedbir olarak önerilebilir; ama böyle bir tedbir, 
hem ticaretin serbestîsi ilkesine uymaz, hem de bizim 
asıl amacımız olan, ihracatta bürokrasinin kaldırılma-
sı amacıyla çelişir. Neticede, çok katlı bir ihracat bü
rokrasisi yaratırsınız ve ekonomi zarar görür. Ekono
miye zarar vermeden başvurulabilecek tek çözüm, bu 
teşvikleri azaltmak ve zaman içerisinde giderek kal
dırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi hükümet ne yapmış 
bir de ona bakalım. 1983 Aralığında hükümete gel
mişiz, 1984 Ocağında ihracatta vergi iadelerinin belli 
hür takvime göre düşürüleceğini açıklamışız, takvimi 
de ilan etmişiz. Sonuçta, 1984 yılında ihracatta vergi 
ia'desirii toplam yüzde 45 oranında düşürmüşüz. İhra
cat kredisi faizinin 1984 Şubatında yüzde 40'a, 1984 
Temmuzunda yüzide 45'e çıkmasını sağlamışız. 1985 
yılı başında da düşük faizli, vergi, resim ve harçtan 
muaf ihracat kredisi uygulamasını tamamen kaldır
mışız. ıBunları yaparken 3 tane amacımız var; hem 
ihracatta özkaynak kullanımını zorlamak istiyoruz, 
hem teşviklerin suftstîmalini önlemek istiyoruz, hem 
de ihracatın bütçe üzerindeki yükünü azaltmak isti
yoruz, Bu arada, geçen yılın ocak - mart döneminde 
bazı firmaların ihracat bedellerini şişirerek suiistimal 
yaktıklarından .şüphelenilmiş ve cesaretle üzerine gidil
miştir. Hemen ifade edeyim ki, bu olayla ilgili ola
rak çeşitli çevrelerde yapılan spekülasyonların ger
çekle hiçbir ilgisi yoktur. 

1984 yılında 315 milyar liraya ulaşan vergi iade
leri ödemeleri içinde, fazladan ödendiğinden şüphe
lenilen miktar 5 milyar lira dolayındadır. Toplam 16 
firma incelemeye alınmıştır. Hazine ve kambiyo kont
rolörleri ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı hesap uz
manlarınca hem yurt içinde, hem de yurt dışında ya

pılan incelemeler sonucunda, bugüne kadar 4 firma 
savcılığa verilmiş, 4 firma ise temize çıkmıştır. 8 fir
ma ile ilgili incelemeler halen devam etmektedir. İn
celeme ve soruşturma sonuçları alınmadan bu firma
ların isimlerini açıklamanın, hem söz konusu firmala
rın ticarî itibarı, hem de genel ihracatımız açısından 
telafisi güç durumlar yaratacağına İnanıyoruz. 

' Sonuç olarak; hükümetimiz olayı örtbas etmek 
niyeti ve gayreti içinde değildir. Ancak, ihracatçıla
rımızı tedirgin etmeyi istemediğimiz doğrudur. Ben
zer olayların tekerrürünü önleyici bütün tedbirler alın
mıştır. Bugün yürürlükte olan teşvik sistemi suiisti
male kapalı bir sistemdir. Geçmişteki suiistimallerden 
Ötürü Hazinenin zararı da mutlaka tazmin ettirile
cektir. Hükümetimiz bu son derece teknik konuda in
celemelerin, devletin inceleme elemanlarınca sonuçlan
dırılmasının ve sonuçların yüce Meclise sunulması
nın daha doğru olacağı görüşündedir. Bu nedenle araş
tırma önergesine katılmıyoruz. 

Hepinize saygılar isunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Hilmi Biçer; buyurunuz efendim. 
MDP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın üyeler; bu sefer de devletimi
zin, rejimimizin ve yüce Meclîsimizin itibarıyla ya
kından ilgisi bulunan 'bir suiistimal 'konusundaki öner
ge üzerinde grubumuz adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınızdayım; ta vesileyle sizleri 
saygıyla sdamlıyorum, 

Sayın milletvekilleri, 'biraz önce hükümet adına ko
nuşan Sayın Mesut Yılmaz beyin Kaya Erdem'in ye
rine neden konuştuğunun açıklanmasını özellikle istir
ham ediyorum. (ANAP sıralarından «Hükümet söz
cüsü» sesleri) 

Arkadaşlarım, bağırmayla bir yere varamayız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Ben görüşümü söy
lüyorum efendim, görüşüme saygılı olun lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, devam edin. 
HİLMİ ©İÇER (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, Türkiye'de herkesin bildiği bir konu var, sayın 
başbakan yardımcıları arasında bir görev taksimi var, 
gazetelerle ilan ediliyor, radyoyla ilan ediliyor, biz 
bunu bekliyorduk, yoksa yadırganacak bir mesele ol
duğu için değil. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, bunlar konularımızın dı
şındadır, bu İtibarla 'konumuza girelim; devam edin. 
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HİLMİ BÎÇER (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, muhalefetin görev yapmadığını ve 1>u görevi de 
kendilerinin yaptığını kamuoyuna açıklamak ihtiyacı
nı duyan Sayın (Başbakanımızı ve Sayın ANAP Gru
bu bu görevi yapıp yapmadığını bu önerge vesilesiyle 
bizlere söylemek fırsatını vermiş, bulunuyor. Bu yön
den önergeyi veren sayın arkadaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Yalnız, bu izahatımdan önce bir hususun 
açıklanmasını zarurî görüyorum. 

Hayalî ihracatın kökü epey gerilere doğru uzan
maktadır. Mazide madenî yağın zeytinyağı diye, güb
renin kuru üzüm diye ihraç edildiğini henüz unut
madık. Bu yönden bu meseleyi sadece ANAP iktida
rının bir meselesi olarak da görmüyoruz. Hayalî mo
bilya sanığı olarak mahkûm olan bir vatandaşımızın 
da cezasını çökmekte olduğu hepimizce malumdur. 
Bu tür olaylar bundan sonra da olabilir. Burada 
önemli olan konu, buna muttali olan yetkililerin ne 
şekilde hareket ettiği ve bu olayların üzerine nasıl 
gittikleri ve ne netice aldıklarıdır. 

önergede de belirtildiği gibi, hükümet, geçen yı
lın başlarında, nisan ayından itibaren, sayın hükümet 
sözcüsünün de izah ettiği şekilde, vergi iade oranla
rının önce yüzde 80'e sonra da yüzde 55'e düşürüle
ceğini ilan etmiştir. Bu açıklamadan sonra ımemle-
fcetiımi'zde birdenbire ihracat patlaması olmuş, vergi 
iade oranlan düşürülmeden, bundan yararlanmak 
içtin bazı sözde ihracatçılar tüm yılda yapmayı taah
hüt ettikleri ihracat rakamına ilik 2 ayda ulaşmış gö
rülmektedir. 

tşte bu ihracata hücum, hükümeti endişelendir-
mlş olsa gerek ki, naylon ihracat ortaya çıkarılmış bu
lunuyor. Esasen bu meselenin dedikodusu ayyuka çık
mış, birtakım gazetelerimizde fıkralara ve fotoroman
lara dahi konu olmuş; fakat bunu duymayan yalnız 
hükümetimiz kalmıştır. 

Bunun üzerine, Sayın özal başta olımiafc üzere bu 
konuda birbirleriyle tenakuzlu da olsa, hükümet ta
rafından çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bilhassa Sayın 
özal 16 Mayıs 1984 ıtarihinde, bütün firmaların de
netleneceğini, hayalî ihracat konusunun en ufak ay
rıntılarına kadar araştırılacağını açıklamıştır; ama, 
olan olmuş, iş işten geçmiştir. 

27 Mayıs 1984 tarihli gazetelerde ISaym Pakde-
mirli, hayalî ihracat yapan firma sayısının 9 olarak 
tespit edildiğini bildirmiş ve 'bu firma isimlerinin bir 
kısmı da basınımızda yer almıştır. Sonra ine oldu; bir
kaç açıklama ve tedbir bildirme ile tansiyon düştü, iş 
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savsaklandı. 1 seneye yakın zamandan beri bu konu
da hangi makamın soruşturma yaptığı bile belli de
ğil. 9 (Şubat 1985 tarihli Milliyet Gazetesinin baş tara
fında büyük puntolarla yazılmış başlık altında şu ha
ber var: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı konu
nun Merkez Bankası ve Teşvik ve Uygulama Dairesi 
tarafından soruşturulduğunu savunurken, Teşvik ve 
Uygulama Dairesi asıl yetkilinin Merkez Bankası ol
duğunu öne sürmekte. Merkez Bankası ise sorunun 
Hazine Teşvik ve Uygulama Dairesi ıtarafından izlenil-
diğini iddia etmektedir. Velhasıl top ortada kalmıştır. 

Gece yarısı oğlunu suçüstü yakalama heyecanı 
içinde onu karakola ihbar etmekten pişman olarak, 
sonra kurtarmaya çalışan bir baba gibi bakanını adlî 
mercilere teslim eden Sayın iBaşbakanımızın buradaki 
tutum ve davranışını iizah etmek mümkün değil. Oy
saki, buradaki zarar diğer zararlar gibi 25 milyon de
ğil, resmî açıklamalara göre büyük meblağlara ulaş
maktadır. Mesela AlmanyaVa yapılan ihracat için 1 
milyar dolar, İsviçre'ye yapılan ihracat için de 4 mil
yar dolar ki, ceman 2 devlet için 5 milyar dolarlık ha
yalî ihracat yapıldığı açıklanmıştır. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Tespit edilemeyen ve açıklanmayanlar 
hariç. 

Arkadaşlar, bu hükümetin beyanıdır. 

B. DOĞANOAN AKYIÜREK (İstanbul) — Hep
si mi hayali? 

(BAŞKAN — Devam edin efendim. 

HİLMİ BİÇER (Devaınlla) — Arkadaşlar, vergi 
iade primlerine göre bunun yüzde 30'u ilgililere iade 
ediliyor. Memleketi sömüren bir şebeke hakkında ya
pılan suiistimal ile ilgili ©İle tutulur, gözle görülür 
hiçbir işlem yok. Eğer muhalefet görevini Sayın Baş
bakanımız böyle yapıyorlarsa başarılar dilerim. Yü
ce Meclisteki muhalifet milletvekilleri ise bu ve bu
na benzer konulardan haberdar oldukça yetkilileri 
uyarmakta ellerinden geleni yapmaktadırlar. Nitekim; 
bu konu ile ilgili olarak Antalya MiMetvekilimiz Sa
yın 'Kadri Altay 17 Mayıs 1984 tarihli Birleşimde gün
dem dışı bir konuşma ile sert eleştirilerde bulundu. 
Onu takiben 25 Mayıs I984'de Grup Başkanımız Sa
yın Ali Bozer, hükümetin konunun üzerine önemle 
eğilmesi gerektiğini ve bunu beklediğimizi basına 
açıkladı. Bunlar ve buna benzer bir sürü temaslar. 

Grubumuz, ANAIP iktidarının henüz başarı şan
sım kaybettiği inancında değildir. ANAP iktidarının 
bu kadar kısa süre içinde başarısızlığının ortaya çık
ması halinde rejime zarar verileceğine inanıyoruz. 
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Ayrıca, muhalefetin sorumsuz engellemeleriyle bir ı 
(iktidarı felç eden acı tecrübeler henüz grubumuzun 
hafızasından sMinmemişt r. 

Yapıcı bir muhalefetin, memlekete iktidar kadar 
faydalı olacağı görüşünü muhafaza ediyoruz. İşte, bu | 
nedenle, her konuyu da gündeme getirmekten çefcin-
anekteyiz. Başka türlü bir düşüncemizin olmadığım 
değerli arkadaşlarım lütfen kabul buyursunlar. 

Halkçı Partili sayın arkadaşlarımız tarafından ve
rilen soruşturma önergesinin yararına kesinlikle ina- I 
nıyoruz. Eski devirlerde de görülen ve o zamanın hü
kümetlerince amansız takip edilen bu ıtür yolsuzluk
lar ANAP iktidarı zamanında neden astronomik se- I 
viyelere çıktı suali cevap aramaktadır. Kanaatimizce I 
ihracat sisteminde yapılan 'bir değişikliğin buna se
bep olduğunu söylemek mümkündür. Evvelce ihraç 
olunan malların fiyatları Ticaret Bakanlığındaki tes
cil dairesi tarafından tescil ediliyordu. Tescil edilir
ken, bu sistem terk edilerek, ihracatçıya, «Müşteriyi I 
bulursan, satabildiğin fiyattan sat» denilmiş ve âdeta I 
ihracatçı bir boşluğa terk edilmiştir. Bunun üzerine I 
ortaya korsan ihracatçılar çıkmıştır, tş bitirici hükü- I 
met, mevzuatı ba&itleştireyim derken, uçuruma düşür- I 
müş ve hırsızlığa kapı açmıştır. Bundan sonra ihracat I 
değil, vurgun peşine düşülmüştür. Hükümetin, mev- I 
zuiatı basitleştirme hareketi ve ihracatı teşvik niyeti I 
samimidir. İhracatın teşviki karşısında değiliz. Sayın I 
devlet bakanımız bunu yanlış aksettirdiler. Biz yalnız I 
suiistimalin karşısındayız; ama bir sistem tedbirleriy- I 
le birlikte reforma tıabi totulmazsa, bu pürüzler or- I 
taya elbette çıkacaktır. 

Şimdi, bu vurgunlar olur, Hazine soyulup soğana I 
çevrilir, her köşede emeksiz bir milyarder türerken, I 
namuslu ve haysiyetli gerçek ihracatçılar nerededir? I 
Bunlar da zan altında değil midirler? (Bir araştırma ile I 
namusluyu ve samimî olmayanı ayırmak gerekmez I 
mi? (Böyle dumanlı havalarda gerçek işadamları kö- I 
şeye çekilmiş veya sahayı terk etmişlerdir. Bence en I 
büyük zarar işte buradadır.. Nitekim, zaman zaman I 
bir kısım ihracatçılarımızın gazetelerde bu tahkikatla I 
ilgili tfeveranlı beyanlarını okumaktayız. . Zamanın I 
darlığı nedeniyle bunları ifade etmek bu kürsüden I 
mümkün değil. I 

Hükümetin bu konu üzerindeki tahkikatıyla ilgili I 
olarak, halik arasında büyük dedikodular dolaşmak- I 
tadır. Şimdi, her birimiz tatilden geliyoruz ve her uğ- I 
radığımız yerde büyük dedikodularla karşılaşıyoruz. I 
Arkadaşlar, evvela bunları önlemek zorundayız. Va- | 
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ıtandaşlar demektedirler ki, «Hükümet 1 senedir ka
sıtlı olarak bu olayın üzerine gitmemektedir. Zira 
duyduğu hir olayı gece yarısı karakola linıtikal ettiri
yor. Neticesi onların adamlarına dayanır ve belki de 
biraz daha uzatarak onları çıkaracakları bir af ile 
kurtarma peşindedirler.» ıBunu diyorlar, buna mani 
olmak mümkün değil. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— '.Sen kafandakileri söylüyorsun. 

UMUMİ IBlÇER (Devamla) — (Benim kafamda 
çok şeyler var arkadaşlar, merak etmeyin; sizin görü
nüşlerinizin dışında değilim; ama dost acı söyler. 

Kamuoyunu oluşturmaya yönelen bu dedikoduyu . 
silmek için bile Meclis araştırması önergesini kabul 
etmeye medburuz. IBu araştırmayla hem şüphe ve 
zamlar ortadan kalkar, hem de namuslu kişiler ibra 
olurlar; kurunun yanında yaş da yanmaz. 

IBu olay, Hazinenin soyulımasıdır. Gazete hava
dislerine göre, Sayın Kaya Erdem ve biraz önce de 
Sayın Mesut Yılmaz beyefendiler; «Araştırma 'öner
gesine karşı olduklarını» bildirdiler. Buna inanmak 
mümkün değil, ama karşı iseler onların dediği ollsun. 

önergenin müzakere edildiği bugünlerde Türkiye' 
nin bu konularla ilgili genel manzarasına lütfen bir 
göz atalım. Son bir iki seneden beri ortadaki manza
ra, hatırlayabildiğim kadarıyla şöyle: Bankerler ola
yı halikı soyup soğana çevirmiş, hayalî bankalar ku
rulmuş, devletin milyarları birtakım şahısların cebi
ne gitmiş ve güya onlar hakkında tedbir alınmış. 
Adamlar Amerika'nın bilmem ne eyaletlerinde şato
lar kurmuşlar, bizim mahkemeler yahut idarî ma
kamlar tedbir almışlar. Hayalî ihracatçılar çıkmış, iş
te mesele belli. Hayalî nakliyeciler çıkmış, onların me
selesi henüz gündemimizde. Bir de gümrükçüler çık
mış; herkes soyuyor da ben soyamaz mıyım demiş. 
Bir şebeke daha çıkmış, o da gümrükten soymaya baş
lamış. Bunlar da hesap veriyorlar. Bu kadar soyulan 
ve dolandırılan devlet de çıkmış ortaya, ben de va
tandaşı soyacağım demiş, o da ağır vergileri yükle
meye başlamış. Allah yardımcımız olsun. (MIDP ve 
IHP sıralarından alkışlar) 

Köprüyü de satsak, barajları da satsak, bunun 
kapatılacağını tahmin etmiyorum. Hayatî varlıkları
mızı da lütfen satmamaya gayret edelim. 

Arkadaşlar, çok kaba bir söz, ama 'yeri gelmişken 
söyleyeyim. IBurada herkesin kafasında bir istifham 
var. Halk deyimidir; sanki «Devlet deniz, yemeyen 
domuz» diyor birbirine herkes. İnsanın ister istemez 
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bu devire hân-i yağına devri diyeceği geliyor. Bun
dan 100 sene evvel Tevfik Fikret de herhalde böyle 
bir sıkıntının içinde olsa gerek, «Hân-i Yağma» şiiri
ni yazmış. 

Bütün bunlara taş çıkartan ve usiisitimaller reko
ru kırdıran bir devlet ihalesi kanunumuz var ki, bu
nun hakkındaki dedikoduları böyle saatlere sığdır
mak mümkün değil. Ömrümüz boyunca savunduğu
muz ve savunmaya da devam edeceğimiz demokratik 
sistemi bu kadar çirkin göstermeye kiımsenin hakkı 
yoktur. İşte bu manzara bile... 

GÜRBÜZ ŞAKRAINLI (Manisa) — Senin de 
yok. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — ©enim de yok elbet
te. 

ilşte bu manzara bile suiistiımalllerıin üzerine bü
yük oesaretle gidilmesini ve yüce parlamentonun bu 
olaylara ©1 koymasını zarurî kılmaktadır. Eğer araş
tırma önergesini kabul ötmeyecek isek, vatandaşla
rımız size şöyle diyeceklerdir: «Bu ihracatı yapan şir
ketlerden çekiniyorsunuz. Sizin bu tahkikatı yürüt
menize mani olan başka bir kuvvet vardır. Eğer araş
tırma açılıp firmalar açıklanırsa ihracat madalyası 
ve ikramiye verecek kişi bulamazsınız.» Unutmaya-
lum ki, hesap sormayanlardan bir gün hesap sorulur. 
Takdir sizden söylemek bizden, ©iz bu araştırma 
Önergesinin Meclisimizce kabulünde sayısız yararlar 
görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, 4 dakikanız kalmıştır. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Toparlıyorum, Sa

yın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce sayın devlet 
bakanımız önemli bazı konulara temas ettiler. Şişi
rilmiş hayalî ihracat ile gerçek hayalî ihracatı birbi
rinden tefrik ettiler. Arkadaşlar, ihracat hayalî ol
duktan sonra ister gerçek hayalı olsun, ister şişiril-
sin; bu neyi değiştirir? Yani herhalde hiç mal gön
dermeden ihracat yapmayı kastettiler. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Nasıl oluyor 
merak ettik, onu anlat. 

HİLMİ ©İÇER '(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, 
halı diye kumaş satmışlar. Bunu gazetelerden okuyo
ruz. Bir külotu 10 bin liraya satmışlar. Arkadaşlar, 
bugünkü gazetelerde var, müsaade ederseniz onu bi
raz sonra okuyacağım,* saç kurutma makinelerini boş 
kutu halinde imal edip dışarıya kendi şirketlerine 
göndermişler, içini makine ile donattıktan sonra yine 
kendi şirketleri Türkiye'deki şirketlerine, biz bunu 

beğenmedik, evsafına uygun değil, iade ediyoruz di
yerek o makineleri de dolaylı yollardan ithal etmiş
ler. Bir de yine gazetelerde mizah konusu olmuş; 
maymun filesi diye deri parçalarından birtakım file
ler yapmışlar, 300 - 400 lira maliyetli olan bu filele
ri 30 bin liradan satmışlar. 

Arkada şiarım, aslında bir meseleyi ortaya atmak, 
dedikodusunu yapmak kolay; fakat her konuşma
mızda üzerine basa basa duruyoruz, bu konu yalnız 
bir iktidarı ilgilendirmiyor, bu konu bir rejimi ilgilen
diriyor. İşte içinde bulunduğumuz rejim budur diyor 
bizim karşımızdakiler. Onun için bizim bu konular
da gerçekten iktidar olarak değil, ıtopyekûn Meclis 
olarak büyük hassasiyet gösterme zorunluiğumuz var. 
Bir atasözü vardır; «Çamur at, silinir, leke bırakmaz; 
ama iz bırakır». Bu iz bile yetmektedir. Biz çamur 
atmıyoruz; konuşmamızın metnini okuduğunuz za
man hiç de kimseye zarar vereoek bir konuşma olma
dığını görürsünüz. Biz hiçbir şeyden korkulmaması-
nı, ısrarla üzerine gidilmesini istiyoruz. Bunda belki 
de sizin zamanınızda olmayan suiistimallerle de 
karşılaşacağız. Ama bunların da ilgililerinin yakalan
masında, cezalarını görmesinde büyük yarar vardır. 

Arkadaşlar, Sayın Mesut Yılmaz beyefendi, bu
nun birtakım tedbirlerinin alındığını ve bu ihracat 
meselelerinde suiistimal yollarının kapatıldığını izah 
buyurdular. 

Arkadaşlar, birtakım tedbirler almak suretiyle 
suiistimal yolları kapatılabilir, belki önlenemez ama, 
önemli olan, bu işin üzerine ısrarla gidildiğinin bilin
mesidir. Nisan ayında ortaya çıkan bir suçun üzerine, 
aradan 10 ay gibi bir süre geçmiş olmasına ırağmen gi
dilmemiş ve bir adım bile ilerleme kaydedilmemiş
tir. Sayın arkadaşum, «4 firmayı mahkemeye verdik, 
4'ü de beraat etti» buyurdular. 

Arkadaşlar, bunları birtakım tedbirlerle eski ha
line getirsek bile, Sayın Pakdemirli geçen günkü ga
zetelerde belirtiyor.., 

BAŞKAN — Sayın Biçer, toparlayınız efendim. 
HİLMİ ©İÇER (Devamla) — Bitiyor efendim, 

bağlıyoıruım. 
İhracatçılarla yaptığı toplantıda, Sayın Pakdemir

li, «Bu paraları boğazınızı sıkar, alırım» demiş. Gene 
bugünkü gazetelerde var, herhalde boğazlarını sıkmış 
olacak ki, 2 milyarı 3 firmadan almışlar. Bu gayret 
aslında, teşvike değer iyi bir gayret. Haksız kaza
nanın elinden bu kazancı mutlaka alınmalıdır. Ama 
ortada işlenmiş birtakım suçlar var; sahte beyanna-
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me doldurmalar var, emniyeti suiistimal var, Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanununa muhalefet 
var, bunları nasıl ortadan kaldıracağız? 

Arkadaşlar» dilimizin döndüğü ölçüde 'bir şeyle-
tri ıiyi niyetlerle söylemeye çalıştık. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın iBiçer, bunların bu önergeyle ne alakası var? 

HlLMıI ıBlÇER (Devamla) — Takdir sizin. Biz 
durumu yüce Meclise arz ediyoruz. Gereği sizin vic
danlarınıza bağlı. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İlhan Aşkın; 

buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın İlhan Aşkın, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUİBU ADINA ÎUHAN AŞKIN (Bur

sa) — Sayın Başkan, yüce Meclisimizin sayın üyeleri; 
tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar ve 9 arkadaşı (ta
rafından, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci 
maddelerine göre verildiği belirtilen Meclis araştır
ması önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Kısa bir tatil döneminden sonra tekrar bir ara
da olmanın mutluluğu içerisinde grubumuz adına yü
ce Meclise en içten saygılarımızı sunuyor, sayın 
milletvekili arkadaşlarımıza sağlıklı ve başarılı çalış
malar içerisinde olmalarını temenni ederken, bu ara
da aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı da bir defa da
na rahmetle anmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiyemiz, 1984 yılını, 
Anavatan Partisi iktidarı ve onun hükümetinin prog
ramında belirtilen icraatıyla idrak etmiş, batta 1985 
yılının ilk ayını dahi hayırlısıyla tamamlamış bulun
maktadır. Hükümetimiz, 13-14 aylık icraatı sırasında 
oldukça önemli ve cesur kararları ülkemizin ve yüce 
Milletimizin mutluluğunu ve refahını sağlayabilmek 
•için alınış ve uygulamaya da koymuştur. Kısa dönem
de kendisimi rahatlatacak siyasî tercihler yerine eko
nomik gerçekler doğrultusunda kararlar almaktan 
çekinmemiştir. Zira, (Başbakanımız Sayın Turgut 
özal'ın ıher vesile ile tekrarladığı «Sağlam bir ekono
mi, siyasî teroıhllere göre değil, ekonomik gerçeklere 
göre oluşur» prensibi, hükümetimizin 1 numaralı 
düsturu olarak devam edegelmiştir; bundan sonra da 
inşallah devam edecektir. (Böylelikle, Türkiyemizin 
1 yıl önceye göre, yani 1983 yılına göre her bakım-

12 . % . 1985 O: 1 

dan daha iyiye ve hatta daha ileriye gittiğini gör
memiz hepimize gurur vermektedir, geleceğe olan gü
venlimizi artırmaktadır. 

Bir tabu olarak görülen ve bir türlü 'el ısürüleme-
yen 17 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Ka
rarının yürürlükten kaldırılması, döviz alım satımı 
ve döviz mevduatı hesaplarının uygulamaya konulma
sı, yurt dışına çıkışların serbest bırakılması, her tür
lü malda ithalat kapısının açılması, hatta kaçakçılık 
konusu yabancı sigara gibi bazı malların dahi nor
mal ithal yoluyla ülkemize gelmesi, ülkemizin geliş
mekte olan ülkeler arasında önemli bir aşamada ol
duğunu göstermektedir. Bu kararların alındığı sıra
larda da sayın muhalefetimiz, bu nasıl iştir, yine dö
viz darboğazına mı gireceğiz, dövizlerimiz çarçur e-
dilmektedir gibi iddialarla ortaya çıkmıştır; ama uy
gulamalar 1984 yılının idraki ile başarılı ve olumlu 
sonuçlarını ortaya çıkardı. 

'Bankalarda 1 milyar doları aşan mevduat hesabı
nın bulunması, döviz rezervlerimizin 2 milyar doların 
üzerinde seyir izlemesi ve en önemlisi de 3 milyar 
dolara yakın dış borç ödemelerinin gerçekleştirilerek 
diğer ülkeler nezdindeki İtibarımızın artmış olması hiç 
de küçümsenecek gelişmeler değildir. Karaborsanın 
beli kırılmış, hiçbir malda yokluk hissedilmemiştir. 
Demek ki başlangıçta iddia edildiği gibi lüzumsuz it
halat artışı, döviz kaybı ve döviz çarçuru da olma
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, Ü984 yılının en önemli, ba
şarılı ve olumlu gelişmesi, hiç şüphesiz 7 milyar do
ları aşan ihracatı gerçekleştirmiş olmamızla elde edil
miştir, hem de yıl içinde ihracatçıya yapılan sübvan
siyonlar önemli ölçüde azaltılmış olmasına rağmen. 
Yani vergi iade oranlan düşürülmüş, hatta iade tu
tarları yüzde 45 azaltılarak ödemelerinin dahi bir kıs
mının bono ile yapılması yoluna gidilmiştir. İhracat 
kredisi faiz oranları da kademeli olarak yüzde 45 
mertebesine kadar yükseltilmiş ve bugün de normal 
ticarî kredi faiz oranlarından farksız hale getirilmiş
tir. 'Bütün bunlar haksız kazançların ekonomik kural
larla ortadan kaldırılmasına matuftur. Böylelikle po
lisiye tedbirler yerine, ekonomik tedbirlerin almışını 
en önemli tedbir olarak görmekteyiz. 

önerge üzerinde hükümetimiz adına görüşlerini 
açıklayan Devlet ©akanımız Sayın Mesut Yıilmaz'ın, 
«Hükümetin acze düştüğü iddiası doğru değildir. Bu 
olaylar kamuoyuna yansımadan hükümetin kendisi 
tarafından tespit edilerek üzerine gidilmiştir» şeklinde
ki ifadesi de hükümetimizin konu üzerindeki hassa-
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siyetini açık 'bir şekilde göstermektedir. Geçmişteki 
suiistimallerden dolayı Hazinenin zararının da taz
min ettirileceği açıkça ifade edilmektedir. Biz bu 
önergeyi her başarılı icraatı gölgelemek ve kamuoyu
nu meşgul «ederek oyalamak isteyen tipik bir taktik 
olarak görmekteyiz. Muhalefetin böylesine bir giri
şimini, bazı gazeteci arkadaşların 'dahi ciddî bulma
dıkların, dünkü gazete sütunlarında gördük. Gaze-
ıteci bir arkadaşımız 1984 yılında 2 milyar doladık 
hayalî ihracattan söz ediyor ki muhalefet, az önce sa
yın sözcü bunu 5 milyar dolar olarak ifade ettiler. 
Bize göre 'bu derece yüksek içerikli bir hayalî ihraca
tta Türkiye 'ekonomisinin dayanabilmesi mümkün de
ğil ve yine diyoruz ki, ihracat rakamı 1984 sonunda 
7 milyar 100 milyon dolara varmışsa ve bunun da id
dia edildiği gibi 2 milyar dolarlık bölümü hayalî ih
racat ise, Türkiye 10 milyar dolarlık ithalatı nasıl 
gerçekleştirdi? 2 milyar 800 milyon dolara yakın dış 
borcu nasıl ödedi? Muhalefet temsilcilerine diyece
ğimiz o ki, lütfen muhalefet yapmış olmak için mu
halefet yapmayınız. 

itşte bu konudaki gazeteci arkadaşlarımızın görü
şü ve 300 milyar liralık iadenin, ki gerçek 315 milyar 
liralık iade yapılmıştır.... 

YILMİAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — O 
gazeteciyi başbakan yapın gitsin. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — ... Sayın arkadaş
larımızın ifadesini dikkate alırsak, herhalde 500 - 600 
milyar liralık ihracatım gerçekleşmiş olması da söz ko
nusu olacaktır. 

(Burada 100 milyar liralık fazladan iade yapıldığı 
ve olayların hasır altı edildiği iddiaları söz konusu 
edilmektedir. Kaldıki hükümet adına açıklamalarda 
bulunan sayın devlet bakanımız, olayları örtbas etme-
yi hiçbir zaman düşünmediklerini, inceleme ve soruş
turmaların devam ettiğini ve hatta 4 firmanın sav
cılığa verildiğini de açıkça ifade etmiştir. Demekki 
denetlemeler yapılmaktadır. 

!Bu konuda daha önceleri de sayın Başbakanımız 
ve sayın Başbakan Yardımcımız tarafından da çeşit
li vesilelerle aynı yönde açıklamalar yapılmıştı; ama 
geliniz görünüz ki, sayın muhalefet, muhalefet yap
mış olabilmek için muhalefet yapmaya çalışmakta
dır. özellikle zabıta olayları bahane 'edilerek hayalî 
ihracattan söz edilmekte, gerçek ihracatçılarımız, 
memleket ekonomisine gerçekten katkıda bulunan 
genç ihracatımız zedelenmekte ve başarılı ihracatımı
za gölge düşürülmek istenmektedir. 

Az önce sayın muhalefet sözcüsü, vergi 'iadeleri
nin düşürüleceği ıbildıirildikten sonra 1984 yılının ilk 
ilki ayında bir yılı kapsayacak şekilde ihracatın ger
çekleştirildiğinden söz ettiler. Kendileri acaba Devlet 
İstatistik Enstitüsünden, ya da Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığımızın yayınladığı bültenlerden hiç mi 
okumadan bu kürsüye geldiler? 

Şöylece bir tabloya göz atığımızda; 1983 yılının 
birinci ayında 478 milyon dolar olan ihracatımızın 1984 
yılının birinci ayında 541 milyon dolara, 1983 yılının 
'ikinci ayında 403 milyon dolar olan ihracatımızın 1984 
yılının ikinci ayında 600 milyon dolara, 1983 yılının 
üçüncü ayında 476 milyon dolar olan ihracatımızın 1984 
yılının üçüncü ayında 713 milyon dolara, 1983 yılının 
dördüncü ayında (Düşmeye, başladığını iddia ettiği 
aydan itibaren de) yine 483 milyon dolar olan ihra
catımızın 1984 yılının dördüncü ayında 612 milyon 
dolara, 1983 yılının beşinci aymda 425 milyon dolar 
olan ihracatımızın 1984 yılının beşinci ayında 540 «ıil-
miîyon dolara çıktığını herhalde görmüş olacaklardır. 

Sayın hükümet yetkililerinden bundan 'böyle istir
ham ederim, sayın milletvekillerine bu tablolardan 
lütfedip göndersinler, kürsüye çıkıldığında da gerçek
ler konuşulsun, 

İBöylece her ayı mukayese ettiğimizde görülen 
odur ki, gerçekte her ay itibariyle -1983 yılına göre -
artışlar devam edegelmiştir. 

Bir de sayın sözdü tescillerin geçen yıl kaldırıldı
ğından söz ettiler. Hatırlayabildiğim kadarıyla leşçiller 
1980 yılından İtibaren kaldırılmıştır. Yine sayın muha
lefet sözcüsü bu konuda da yanılgıya düşmüşlerdir. 
Lütfen bu konuları 'iyi tahkik etsinler, yüce Meclisin 
kürsüsünden de doğruyu ve gerçeği ifade etsinler. 

Olayların üzerine gidilmediği, birtakım firmalar
dan çek'inild'igi ifade edilmektedir; hükümetimiz hiçbir 
firmadan çekıinmemekted'ir, doğru ve gerçek ne ise 
onun üzerine gidilmekte ve bu konuda da gereken 
hassasiyet gösterilm'iş bulunmaktadır. 

YILMİAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — EN-
KA hariç, 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bu arada Avrupa'ya yapılan ihracattan, ki özel
likle Almanya'ya 1 milyar dolar, isviçre'ye de 4 mil
yar dolarlık hayalî ihracat yapıldığından söz edildi 
Her halde sayın sözdü milyarlarla m'ilyonlan biraz 
karıştırmış olmalı ki, böylesine gerçek 'dışı bir beyanda 
bulundular. 

Yine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın 
yayınladığı bültene baktığımızda, Almanya'ya 1984 
Kasım sonu itibariyle 1 milyar 173 milyon dolarlık 
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ihracatın yapılmış olduğumu, İsviçre'ye 'ise 343 milyon 
dolarlık ihracatın yapılmış olduğunu her halde göre
bileceklerdir. Şu halde gerçek böyle iken, takriben 
1,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşimişkenj sayın 
sözcü bunu fevkalade abartarak 5 milyar dolardan 
'söz etmektedir. Bu bültenlerden edMpde biraz tah
kik eklerlerse, sanıyorum gerçeklerde birleşmiş ola
cağız* 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu 
olarak hükümetimizin aldığı tedbirleri yerinde buldu
ğumuzu ve önergedeki iddiaların, özellikle muhalefet 
tfözcülerin'in gerçeklerden kaynaklanmayan iddialarla 
ortaya çıkmış olmalarından böyle bir önergeye grup 
olarak katılamadığımızı belirtir, Yüce Meclise en de
rin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın 'İlhan Aşkın. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fikri Sağlar. 

(HP sıralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA DURMUŞ FİKRÎ SAĞ

LAR (İçel) — Sayın Başkan sayın üyeler; ilk olarak 
Sayın Yıhriaz'ın konuşmasının bir bölümüne değin
mek zorunluğunu hissediyorum. 

Dediler ki : «Hükümet herkesten önce bu olayın 
üzerine gitmiş ve ilk anda meseleyi kamuoyunda yar
gıya da intikal Ettirmiştir. O halde Hükümet acz İçine 
düşmüştür diyemezisiniz.» 

Sayın milletvekilleri, bu da sanırım Hükümetin 
benimsediği yeni bir yöntemdir. Yolsuzluk veya suiis
timal kamuoyuna açıklanıyor, b'iz bunun üzerine gi
diyoruz deniliyor, arkasından da hiçbir sonuç ortaya 
konulmuyor. Nitekim, hayalî İhracatı da Hükümet 
1984 Mayısında ortaya attı, aradan 9 ay geçti, hiçbir 
sonuç yok. Bu nedenle Hükümet, olayı ya örtbas edi
yor ya da acz içine düşüyor diyoruz. Gerçek bize 
göre budur. 

1984 Mayıs ayırida ülke basını «İhracat patlama
sı» olarak tanımlanan bir olayı manşetlerde veriyor
du. Ancak, patlama ihracatta değildi. İhracat olayı 
içinde haksızca kazanılan milyarların (hayalî ihracat 
olayı mekanizmasının açığa çıkarak büyük gürültüy
le patlamasıydı. 

ANKA kaynaklı haberlerde hayalî ihracat olayı
nın ortaya çıkışı şu şekilde anlatılıyorclu : Bir halı 
İhracatçısı firmanın 560 milyon Türk Lirası vergi İade
si alacağı gerekçesiyle Merkez Bankasına başvurması, 
bü isteğin çok fazla olduğu şüphesiyle yapılan araş
tırmalarda ihraç edilen halıların piyasa değerinin 800 
bin ilâ 1 milyon lira arasında olmasına karşın 5 mil-
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yon Türk Lirasından ihraç edilmiş olduğu ve döviz 
bedelinin getirilmesi gereken yüzde 80'1'ik bölümünün 
tamamen transfer edildiği görülmüş ve şüphelenilmiş-
tir< 

Devlet Planlama Teşkilatının, vergi iadesinin pi
yasa değeri üzerinden, ihracatçı firma lise gerçekleşen 
İhracat üzerinden ödenmesi gerektiğini savunarak işin 
bir an önce bitirilmesi için konuyu üst makamlara 
'duyurması olayın birden büyümesine Ve detaylıca araş
tırılmasına neden olmuştur. Böylece, peşi sıra hayalî 
ihracatla ilgili araştırma ve bilgiler kamuoyu önüne 
serilmeye, açıklığa çıkmaya başlamıştır. 

Hayalî ihracat, ihracatta olmayan değerlerin var 
olarak gösterilmesi neticesinde ihracat teşvik unsur
larından faydalanarak kazanç sağlamak, çarpık sis
temin getirdiği boşluklardan, devletin sırtından zen
gin olmak, aynı zamanda yasal olmayan değerleri ya
sallaştırmak için geliştirilmiş olgunun adıdır. 

QA Ocak kararlarının getirdiği tedbirlerin ağırlık 
noktalarından biri ihracatın artırılmasıdır. Bunun iç'in 
bir dizi teşvikler Sıralandı : Düşük faizli İhracat kre
dileri, vergi iadeleri, Kurumlar Vergisinde düşük nis
petler, bazı harç ve giderlerden muafiyet gibi. Bü
tün bu teşvikler 'dışsatımda âdeta devlet sübvansiyo
nu olmuş ve özendirici yönü ile herkesi, konuyu bi
len, bilmeyen, ülke ekonomisine gerçekten katkıda bu
lunmak 'İsteyen ya da çeşitli düşüncelerle «fırsattır» 
diyen herkesi ihracatçı olmaya çekmiştir. Böylece yu
lardır ekonomimizde bir gerçek, ahlakî yönden de ya
ra olan hayalî ihracat olgusu, önceki zamanlardan da
ha sistemli, daha cüretkâr ve daha kazançlı bir şe
kilde olay olmaktan çıkmış, kurumlaşmıştır. 

Dünya borsalarında değişken fiyatlara sahip, ihraç 
fiyatı tescil edilmeyen, standardı olmayan malların 
teşvik tedbirlerince, özellikle vergi iadeleri yönünden 
diğerlerine göre yüksek olarak cazip hale getirilmesi, 
düşük faizli 'ihracat kredilerinin karşılığı taahhüt edi
len döviz tutarının gerçekleşmemesi halinde müeyyi
de, miktar ve değer yönünden tamamen beyanın esas 
alınması, halı hariciridekilerinin ekspertize tabi olma
maları, deri, tekstil malları ve halının hayalî değer
de ihraç edilmesi için en güzel unsur olmuştur. 

Sayın Vural Arıkan'ın, «Naylon basın var, nay
lon vergi-var, naylon ihracat da olacaktır» deyişlerin-
deki gerçekte bulunan naylon fatura ile birim satış de
ğeri yüksek gösterilerek ya da mal miktarı abartıla
rak, olan ya da olmayan bir malın dışsatımını yaptı-
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ğınız takdirde vergi İadesinden yüzde 20, şayet 30 
milyon dolarlık barajı aşmışsanız, 10 puan daha faiz 
farkı, mal harç ve giderleri, Kurumlar Vergisi mua
fiyetlerini üst üste aldığınız takdirde yüzde 40'ı aşan 
dışsatım toplamı üzerinden bir iade alacaksınız ki, sat
tığınızı söylediğiniz malı gerçek değerinin bir misli 
fiyata gösterirseniz, malı denize dökseniz dahi ka
zançlısınız. Kaldıkl iki misli gösterdiğiniz takdirde aşı
rı derecede havadan para kazanacaksınız; fakat bura
da b'ir engel var, ancak aşılması zor olmayan bir en
gel; gümrük. 

Ülkemizin önemli bir yarası olan gümrük teşkila
tının laçkalığı hepimizin malumu. Yasa ve yönetme
liklerin uygulanmadığı, rüşvetin ve yasa dışı olayla
rın alabildiğince sergilendiği bu yıkık duvardan ol
mayan malları var dîye, boş kamyonları dolu diye 
geçirmemeniz işten bile 'değil. Gümrükte kalması ge
reken beyannamelerin dışsatıma firmalar adına iş 
gören takipçilerin ellerine verilmesi, evrakın gerekli 
prosedürden geçirilmeden ikmal edilmeleri, giden ya 
da gelen malılara bakmayan, taşıtları kontrol etmeyen 
muayene memurları, kolcular, firma ya da kişilerden 
aldıkları aylıklara göre, o kişi ya da kuruluşlara özel 
kuryeler, özel hizmetler sunan gümrük ve gümrük mu
hafaza memur, amir Ve yetkililerin var olduğunu he
pimiz biliyoruz. Onurlu ve gerçekten hizmet veren 
büyük bir çoğunluğa salhip olan bu teşkilatların da 
istemi, yüce Meclisin gerekli gördüğü bu araştırma 
vesilesiyle temizlenmeleridir. 

İhracatı gerçekleştirdiğini 'iddia eden hayalî ihra
catçı, getirdiği döviz üzerinden verg'i iadesini alacak, 
tüyü bitmedik yetimlerin hakkını, Hazine bağışı gibi 
rahatça yerken kimse de hesap sormayacak; olmaz 
böyle şey. 

tar döviz bulunabilir. B'ir başka ve asıl araştırılması 
gereken en önemli kaynak, yıllardır çeşitli yollarla 
yurt dışına çıkan servettir. Yurt dışına servetin ak
tarılmasında en çok kullanılan yollardan birisi, al
tın kaçakçılığıdır. Yapılan araştırmalara göre 35 yıl
dan bu yana altın, döviz, tarihî eser kaçakçılığı ile 
yurt dışına milyarlarca dolar kaçırıldığı belirlenmiş
tir. Tamamına yakını sistemleri itibariyle türlü kolay
lıklar sağlayan İsviçre bankalarında tutulduğu söyle
nen bu servetin 10 milyar dolar gibi inanılması güç 
bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Çıkan serve
tin yarısına yakın kısmının altın kaçakçılığından ol
duğu belirtilmektedir. 1979 yılında alınan tedbirlerle 
altının zapta alınması ve 19'82 yılına kadar yurda geri 
dönüşü, ancak enflasyonun arttığı 1983 yılında 33 
ton karşılığı 500 milyon dolarlık, 1984 yılının ilk ya
rısında ise yaklaşık 10 ton altın karşılığında 128 mil
yon dolarlık bir servetin tekrar dışarıya kaçırıldığı 
iddia edilmektedir. 

İşte bu kaynak; hayalî ihracat yoluyla yurda dö
nüyor, kaçan para hem aklanıyor, hem de kârlanıyor. 
Vergi iadesinden başka yurt dışı faizleriyle yurttaki 
'ihracat faizleri arasındaki farklılıktan dolayı gerek
sinimi duyulan iç kullanım parası böylelikle ucuzca 
bulunmuş oluyor. Büyük miktarda ithalat için dışarı
ya transfer edilen dövizlerin bir kısmının tekrar ge
riye dönüşü de bir başka kaynaktır. En güzel örneği 
fiyatları kesin bilinmeyen gemi alımları için yapılan 
transferlerdir. Gerçek fiyat Ve transfer arasındaki fark 
büyük bir kaynaktır. Bir başka kaynak ise yurt dışı
na çıkarılan esrar, eroin gibi maddelerin tekrar ülke
ye gelmesi zorunlu olan hasılalarıdır, 

Son zamanlarda büyük kolaylıklar Sağlarimış ih
racat ön finansmanı sistemi de yurt dışındaki kaçak 
olarak oluşan servetlerin döviz olarak yurda getirilip 
küllanılmasın'dan sonra geri ödemeler sırasında yeni
den yurt dışına çıkarılırken faiziyle aklanmış ve ya-
sallaştınılimış. 'olmasını sağlamıştır. Şimdi de sayın hü
kümet ceza alanlara pasaport vermektedir. Sayın özal, 
Sayın (Erdem, Sayın Pakdemlrli, esk'i Maliye Baka
nı Sayın Arikan ve tüm ticarî kuruluş yetkilileri ha
yalî ihracat varlığını kabul ettiklerine göre bu kaynak 
İddialarının da gerçek olduğu varsayılabİlmelid'ir ve 
sistemin ciddiyetle Meclisçe araştırılmasını gerektiren 
önemli nedenlerden bir tanesidir. Aralık 1983'de Ana
vatan iktidarı, 'seçimlerde ihracatın mümkün olduğu 
kadar artması gerektiğini, getirecekleri ekonomik mo
delin başlıca öğelerinden biri olacağını, ihracatı artı
racak tü'm tedbirleri alacaklarını Söylemelerine karşın, 

Sayın Cahit Aral, «Böyle havadan gelen döviz, 
düğün, bayram» diyor. Değil, sayın bakanım. Evet, 
büyütülmüş miktardaki döviz, Merkez Bankası kasa
larına giriyor; ama bu dövizin kaynağını araştırmak 
gerekir. Verilen vergi İade oranı, karaborsa ve resmî 
kur döviz fiyatları arasındaki farktan büyük olduğu 
her zaman, piyasadan toplanan dövizin bu sistem ka
nalıyla Merkez Bankasından geçmesinde kazanç var
dır. Toplanan yer, «Tahtakale» tabir edilen yer de 
olabilir, Almanya gibi, Türk işçilerinin bulunduğu ül
keler de olabilir. 

Kesin dönüş İşlemine geçen, dövizi elinde tutma
nın artık çok gereğine inanmayan işçilerimiz, büyük 
miktardaki tasarruflarını elden çıkarmaya mey'ill'Mİr-
ler. Verilen küçük primlerle kolaylıkla istenilen mik-
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tamamen ters 'bir icraatla, ihracatta vergi iade oranla
rının 'kademeli olarak 1 Nisan ve 1 Eylülde düşürüle
ceğini ilan etti. Çünkü hükümetin kayıtsız bağlı ol
duğu IMF, İhracatın yüksek vergi iade oranları, ucuz 
ihracat kredileri ile değil de Türk parasının değerinin 
gi'derek çokça düşürülmesi suretiyle teşvik edilmesin
den yana oldu. Ancak, ayrıcalıklı olması gereken hol
dingleri kollamak gereğiyle hükümet 50 milyon do
larlık ihracatı gerçekleştiren şirketlere, ihracatçı ser
maye şirketi statüsü ile, Doğu bloku ile alışveriş 
yapma yetkisinin yanırida ek 'başka primler de verdi. 
Bu oltamda 1984 yılının ilk 3 ayı sonunda dışsatım 
rakamlarında bazı garipliklerin olduğu saptandı. 

Almanya Gümrükleri Genel Müdürü Hans Hut-
ter'in Türk yetkililerine gönderdiği; Türkiye'den ithal 
ddilen malların Alman g'ümrüklerine girişlerinde de
ğerlerinin piyasa fiyatlarından düşük olduğu, bunun 
da ödenmesi gereken verginin düşük olması nedeniy
le yapıldığını bildiklerini, ancak Türkiye çıkışındaki 
aşırı yüksek fiyata bir anlam veremediklerini, bu ko
nunun d'lkkate alınması gerektiğini bildiren yazı, Türk 
gümrüklerindeki bazı yetkililerin ihraç fiyatlarıyla 
ekspertiz fiyatları arasında aşırı fark olduğu, ancak 
yetkileri dahilinde olmadığı için gerekli müdahaleyi ya
pamadıklarını, beyannamelere şerh düşerek yetkililere 
bildirmeleri, Sayın Hilmi Balcı adlı görevlinin bu tip 
bir olayı anıda tespit etmesi ve Sayın Pakdemirlî'nin 
kotmpütüründe bazı firmaların bir önceki yıla göre 
ihracat tutar ve fiyatlarında büyük farklılık görmesi 
ve adı açıklanan 8 firma hakkında tahkikat açtırması, 
Aralık 1983 te verilen kararın neticesinin ne oldu
ğunu, daha da geniş anlamda 24 Ocak kararlarını, li
beral ekonominin aksaklıklarını iyice betörg'inleştirdi. 

Vergi iadesinin düşürülmeden önceki dönemden 
Sonra yapılan araştırmalarda bakın meler çıktı : 1984 
yılı Ocak - Mart Verileri Türkiye'nin Federal Alman
ya'ya 349,3 milyon dolarlık, İsviçre'ye ise 206,4 mil
yon dolarlık İhracat yapıldığını gösteriyor. Bu rakam
lar geçen yılın eş dönemine göre Federal Almanya' 
ya yüzide 79, İsviçre'ye ise yüsSde 183 oranında ihra
catın arttığını yansıtmakta. Yılın ilk çeyreğinde 1,85 
milyar dolara ulaşan ihracatımızın geçen yılın toplam 
'ihracatına ıgöre yüzide 37 oranında bir artışa ulaştığı 
belirlendi. Federal Almanya'ya yapılan ihracatın 'yüz
de 67'sİ, İsviçre'ye yapılan ihracatın yüzde 551 vergi 

: îa'desinin en yüksek olanı, yanı tekstil ürünleri ve deri 
eşya olarak görülmesi ve ihracatların yüzde 451ne ya
kınının mart ayı için'de gerçekleşmiş olması, Türkiye 
ile bu ülkelerin resmî kayıtlarını karşılaştırmayı zo
runlu kildik 
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İsviçre Merkez Bankasının Nisan 1984 bültenin
de yılın ilk 3 ayında Türkiye'den alınan mal bedeli 
12,3 milyon dolar olarak açıklanırken, Devlet İsta
tistik Enstitüsü kayıtlarına göre aynı dönemde 206,3 
milyon dolar olarak görüldü; Federal Almanya'ya 
ihracatın ise yine Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtla
rına göre 346,2 milyon dolar iken, Federal Almanya 
resmî kayıtlarında 236,9 milyon dolar olduğu görül
dü. Oysa bu dönemde Federal Almanya, Türkiye ve 
İran'ın dahil olduğu Ortadoğu ülekelerinden ithala
tını yüzde 17,5 azaltmıştı. Antrepo görevini gördüğü 
iddia edilen İsviçre'ye tekstil ürünlerimize konan du
varlar nedeniyle böyle büyük miktar malın girip reeks-
port olamayacağı ve nitekim bu dönemde antrepolar
da olması gereken Türkiye'den İsviçre Ve çıkışlı 120 
milyon 'dolarlık malın İsviçre depolarında 16 milyon 
'dolar, Federal Almanya'ya 40 milyon dolar çıkışlı 
olan malın ise 12 milyon dolar değerinde olduğu tes
pit edilmişti. 

İstanbul Sanayi Odasının bülteninde, 1983 ocak -
mayıs aylarında 72Iİ1 ton giyim eşyası ihracı karşı
lığında 116,5 milyon dolar elde edilirken, 1984 aynı 
döneminde 12 159 ton giyim eşyası karşılığında 381,7 
milyon 'dolar elde edilmiş; 1983te 16 dolar/ton de
ğerinin yüzde 100 artışı ile 1984te 32 'dolar/ton ol
ması ve 1983'e göre 1984 yılında doların yüzde 58 
değer kazanması gerçeği ile tekstil ürünlerimizin 1 
yılda yüzide 158lik değer kazanması inanılması güç 
bir olgu olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Kaldıkl, önce de bahsettiğim gibi, hükümetin bü
yük 'derdi olan AET ve Amerika'nın, Türk tekstil 
ürünlerine fiyat kırdığı, damping ve kotalar uygula
yarak ithalatı kısıtladığı, ambargoların sürdüğü bir 
zamanda böyle bir artışın olması, hayalî değerlerin 
ne kadar abartıldığını iyice ortaya koymaktadır. Üre
timimiz, kalitemiz, ihracat bilgi ve tekniğimiz bu de
rece artmış mıdır? 

'Bakınız, bu dönemde AET ülkelerine 80j,3 bin ton 
32 kalem tekstil ürünü ihraç edilerek 509,3 milyon 
dolar gelir ile toplam tekstil ürünlerim'izin ihracında 
AET ülkeleri, miktar olarak yüzde 62, değer olarak 
yüzde 66,8 bir paya sahip olmuş gözükmektedir. Oysa 
1983te AET ülkelerine 66,5 bin ton tekstil ürünü, 
309 milyon dolar karşılığı satılmış, toplamdaki pay
ları ise miktarda yüzide 52,3 değerde ise yüzde 58,4 
olmuştur. Bu 2 yıl içindeki, özellikle değer olarak ar-

, tış hayalî ihracat olayını bir kez daha vurgulamak
tadır 
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Karaborsa döviz fiyatlarının ilk 3 ay içinde yüzde 
14 arttığı ve 'işçi dövizinin 1983% il'k 2 ayında 216,8 
milyon dolarına ıkarşın 1984'ün aynı döneminde 181,9 
milyon dolar gerileyerek yurdumuza getirilmesi, ver
gi iade oranlarımızın nisanda yüzde 80'e düşeceğin
den, mümkün olduğunca ihracat işleminin bu dönem
de yapılmasının kazanç yönünden zorunlu hale gel
diğini ispatlamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, 5 dakikanız kalmış
tır hatırlatmak isterim efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Nitekim dövizin Merkez Bankası ile karaborsa 
arasındaki oranı Mart 1984 - Nisan 1984'te yüzde 
14 iken, Ağustos 1984'te yüzde 9, Eylül 1984'te ise 
yüzde 1 ila 3 arasına düşmüş, hatta 1 Eylül'de resmî 
kurun altına inmiştir. Böyle düşüşleri Mayıs 1984 ve 
Ocak, Şubat 1985 aylarında da hayalî ihracat ola
yının basında yer aldığı sürede de takip edebiliyo
ruz. 

Bu dikkate değer veriler neticesinde milyarlarca 
liranın haksız yere bazı firmalara vergi iadesi şekli 
ile ödendiği gün ışığına çıktı. Sayın Pakdemirl^ ih
racatın, malları gerçek değerlerinin üzerinde göstere
rek hayalî yapıldığını kabul ediyor, 8 ihracatçı fir
manın vergi iade hesaplarına el konduğunu söylü
yor, «konunun üzerine şiddetle gidiyoruz, yapılan 
iş sahtekârlıktır» diyor; Eski Teşvik - Uygulama Dai
resi Başkanı Sayın Akmermer, «50 milyonun hakkım 
yedirmeyiz» derken, Sayın Erdem «Yılın ilk çeyreğin
de yüzde 37'lik ihracatın aldatıcı olduğunu kabul 
ederek, «Sunî ihracattan kuşkulanmamak elde değil» 
diyor. Eski Maliye Bakanı Sayın Vural Arıkan; «Or
tada Ceza Kanunu yönünden bir suç vardır. 1918 
sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümjleri hapis cezasını 
kapsar. Ayrıca bu şirketler haksız olarak aldıkları 
vergi iadelerini 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sili Hakkındaki Kanuna göre geri ödeyeceklerdir» diye 
demeç veriyor. Bakıyorsunuz ki, o günlerde olay bü
yük bir skandal, yolsuzluk iddiası kesin gibi. Nitekim; 
İstanbul Ticaret Odası Başkam Nuh Kuşçulu «Dolar
ın karaborsa değerinin böyle aniden yükselmesinde 
etken büyük ihracatçı şirketlerin nisanda düşürülecek 
vergi iadesini beklemeden ihracatlarını gerçekleştirmiş 
görünmek istemeleridir. Karaborsadan büyük mik
tarda topladıkları dövizi Merkez Bankası vasıtası ile 
yurda sokup yüksek vergi iadesinden yararlanıyorlar. 
Büyük iş hacimleri doğrultusunda karaborsadaki ta-
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lepleri doların değerini yükseltiyor» diyerek, iş kesi
mi de hayalî ihracatın ciddî ve kazançlı bir olay ol
duğunu ilan ediyordu. 

8 firma açıklandıktan sonra, firma yetkililerinin 
demeçleri basında yer almlaya başladı. «Biz yapma
dık, bizim üzerimizden ihraç yapan küçük firmalar 
yaptı» «Bu konu ile uzaktan yakından ilgimiz yok» 
gibi. Firma isimleri açıklanmadan önce, yetkililer, 
alınan vergi iade oranlarının düşürülme kararına ek 
olarak, 15 Haziranda tekrar yüzde 50 düşürecekleri
ni, bu olayların tekrar edilmemesi için yeni önlemler 
alacaklarını bildiriyorlardı. Sayın özal ise, «Bu işin 
sorumlularından hesap soracağız» diyordu. Ancak, 
açıklanan isimlerin Anavatan Partisine politik ola
rak ters oldukları yorumları, biracılar, destekler, he
saplaşmalar iddiaları, önem verilen bazı firmaların 
bu işin içinde olduğu belirtileri, bizce meçhul geliş
meler; akabinden Sayın özal'ın, «Olay 10-20ı milyon 
dolar civarındadır, pek önemli değildir» beyanları ile 
olay zaman akışına bırakılıyor ve hayat pahalılığı 
altında ezilen halkın konuyu yavaş yavaş unutması 
isteniyor. Oysa, halkımız ilk günkü gibi merak ve 
üzüntüyle konuyu takip ediyor. 

Sayın özal'ın dediği gibi, olay 10 - 20 milyon do
lar civarında küçük bir olay değildir. Belki liberal 
ekonomi anlayışında toplam ihracatın yüzde 5'i dola
yında kalması kabul edilebilir. Sayın özal'ın, Devlet 
Planlama Müsteşarı iken, 1960'larda ortaya çıkan bu 
tip olayın, Sayın Targan Çarıklı tarafından araştırıl
masını emretmesini bir kenara bırakalım, konunun 
ahlakî yönünü de bir tarafa bırakalım; ama yakın 
geçmişte hayalî mobilya olayı ile ülkenin çalkalanma
sını ve hele hele, ekonomimizde büyük kayıplar ve
ren parasal yönünü göz ardı edemeyiz. 

Sayın üyeler, ANKA'nın bültenine göre, Türkiye' 
nin gümrük çıkış kayıtlarında İsviçre'de yapıldığı be
yan edilen ve belgelendirilen ihracatın yaklaşık yüzde 
92'sinin, Almanya'ya yapıldığı beyan edilen ihracatın 
ise, yüzde 32'sinin bu ülkelerde girişi bulunmadığı be
lirtilmekte. Hal böyle olunca, ocak - eylül döneminde 
5 milyar 717 milyon dolar olduğu saptanan toplam 
ihracatın yaklaşık olarak yüzde 11,4'ünü oluşturan 
580 milyon dolarlık bölümünün, ticaret ortağı ülke
lerce Türkiye'den alınmamış olduğu ortaya çıkıyor. 
Demek ki, dünya şampiyonluğumuzda bir gölge var. 
580 milyon dolarlık malın yüzde 35*ine eşdeğerdeki 
200 milyon dolarlık bölümünün İsviçre ve Almanya' 
daki fiktif depolara girdiği saptanınca, geriye kalan 
480 milyon dolarlık bölümünün tümüyle hayalî ol-
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duğu ortada. 380 rmilyon doların, eylül sonu itibariy
le toplam ihracattan arındırıldığında, geçen yıla göre 
yüzde 29,8 artmış görünen ihracat, yüzde 22,6'ya dü
şüyor. Kabaca hayalı ihracat olarak görülen 380ı 
milyon dolar, 175 milyar Türk Lirasıdır, bu matrah 
üzerinden alınan vergi iadesi ise, diğer teşvikler ile 
70 milyar Türk Lirası civarındadır. İşte bu, haksız 
kazanılan bir paradır. Bunun hesabı verilmelidir. Yıl 
sonuna kadar bu miktarın 100 milyar Türk Lirasına 
yaklaştığını tahmin etmek zor bir şey değildir. Sayın 
Kaya Erdem, «Bu kaçağı önlemek için vergi iade 
oranını düşürdük» demiştir. 

öncelikle şunu belirteyim : Mayıs ayında hayalî 
ihracat olayı patladığında Sayın Akmjermer'in, «Vergi 
iade oranlarını 15 Haziranda yüzde 50 düşüreceğiz» 
beyanı gerçekleşmemiştir, vazgeçilmiştir. IMF zoru 
ile bir kez indirilen vergi iade oranları, bir kez daha 
indirilemeyecektir; çünkü ekonomik modeliniz için
de lokomotif güç gördüğünüz ihracatın, teşviksiz ba
şarıya ulaşacağına ne siz, ne de Sayın Süzer gibi bü
yük ihracatçılar inanmamaktadır. Nitekim, ocak -
Mart döneminde ihracatın aylık ortalama artış hızı 
yüzde 36,6 oranına ulaşırken vergi iadelerinin yüzde 
20 oranında indirildiği nisan - ağustos döneminde yüz
de 28,8'e yüzde 45 düşürüldüğü eylül - ekim döne
minde ise yüzde 13,5'e düşmüştür. Ne pahasına olur
sa olsun ihracat yapılsın zihniyeti, herhalde bu düşüş
leri izlemektedir. Aksine, zaman içinde daha da faz
la teşvike gidilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, görülüyor ki... 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 

Başkanım, 1 sayfam kaldı, lütfen müsaade edin, en 
önemli... 

BAŞKAN — Bu son sayfayı okursanız... 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Görü

len odur ki, sayın hükümet hayalî ihracat olayını da
ha da körükleyecek, devam ettirecektir. Faiz farkı 
iadesi yerine ihracatın dolar değerine göre iade yapıl
ması, zaten iç kredi bulunmiayan hayalî ihracatçının 
daha abartacak rakamlara çıkmasını teşvik edecek
tir. Böylelikle daha fazla haksız gelir elde edecektir. 

Sayın üyeler, bu araştırma önergesinin görüşüldü
ğü şu an, hayalî ihracat yapan frimaların dosyalarını 
gözleriniz önüne sermek isterdik; ancak tüm kapılar 
suratımıza kapandı, bilgi ve belge akışı durduruldu. 
Aslında bu, gerçeğin halkımızdan saklanmasıdır. 

Hayalî ihracat yaptıkları ve haksız gelir elde et
tiği, hatta her ne kadar Merkez Bankası Başkanı ve 
yetkilileri «Bizde böyle bir araştırma yoktur» diyor
sa da, Sayın Pakdemirli'nin kasasında kilitli olduğu 
söylenen, haklarında tahkikat dosyaları olduğu ba
sında iddia edilen firmalar vardır. Muhakkak ki, bu 
isimi ve rakamlar fazla ya da azdır. Türk halkı me
rakla, gerçeği öğrenmek istemektedir. İsimler ve ger
çekler saklı tutuldukça namuslu işadamları şaibe al
tında kalacak, her an tedirgin olacaklardır. Buna hak
kı nız yoktur. Hakkında soruşturma, araştırma yapı-
1'"*! kişi ya da kuruluşları sadece hükümetin bilmesi, 
hükümeti de zan altında tutacaktır. Yoksa, sizin ta
birinizle, tüm demokratik ülkelerde yapılan psikolo
jik baskının ekonomide örneğini mi sergilemek isti
yorsunuz İsimleri açıklamaktan neden kaçınıyorsu
nuz? Yüce Mecliste, milletin önünde her şey açık 
açık, ayrıntılarıyla konuşulmalıdır. Olayların gerçeği
ni birlikte bulmalıyız. Bu, ettiğimiz yeminin gereği 
görevimizdir. 

Bakınız bir firmanın İngiltere'ye tanesi 8,65 do
lardan 40 bin adet polo - tişört sattığını, ancak aynı 
zamanda, aynı kalitede aynı malı bir başka şirketin 
3,5 dolardan ihraç ettiğini, İngiltere'deki firmayı ara
yarak, 4 dolar satış fiyatı verdiğini, ancak cevap ala
madığını, aynı mal için ihraç talebinde bulunduğunu, 
ihraç etmek kaydıyla o firmanın 3,5 dolar fiyat ver
diğini iddia etti. İngiltere'deki firma ile temasa geç
meye çalışıyorum, 15 gündür bağlantı kuramıyorum. 

Günaydın Gazetesine göre, kablo ihracındaki fi-
f i yatlar ortada. 

önemli bir beyanatı huzurlarınıza getirmek isti
yorum : İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği eski Baş
kanı Lokman Kondakçı; «Fona karşılığını ödeme
mek için, fındık olarak yüklenen mal, gümrük çıkı
şında konfeksiyon olarak deklare ediliyor, böylece 
hem fona karşılığı ödenmiyor, hem de vergi iadesi 
alınarak büyük kâr sağlanıyor. Bu, Türkiye'de çok 
kolay yapılan, sistemin getirdiği bir olaydır» diyor; 
Günaydın Gazetesi, 19 Mayıs. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, süreniz aşağı yukarı 4 
dakika geçmiştir. Toparlayınız ve bitiriniz efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Aral'ın, «İhracatımız 5 yılda 20 milyar do
lara çıkacaktır» sözüyle, toplam ihracatın takribi ye
dide biri olan 400 mlilyar Türk Lirasının vergi iadesi 
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dağılımının araştırmasını yapmak, hayali dışsatım 
ya da bu şekilde gerçekleştirilen bazı büyük ihracat
çı sermaye şirketlerinin hükümet tarafından korun
duğu iddialarını araştırmak, kurumlaşan hayalî ihra
cata son vermek, temelinde ülke olarak çıkarlarımızın 

• ne doğrultuda olduğunu bilmek, dış ülkelerdeki itiba
rımızı kazanmak, sistemin yanlışlarını bulmak, 

- devlet çarkının eksikliklerini gidermek, sosyal adale
tin ekonomide tablosunu çıkarmak için Meclis Araş
tırmasının açılmasını istiyoruz. Biz teyp bandı ile 
yolsuzluk iddiasına inanan Sayın Başbakanın, bu ka
dar büyük yolsuzlukların üzerine de giderek bu araş
tırmayı candan destekleyeceğine inanmaktayım. Aksi 
takdirde 20 milyar dolarlık ihracat hayali, hayalî ih
racatla yok olur gider. 

Bu vesileyle bize sonsuz yardımı olan Türk bası
nına teşekkür etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önerge sahipleri adına Sayın Cüneyt Canver; bu

yurun efendim. 

-CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; ben sayın hükümet sözcüsünü 
dinlemeden önce bu giriş bölümünü dün gece kendi
liğimden hazırladım, okumak istiyorum. 

önergemiz hakkında konuşulanları hep birlikte 
dinledik. Sayın bakan, reddedilmesi hükümetçe karar-. 
laştırılan önergelerin vazgeçilmez sözcüsü olarak tek
rar karşımıza çıktı. Sayın bakanın konuşma metni di
ğerlerinde olduğu gibi, 3 ana bölümden oluşuyor : 
Giriş, atak, reklam. İncelikli bir giriş yapan hakan, 
atak bölümünde muhalefeti verdikleri önerge yüzün
den âdeta kınadıktan sonra, zaten hükümetinin her 
olayda olduğu gibi, bu işte de öncelik aldığını, muha
lefet görevini de yürüttüklerini söyleyip partisinin 
reklamını yaparak büyük alkışlarla yerlerine avdet 
ediyorlar. Peki, hayalî ihracat?.. Hükümet sözcüsü
nün konuşmalarından anladığıma göre, bu işin gereği 
zaten yapılmış; birtakım firmalar mahkemeye veril
miş, ihracat kredilerinin faizleri artırılmış, vergi iade 
oranları düşürülmüş ve böylece gerekli önlemler alın
mış. Aslında biz bu önergeyi anlaşılan fuzulî vermi
şiz. Zaten yüce Mecliste bir konuda araştııma veya 
soruşturma açılabilmesi için belirli bazı şartlar var; 
o şartları yerine getiremediğimiz için önergemizin 
reddi doğaldır, öncelikle önergelerin gerekçesiz ola
rak ve iktidar partisinin yeterli sayıdaki sayın millet
vekillerinin imzası ile verilmesi şarttır. Kaldıki ha-
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yalî ihracatı bir banda da kaydetmeliydik. Hayalî ih
racat yapan bir firmaya gidip sahibinin konuşmala
rını bir elektronikçi müşavire kaydettirmeliydik. Son
ra olayın failleri çok kalabalık olmamalı, bir banda 
kaydeden bir suçlu ve de bir muhbir yetmeliydi. An
cak hayalî ihracatta bu mümkün değil. (HP sıraların
dan alkışlar) Zira hayalî ihracat yapmayan firma bul
mak son derece güç. Ayrıca rakamlar çok yüksek ol
mam ılı, milyonu geçmemeli. Hayalî ihracat l'OÖ mil
yar civarında bulunduğuna göre sözü dahi edilmemeli. 

Sayın üyeler, her zaman olduğu gibi, kamu ya
rarı ve teknik, nedenler gibi mülahazalarla parsayı 
toplayanlar kurtuluyor, yüzüne gözüne bulaştıranlar 
ise soruşturuluyor. Soruşturmadan kaçmanın yolunun 
devleti dolandırmak olduğu günümüzün çarpıcı ger
çeklerinden biri. 

Sayın üyeler, hayalî ihracat hakkında verdiğimiz 
araştırma önergesi kabul edilirse, kanımca son derece 
iyi bir başlangıç olacaktır. Çünkü hayalî ihracattan 
sonra yine son derece önemi haiz bir başka konu 
gündeme getirilebilecektir. Petrol taşımacılığının özel 
sektör yolu ile yaptırılmasının yarar ve kayıpları hak
kında bir araştırma isteyebilecek, özellikle tanker ile 
petrol taşımacılığı ve gemi alımları altında yatan bü
yük ve haksız kazançları böylelikle deşifre edebile
cektik. 

Sayın üyeler, Meclis araştırmaları, milletvekilleri
nin konuları en doğru ve sağlıklı öğrenme yolların
dan biridir. Bu yolun tıkanması Meclisin ve kamu
oyunun yeterince aydınlanmasına engel teşkil ede
cektir. 

Bu önergeyi hazıriaırken, bilgi toplamamızın ne 
denli zor olduğunu 'belirtmek isteriz. Birçok bürok
ratla ve ibu arada Devlet 'Balkanı ayın Kaya Erdem 
ile de görüştük. Genellülkle bizlere bilgi verilmediğini 
biılımenizi isteriz. Bir milletvekili olarak özgürce ve 
kolaylıkla devlet mekanizmalarında araştırma yap
maktan alıkonulduğumuzu burada yüzsek huzurları
nızda üzüntüyle ifade etmek istiyorum. 

Anayasamızın 98 inci maddesinin milletvekilleri
ne tanıdığı 'bilgi edinme yollarının tıkalı olduğunu 
bir kere daha öğrenmiş bulunuyoruz. Her şeyi gaze
telerden öğrenmek zorunda kalışımızın en büyük ne
deni, yukarıda izah ettiğim üzere, bilgi edinme yol
larının ve devlet kaynaklarının, özellikle muhalefet 
milletvekillerine kapak oluşudur. 

'Sayın üyeler, hayalî ihracat 'ibir gerçektir. Uzun 
yıllardan beni yapıla yapıla ülkemizde kurumlaşmış
tır. Bu işten irili ufaklı birçok firma 'haksız kazanç 
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sağlamıştır. Ancak, yüksek düzeyde bir bürokratın 
her nasılsa söylediği gibi, Miraç edilen veya ihraç edil
miş gösterilen mallar kadar ülke içerisinde mal ve 
'hizmet üretilmediğinden, hayalî ihracatın ülıke eko
nomisini olumsuz etkilemediği ileri sürülemez. 

Devlet Bakanı Sayın Erdem'in de belirttiği gibi, 
kötü niyötli ihracatçı kanunî boşluklardan yararlanıp, 
rüşvet ve hile ile hayalî ihracatını gerçekleştirmiş ve 
gerçekleştirmeye devam etmektedir. Çünkü her ne 
kadar yeni yasal önlemler alınmış ise de, ihracatçı (bu 
önlemlere karşı da yeni ve yasal olmayan çareler 
arayacaktır. O halde hayalî ihracatı kökünden kese
bilmek amacıyla, meydana gelen suçlara göre yasa 
çıkarmak yerine, geliniz Meclisçe 'her yönüyle ve 
bütün detaylarıyla olayı araştırıp, bütün açık ve açı
labilecek kapıları 'birlikte kapatalım. Unutmayınız ki, 
Kapıkule olaylarıyla ilgili olarak verdiğimiz önenge 
reddedilmeseydi, hayalî ihracat olayının gümrüklerle 
ilgili olan önemlice bir boyutu da Meclis araştırma 
komisyonu tarafından ıtüm detaylarıyla ortaya çıka
rılabilecekti. 

Önceki dönemlerde de hayalî ihracatla ilgili ola
rak 3 kez Meclis araştırması isteminde bulunulmuş, 
ancak reddedilmiştir; ama alınan önlemlere rağmen, 
hayalî ihracatın durmamış olması hükümetlerin bu 
konuda kökten çözüm 'getirici önlem alamayacakları
nın kanıtı olmuştur. Bu tür olayların hükümetlerce ve 
Meclis dışında öngörülen tedbirlerle ortadan kaldırı
lamayacağı böylece ortaya çıkmıştır. Geçmişteki öner
geler dikkate alınıp Meclisçe araştırma yapılmış olsa 
idi, belki de bugünkü vahim tablo ile karşılaşmaya
caktık. Gelecekte biz de, kamu vicdanında yargılan
mamak için, üzerimize düşen görevi Meclisçe yeri
ne getirmek zorundayız. 

Hayalî ihracat olayı, ülkemizde haksız kazanç sağ
lamayı alışkanlık haline getirmiş, kurumlaştırmış bir 
grup sözüm ona işadamının, ülke 'kaynaklarını her 
ne pahasına olursa olsun nasıl sömürdüğünün çok 
önemli bir kanıtı olarak ibret vericidir. Bir taraftan 
dirhem dirhem artırılan ücretler, bir taraftan günde 1 
milyar olarak ödenen vergi iadeleri ve bundan hak
sız kazanç sağlayan ihracatçılar, diğer yandan dev
letin batık kredi alacakları ve yüzde 90'ı devlet 'kre
disi, yüzde lO'u özkaynaklardan karşılanıp birkaç ki
şiye devlet tarafından alınan dev tankerlerle ülkenin 
petrolünü taşıttırmak; işte günümüzün Türkiye'si ve 
sosyal adalet. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). I 
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Sayın üyeler, Kapıkule olayları, rüşvet olayları, 
hayalî ihracat, ihale yolsuzlukları ve benzeri yolsuz
luklar bir bütündür. Belli mihrakların egemen ve 
karanlık güçlerin ülke ekonomisini nasıl sömürdük
lerinin ve kurdukları sömürü düzeninin birer göster
geleridir. Bu itibarla, bu olayları birbirinden soyut-
layaımazsınız. Bu olaylar ve onların yaratıcıları ülke
mizi bir ağ içine almışlardır. Bu ağı yırtmadığınız 
sürece karşınıza her gün yeni bir yolsuzluk olayı ge
lecektir. 

Geliniz, geçmişten 'günümüze intikal eden bu tip 
o'ayların oluşturduğu haksız kazançlar ve suiistimal
ler zincirlini kırmak için bu önergeyi kabul edelim, 
yüce Meclisin, her olayı daha güçlü soruşturabilece-
ğirti ve 'gerekli önlemleri daha detaylı olarak alabile
ceğini birlikte ispat edelim. Hayalî ihracat hakkında 
önceki devrelerde 3 kez Meclis araştırması istenildiği, 
ancak o devrin hükümetlerince gerekli önlemlerin 
alındığı savıyla reddedildiğimi daha önce de belirt
miştin!; ama hükümetlerin aldığı önlemlerin yeterli 
olmadığı ve miktarların katlanarak büyüdüğü bugün 
de acı bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Bu tür olay
ların önüne geçebilmek için yüce Meclisi göreve da
vet ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Yılmaz'ın bazı 
cümlelerine de cevap vermek istiyorum. Önergede 
iddia edildiği üzere, hükümetin bu konuda acze düş
tüğü iddiası ciddî bir iddiadır. Zira hayalî ihracat 
yapan firma sayısı ve ihracatın miktarı düşünülenin 
çok üstündedir. Hükümet yetkililerinin başlangıçta 
olayların üzerine ıgittiği doğrudur; ancak olayın bü
yüklüğü karşısında geriledikleri de doğrudur. 

«Türkiye döviz fakirliği çektiği dönemleri geride 
bırakmıştır» buyurdular, doğrudur. Bu örnek hükü
metin temcit pilavıdır; ancak bugün de döviz bizlere 
nelere, sonunda hayalî ihracatlara mal olmaktadır. 

Türkiye'nin ödemeler dengesinde açık vermesi ile 
ekonomik ve siyasal bunalımlara düşeceği iddiası bir 
tehdittir. Hükümetiniz ekonomide başarılı olamaz ve 
çözümü parlamentoda bulunamaz ise, alternatifi er
ken seçim olacaktır; siyasal bunalım ve sonunda 
ordunun yönetime el koyması değil. 

ı«fhracatı teşvik politikası hedeflerine ulaşmıştır» 
buyurdular; ama ülkeye nelere mal olmuştur. Hayalî 
ihracatın alınan önlemlerle önlenebileceği iddiası doğ
ru değildir. Yine belirttiğim üzere, geçmiş dönemde 
bu iddialar karşısında önlem alınmasına rağmen, ha
yalî ihracatın günümüze dek devamı, hükümetlerin 
bu konularda aldıkları önlemlerin hiçbir dönemde et
kili olamadıklarını göstermiştir. 
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Sayın ANAP konuşmacısının ıda, gazetelerin ha
yalî İhracat iddialarını ciddî 'bulmadığı iddiasına ge
linde; basın, günleridir kamuoyunu bugüne hazırlamış 
ve görevini - yapmışta*, kısacası ciddîye almıştır. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 9 arka

daşının hayalî ihracatla ilgili 'Meclis araştırması açıl
ması istemine ilişkin öngörüşmelertamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (HP sıraların
dan «Tekrar sayınız» sesleri ve Çanakkale Milletve
kili Onural Şeref Bozkurt, Sinop 'Milletvekili özer 
Gürbüz, Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım, Te
kirdağ Milletvekili 'Salih AlCan, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan'ın ayağa kalkmaları) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI \"J®,. " 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaVın, yeminli 

özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve sonuçla
rına ilişkin sözlü soru önergesi ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'm cevabı (6/187) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sırada Sayın Zonguldak Milletvekili İsa 
Vardal'ın yeminli özel ıteknik bürolara yapılan baş
vurulara ve sonuçlarına ilişiklin sözlü sorusu var. 

Sayın tsa Vardal?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar, 
önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Mille' Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve tskân 
Bakanı tarafından sözlü - olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
tsa Vardal 

Zonguldak Milletvekili 

1. Zonguldak İli merkezi ile Karadeniz Ereğli 
ilçesi ve Kozlu, Kilimli ve Çatalağzı bucaklarındaki, 
orman sınırları içerisinde kalanlar dahil gecekondu 
sayısı, ayrı ayrı olmak üzere, ne kadardır? 

2. İmar Affı Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten 
30 Eylül 1984 tarihine kadar başvuran gecekondu 
sahiplerinin sayısı ve bunların yeminli bürolara öde
dikleri toplam para miktarı nedir? 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, 5 kişi itiraz ediyoruz ve oylamanın ye
niden yapılmasını talep ediyoruz. 

'BAŞKAN — Hay'hay efendim. 
5 kişi oylama neticesine itiraz ettiği için yeniden 

oylama yapıyorum. 
Burada şunu hatırlatmak istiyorum : Divan üye

lerinden iki sayın üye arkadaşımız ve ben saydım. 
Bu itibarla İçtüzük hükümlerini yerine getirmek ba
kımından tekrar oyluyorum. Oylamayı üyelerin aya
ğa kalıkmaları suretiyle yapacağız. 

Önergeyi 'kabul' edenler... Etmeyenler... önerge 
kalbul edilmemiştir, (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGİL ^Kırklareli) — Oylar açıklansın. 
BAŞKAN — öyle bir usul yok efendim. En azın

dan, Sayın arkadaşımız Fikri Şağlar'a saygısızlık yap
tığınızın farkındasınız zannediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

3. Başvuruda bulunan gecekondu sahiplerinden 
ne kadarına tapu tahsis belgesi, ne kadarına tapu kay
dı verilmiştir? 

. 4. Tapu ta.-ısis belgesi verilen gecekondu sahip
lerinden kaçının gecekondusunun bulunduğu arsa 
tapulu, kaçının tapusuzdur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Sayın Isa Vardal'ın bu sorusu 
takriben 4 aydır Meclis gündeminde kaldı. Sayın 
milletvekili rahatsızdılar, izindeydiler; kendilerine ev
vela geçmiş olsun derim. 

Efendim, sorunun ilk kısmı; «Zonguldak ili mer-
kfeziyle Karadeniz Ereğli İlçesi ve Kozlu, Kilimli ve 
Çatalağzı bucaklarındaki - orman sınırları içerisinde 
kalanlar dahil gecekondu sayısı ayrı ayrı olmak 
üzere ne kadardır?» 

Bu konuda illerde sürekli olarak istatistik! de
ğerler değişmektedir. Bundan aşağı yukarı 1,5 ay ön
ceki rakamlara göre, merkez belediyeye 8 910 adet, 
Karadeniz Ereğli Belediyesine 12 adet, Kozlu Bele
diyesine 2 796 adet, Kilimli Belediyesine 2 515 adet, 
Çatalağzı Belediyesine 527 adet gecekondu için İmar 
Affı Kanunundan yararlanmak için başvuru olmuş
tur. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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«tmar Affı Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten 
30 Eylül 1984 tarihine kadar, başvuran gecekondu 
sahiplerinin sayısı ve bunların yeminli bürolara öde
dikleri toplam para miktarı» 

Bu konuyu Türkiye çapında diye almak duru
munda olduğumuzu anlıyorum. Daha önce de açık
ladığımız gibi, Türkiye çapında îmar Affı Kanunun
dan yararlanmak üzere, müracaat eden gerek gece
kondu, gerekse ruhsatsız kaçak yapı sayısı 1 milyon 
550 bin mertebesindedir. 

2981 sayılı Kanuna ilişkin Yeminli Özel Teknik 
Bürolar Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde de açık
landığı gibi, kanun kapsamında kalan yapılarla ilgili, 
yeminli özel teknik bürolarca yerine getirilecek iş
lemlerde ücret konusunda tabanda sınırlama getiril
miş ve bu miktar 5 bin lira olarak belirlenmiştir. 
Kanun kapsamına giren yapılar çok çeşitli özellikle
re sahip olacaklarından tavan sınırlaması getirilme
miştir. Bu suretle ucuzluk sağlandığı kanaati vardır 
ve bu müşahede edilmiştir, örneğin, 5 katlı betonar
me bir yapı ile 2 katlı yığma yapının tespit değer
lendirmesinde farklı işlemler mevzubahistir. Bu ba
kımdan tavan 1 oymak p?j/arlığı daima tavana doğru 
çekeceği için uygun görülmemiştir. 

Yeminli bürolara ödenen para miktarı konusun
da Bakanlığımız bir istatistik tutma ihtiyacını duy
mamıştır. Bu bakımdan bu soruya cevap vermek 
mümkün değil. 

-x Başvuruda bulunan gecekondu sahiplerinden ne 
kadarına tapu tahsis belgesi, ne kadarına tapu kaydı 
verilmiştir? 

Anılan Kanuna göre, gecekondu kaçak yapı sa
hiplerinin yeminli özel bürolara başvurması ve bu 
bürolarca tespit ve değerlendirme işlemlerinin sonuç
landırılması gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlanan 
gecekondulara tapu tahsis belgesi verileceğinden, is
tatistik! bilgiler henüz şu anda elimizde yoktur. 

Tapu tahsis belgesi verilen gecekondu sahiple
rinden kaçının gecekondusunun bulunduğu arsa ta
pulu, kaçımnki tapusuzdur sorusunu, tam olarak an
lamak mümkün değil. Herhalde şöyle bir açıklama 
yapmak ihtiyacı var burada. Bilindiği gibi, tapu tah
sis belgesi Hazine arazisi yahut belediye arazisi üze
rine yapılmış veyahut Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan bir arazi üzerine yapılmış olan ge
cekondular için bilahara tapu verilmek üzere veri
len bir belge, bir ara işlemdir. Yani o gecekondunun 
bu İmar Affı Kanununa göre hakkının teslim edil
diğini gösteren bir belgedir. Bilahara ıslah imar pla-
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nı yapıldığı zaman, kendisine tapu verilecektir. Ge
nellikle bu çeşit belediye ve Hazine arazilerinde veya 
tescilsiz, devletin hüküm vt tasarrufu altında bulunan 
arazilerde evvela tapu verebilmek için gerekli parse
lasyon yoktur, önce planın yapılması lazım. Eğer, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bir yerse yahut 
ormart arazisi ise. kadastrosu dahi yoktur, üstelik tapu
da tescili yokt'ir. Evvela bunların yapılması lazım, 
üzerine plan yapılması lazım ve planda parseler belli 
olduktan sonra ancak tapu verebilirsiniz Onun için 
bu işlemleri beklemek durumundayız. Sanıyorum ki, 
böyle bir açıklama bu soruya ışık tutar. 

Şunu biliyoruz ki, Zonguldak'ta orman sahaları
na giren yerlerde gecekondular yapılmıştır. Bu ko
nunun da, orman idaresiyle orman sahasından çı
kartma gibi bir problemi vardır; bu problemle halen 
uğraşılmaktadı. 

Arz ederim efendim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Isa Vardal, söz istiyor musunuz? 
Buyurun. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; sayın bakanın, «Geçmiş olsun» dilekle
rine teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, ben soru önergemde sadece kömür 
Ihavzasım ilgilendiren Zonguldak Ereğlisi, Kozlu, Ki
limli ve Çatalağzı bucaklarındakİ gecekondu konu
sunda soru yöneltmiştim. Sayın bakan, sadece soru 
önergemin 1 inci maddesindeki rakamları lütfedip 
verdiler; fakat diğer 2,3 ve 4 üncü sıralardaki bilgi
leri Türkiye genelinde lütfettiler. Bilgilerin Türkiye 
genelinde de olması bakımından teşekkür ederim; 
ama esas üzerinde durduğumuz nokta; kömür havza
sında imar Affı Kanununun uygulanıp uygulanmaya
cağı konusunda hükümetin aydınlatıcı bilgi vermesi 
ÎĞU 

Ş/imdi, hatırlarsanız, 2981 sayılı Kanun Mecliste 
görüşülürken, bu kanunun kömür havzasında uygu
lanmasının mümkün olmadığını ileri sürmüş ve bir
takım değişiklik önergeleri vermiştik; ama gerek ihü-
'kümet ve gerek komisyon verdiğimiz bu önergelere il
tifat etmemiş ve kabul etmemişti. Şimdi, İmar Affı 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 30 Eylül 1984 
tarihi itibariyle yapılan işlemler, yani Zonguldak 
Merkez ilçe, Kbzlu, Kilimli, Çatalağzı bucakları ve 
Karadeniz Ereğlisi bakımından verilen rakamlar, yani 
sayın bakanın müracaat bakımından vermiş olduğu 
ra'kamlar aşağı yukarı bendeki rakamlara uyuyor. 

—- 475 — 



Simdi, imar mevzuatına aykırı yapılar için Zon
guldak Merkez ilçe 1 150, Kilimli 29, Çatalağzı 321, 
Kozlu 324, Ereğli 2 021'dir. Gecekondular için vaki 
'başvuru; Merkez İlçe 8 910, Kilimli 2 515, Çatalağzı 
527, Kozlu 2 796, Ereğli 12. Toplam 14 760 gecekon
du başvurusu yapılmış. Bugüne kadar sadece merkez 
İlçede 125 adet tapu tahsis belgesi vatandaşa veril
miş, diğerleri için herhangi hir işlem yok. 

Zonguldak'ı tanıyan 'sayın milletvekilleri varsa iyi 
bilirler ki, Zonguldak kömür havzası içerisinde oldu
ğu için, vatandaşların zaman aşımı sureliyle tapu al
maları mümkün değildir. Onun için, Zonguldak'ın 
büyük 'bir kısmı devlerin hüküm ve tasarrufu altında 
olan yerlerden ölüp, tapu tescili dışarısında bırakılmış
tı. Sayın bakan da ifade ettiler; tapu tescili olmayan, 
yani devletim hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerler tapulu yerler olmadığı için, bunlara tapu tahsis 
belgesi verilmesi mümkün değil. Çünkü, gereken par-
ıstelizasyon yapılmamış, ölçümler yapılmamış ve va
tandaşlar (buraya gelişigüzel (gecekondu yapmışlardır. 

298'1 sayılı Yasa çıkarılırken gerekçe olarak... 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Vardal, bakan bey dinlemiyor k'L 
İSA VARDAL (Devamla) — Sizler dinliyorsunuz 

ya yeten 
BAŞKAN — Sayın Vardal, süreniz tamamlanmış

tır, konuşmanızı toparlayınız. 
İSA VARDAL (Devamla) — Gerekçe olarak, 

2805 sayılı Yasanın uygulamasının büyük zaman Me-
diğıni, (bunun için imar Affı Yasasını çıkardıklarını 
söylediler; fakat bu halliyle bu yasanın Zonguldak 
kömür havzasında uygulanması mümkün değil. Uygu
lansa bile 20 - 30 sene sonra ancak uygulanalbil'ir. O 
nedenle kömür havzası iç'in ayrı bir düzenlemenin 
yapılması mutlak zarurîdir* Eğer hükümet bu konu
da bir teşebbüste bulunacalksa maalmemnuniye., ge
reken katkılarda biz de bulunmaya hazırız. Aksi tak
dirde oradaki vatandaşları mutazarrır etmekte devam 
edeceğiz, 

Vaktimin darlığı nedeniyle etraflı şekilde bilgi ver
mek imkânım olmadığı için burada kesmek durumun
da kalıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
ıBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bir ko
nuyu açıklamam gerekiyor. «Tapu tahsis belgesi ver
mek mümkün değildir» dediler, onu müsaade ederse
niz açıklayayım; çünkü önemli bir konu. 
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BAŞKAN — -Açıklama mümkün olmaz Sayın 
'Bakan* < 

İSA VARDAL (Devamla) — Sayın bakan, tapu
suz yerlere tapu tahsis belgesi verebiliyor musunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
(SAFA GİRAY (İstanbul) — Tapusuz yerlere de tapu 
tahsis belgesi verilir efendim-

İSA VARDAL (Devamla) — Na'sıl verilir? Tapu
ya tescil etmedikten sonra hiç kâğıttan farkı kalmaz 
iSayın Bakanım, 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Tapu tahsis belgesi ve
rilir; fakat tapu verilemez, bilahara tapu 'verilir. Bunu 
açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Açıklama mümkün değil efendim. 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/223) 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştiril
mesinden doğacak sorunlara ilişkin sözlü sorusuna ge
çiyoruz. 

Sayın Abdurrahman Necati Kara'a?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın 3 bakanlığı ilgilendirdiğinden 

Meclis İçtüzüğünün 94 üncü maddesi gereğince Sayın 
Başbakan tarafından -sözlü olarak cevaplandırılmasınla 
müsaadelerinizi saygı İle arz ederim. 

Abdurrahman Necati Kara'a 
Kütahya Milletvekili 

1. Kadimden beri Gediz-Kula-Turgutiu-Salihli 
bölgesinde 100 civarında köyün sulama suyu olarak 
kullandığı yazın 800 U/Sn. kışın 1 500 Lt/Sn debideki 
Çokran (Çokrağan) Suyunun mecrasının değiştirile
rek ıtamamının Uşak Şehrine içme suyu olarak isale 
edileceği doğru mudurf? 

İller Bankasınca aynı amaçla projelendirilip iha
lesi yapılmış mıdır? 

2. Çokran Suyu mecrası değiştirilerek Uşak Şeh
rine isale edilince, başta Gediz köyleri olmak üzere,. 
Kula-Turgutlu-Salihli bölgesindeki Demirköprü Bara
jına kadar olan 100 civarımda köyün arazi sulaması 
için ne düşünülmektedir? 
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3. Bu 100 civarındaki köye sulama tesisi yapıl
ması için Tarımı Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca 
veya Devlet Su işleri tarafından yapılmış bir proje 
var mıdır? Varsa Ibu köylere sulama tesisi ne zaman 
yapılacaktır? 

4. Bu su Uşak'a alınınca Köy Kooperatifleri Bir
liğince devlet desteği ile yapılmış ve halen mevcut 
suyu kullanan Gediz Kendir Fabrikasının durumu ne 
olacaktır? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kü
tahya Milletvekili Sayın Abdurrahıman Necati Kara'a' 
nın Çokran Suyu mecrasıyla ilgili sözlü sorusuna ce- ; 
vap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın Kara'a, Çokran Suyunun mecrasının değiş
tirilerek tamamının Uşak şehrine içme suyu olarak 
verildiğini beyanla, 'bölgedeki köylerin arazi sulama
sının ne olacağını sormaktadır. 

Çokran Suyu mecrasından alınacak suyun, Uşak 
şehrine içme suyu olarak verilmesine dair İller Ban

kası tarafından hazırlaman proje ihale edilmiştir. An
cak, bölgedeki sulama suyu bu durumdan pök fazla 
etkilenmeyecektir. Bölgedeki köylerin, arazi sulama
ları Çokran Suyundan başka, Fındıklı Deresi, Baltalı, 
Göleti ve özellikle Canbulat Deresinden yapılmaktadır. 

Çokran ve Canbulat sularının birleştiği yerde de
bi olarak 950 litre/saniyelik 'bir fark olmaktadır. Bu 
debi farkıyla 12 bin dekar arazi sulanabilir. Halbu
ki, bölgede 3 bin dekar arazi sulanmaktadır. Bu du
rum göstermektedir ki, Çokran Suyunda atıl kapasite 
vardır. Bu suyun Uşak şehrine içme suyu olarak ve
rilmesi, bölgeyi sulama suyu yönünden büyük çapta 
etkilemeyecektir. 

Canbulat Deresi üzerinde baraj etütleri Devlet Su 
İşleri tarafından yapılmaktadır. Olumlu sonuç alı
nırsa, 'bölgenin sulama suyu sorunu ortadan kalka
caktır. Ayrıca, yeraltı suyu araştırmalarında da olum
lu sonuç 'beklenmektedir.; 

iBu arada, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Oam-
liıdere üzerinde gölet yeri tespit etmiş olup, depola
nacak su ile 30 bin dekar civarında arazi sulanabi-
lece'kltir. 

Arz ederim. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A {Kütah

ya) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efendim? 
'BAŞKAN — 'Buyurun. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah

ya) — Sayın Başkan, değerli mMetvekilleri; önce öner
gemin okunmasının asla anlaşılmadığını takdirlerinize 
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arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Baş
kanlığın bu konuda !bir tedbir almaşım ve her öner
genin anlaşılabilir bir Türkçe ile okunmasını arz ve 
talep etmekteyim. 

Gediz Çokran Suyu, Murat Dağı eteklerinden do
ğan, yazın en az zamanında 800 litre, en çok 1 700 
litre/saniye debideki bir sudur. Sayın bakan lütfet
tiler, açıkladılar; İller Bankasınca Uşak Şehrine içme 
suyu projesi olarak ihale edilmiştir. Uşak Şehrinin 
içme suyundan mahrum bırakılması düşünülemez, sa
vunulamaz. Bizim üstünde durduğumuz husus, sayın 
bakanın yazık ki ifade ettikleri gibi değil, bu suyun 
tamamının isale edilmesi projdendiriılmiş ve ihale edil
miştir; İller Bankası durumu böyle bildirmektedir. 

(Şimdi bu suyun tamamı alındığı takdirde Gediz 
köylerinden başlayarak Manisa Ovasına, Demirköprü 
Barajına kadar lOO'den fazla köy susuz kalmaktadır. 
Halbuki kadimden beri bu suyu sulama suyu olarak 100' 
den fazla köy kullanmaktadır. Malumlarınız olduğu 
üzere : Kadim oldur ki, anın, evvelin kimesne bilmeye-
Bu 'bir Mecelle-i ahkâmı adliyenin bugünkü hukuku
muzda da geçerli olan hükmüdür. 

Şimdi, kadimden 'beri hakları olan bu suyu elle
rinden alırken, lOO'den fazla köyü de acaba (işsizler 
ordusuna katmak niyetinde miyiz?. Biz şunu istiyo
ruz : Başka sular vardır. Bu suları da kanalize edi
niz, bu suları da bir sulama kanalı projesiyle başlatı
nız, gayet tabiî hem Uşak Şehri susuz kalmasın; ama 
lütfedin bu köylere de yaşama hakkı tanıyınız ve 
su veriniz. 

Şimdi, sayın bakan ifade buyurdular ki, «Canbu
lat Deresinde bu suyun bir atıl kapasitesi vardır, bir 
kısmını Uşalk'a alıyoruz, aynı zamanda da Canbulat 
Deresinde de baraj etütleri yaptırıyoruz.» Şimdi sa
yın bakan, mevcut suyun bir kısmını böler alırsınız 
baraj yapmak için rantabl bir etüt oradan çıkar mı?. 

Ayrıca, neyin etütünü yapacaksınız?. Barajımızı 
buraya yaparsak su yeterli midir sorusu, galiba birin
ci araştırılacak husustur. Halbuki, siz suyun çoğunu 
alıp, Uşak'a isale ettiniz; öyleyse bu etüdün sonucu 
başından bellidir. 

Gelin, Wz rica ediyoruz, istirham ediyoruz bu 
lOO'den fazla köyü sulama suyundan mahrum etme
mek için, demiyorum ki aynı suyu; ama başka su
lar hakkında bir proje yapınız ve bu istikamette su
lama tesisi olarak başlatınız ve ikisi beraber yürüsün.. 
Yani ne o tarafı mağdur edelim, ne Uşak Şehri halkı
nı diyoruz. 
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Sayın bakan unuttular sanıyorum, çünkü sorum
da vardı, 'bir köy kalkınma kooperatifi tarafından ge
ne devlet desteği ile Gediz'de kurulmuş kendir fabri
kası vardır; kendir fabrikası demek, sadece su ve 
birçok su havuzları demektir efendim, bu sudan su
lanıyordu, şimdi o da kesildiği takdirde kendir fab
rikasının akibetinin ne olacağını da sormuştum; bu 
husus da cevaplandırılmadı. 

Durumu böylece arz etmiş oluyorum ve ümitle 
temenni ediyorum ki, hükümetimiz alacağı, sulama 
tesisi tedbiriyle lütfetsin ve bu 100'den fazla köyün 
halkını da mevcut işsizler ordusuna katmasın. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'-
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin sözlü soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/226) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki sözlü soruya ge
çiyoruz. 

Sayın Mimar oğlu?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususların Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakam Sayın Cemal Büyükbaş tarafından 
sözlü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde cevap
landırılmasını arz ederim. 

1. Siirt İli Şirvan İlçesi, Şirvan .-. Madenköy'de 
piritifc 'bakır yatağı olarak 'bilinen sahada 1972 yılın
da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce çalış
malar başlatılmış, 'bu çalışmalarla lilgili bakır yatağı 
rezervinin işletilmeye değer olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durum teknik olarak raporlarla sabit olduğu hal
de ileri aşamadaki çalışmalar durdurulmuştur. 

Çalışmaların durdurulma sebebi nedir?. 
2, Siirt'in en geri kalmış ve fakir ilçelerinden bi

ri olan Şirvan'da bulunan ve 'bölgede mevcut işsiz
liği büyük ölçüde gidererek meımleketin ekonomisi
ne katkı getirecek 16 000 000 ton1 işlenebilir rezer
vi tile Türkiye'nin en zengin bakır yataklarından bi
ri olan Şirvan - Madenköy bakır madeninin bir an 
önce işletilmesi için ne gibi çalışmalar yapıtoaktadır?. 

İşletme ne zaman açılacaktır?. 
Saygılarımla. 

N. Naci Mimaroğlu 
Siirt Milletvekili 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Madenköy bakır sahasında 1972 -

I 1982 yılları arasında, Maden Tetkik Arama Genel 
I Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonunda, 16 mil

yon değil 25 milyon ton rezerv tespit edilmiştir. 

Ayrıca sahada, 1979 -. 1981 yılları arasında, Bir-
j leşmiş Milletler Teşkilatının katkısıyla Finlandiya'nın 

Outokumpu Oy Firması ve MTA tarafından, eğitim 
maksadıyla bir ön fizibilite raporu da hazırlanmış ve 

I saha olumlu görüldüğünden, Etibank Genel Müdür-
I lüğüne devredilmiştir. 

I öte yandan, umutlu olan mücavir alanlardaki cev-
J herleşmelerin de ortaya çıkarılması için MTA'ca ara

ma çalışmaları sürdürülmektedir. 
I Etibankça yapılan değerlendirmeler sonunda, sa-
I hanın işletilmesi için gerekli finansmana katkı ama-
I cıyla, 1981 yılında saha yabancı sermaye ortaklığına 
I açılmıştır. Çeşitli başvurular olmuş, ancak sahanın 
I Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunması, ulaşım 

zorluğu, limanlara uzaklığı gibi, nedenlerle önceleri 
bir sonuca varılamamıştır. Ancak, Doğu ve Güney
doğu bölgelerimiz için teşvik tedbirlerinin kabul ed'il-

I mesi, ayrıca üertilecek bakır cevherinin mahallinde 
I kurulacak tesislerde ilk zenginleştirme amjeliyesini ta

kiben, bakır konsantresinin Ergani Bakır İşletmesinde; 
I Pirit konsantresinin Mazıdağı Gübre Fabrikasında de

ğerlendirilmesinin ortaya çıkması sonucunda bir Alman 
firması sahaya ilgi göstermiş ve Mart 1984'te Etibank 

i ve bir yerli firma ile birlikte bir çerçeve anlaşması 
I imza edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Siirt - Şirvan - Madenköy'deki 
bakır sahamızın geliştirilmesi ve en uygun şartlarla 
üretime sokulması hususundaki çalışmalar hiçbir za
man durdurulmamıştır. Aksine, yerli petrolümüzün ve 

I asfaltitimizin anavatanı olan Siirt llmizde, Maden
'i köy bakır işleme tesislerini hükümetimiz döneminde 

devreye sokabilmek için önemli gayretler sarf edil
mektedir. 

Saygıyla arz olunur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Sayın Mimaroğlu, söz istiyor mu
sunuz? 

»Buyurunuz. 

N, NACİ MİMAROĞLU (Siirt) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; sayın bakana verdikleri ce-

I vaptan dolayı teşekkür ediyorum. 
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Siirt Şirvan Madenköyü piritik bakır yatağı ola
rak bilinen sahada 1972 yılırida Maden Tetkik Ara
ma Genel Müdürlüğünce yoğun çalışmalar başlatıl
mıştır. Bu çalışmalar 1978 - 1981 yılları arasında Bir
leşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde yü
rütülen MTA Enstitüsü Fizibilite Dairesi Güçlendir
me Projesi kapsamında ve Findandiya'nın, sayın ba
kanın da buyurdukları gibi, Outokumpu firmasının 
bir proje grubu danışmanlığında yapılması düşünü
len örnek projeye esas bilgiler olarak ele alınmış ve 
sonuçta «Siirt Şirvan - Madenköyü Piritik Bakır Ya
tağı Fizibilite Raporu» adlı bir rapor yayınlanmış
tır. Hazırlanan bu rapora göre, yatağın işlenebilir 
rezervi 16 milyon ton olarak tespit* edilmiştir. Biz bu 
bu rakamı «Siirt flinin Bilinen Maden ve Mineraller 
Kaynakları» adlı Maden Tetkik Arama Genel Mü
dürlüğünün şu eserinden adlık ve bu şekilde tespit et
tik. Keza ortalama tenörü yüzde 2,16 bakır, binde 
77 çinko, yüzde 23,89 kükürt, yüzde 6,56 demirüç-
oksit şeklinde tespit edilmiştir. Yine fizibilite rapo
runda önerilen maden işletme ve zenginleştirme yön
temlerine göre, madenin ömrü 28 yıl olarak tespit 
edilmiştir. Burada kurulacak tesisten yılda ortalama 
61 bin ton yüzde 19 bakır içeren bakır konsantresi, 
217 bin ton, yüzdo 48 kükürt içeren pirit konsantresi 
üretilecektir. 

. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de halen mev
cut bakır yatakları ve özellikle işlenebilir bakır ma
denlerinin miktarı son zamanlarda son derece azal
mış, hatta dişarıdan ithal edilir duruma gelmiştir. 
Bahis konusu olan bakır yatağı, işsizliğin ve fakirli
ğin en fazla hüküm sürdüğü ve halen memleketimiz
de hepimizin son derece yekinen takip ettiği şekilde 
hepimlizi sön derece üzen olayların cereyan ettiği Si
irt İlinin Şirvan İlçesinde bulunmaktadır. Sayın ba
kanın burada verdikleri izahattan anlaşıldığı üzere, 
bu madenlerin Elazığ'da işlenebilmesi konusunda ça
lışmalar yapılmaktadır. Bu madenin Elazığ'da değil, 
bizatihi madenin bulunduğu Şirvan'da işletilmesi, sa
yın hükümetin ve özellikle Sayın Başbakanın mütead
dit defalar anarşik hadiselere ekonomiyi, ekonomik 
sıkıntıları ve ekonomik şartları sebep göstermesi de 
nazara alındığında, bu işletmenin bizatihi Şirvan'da 
açılması zarurettir. Esasen bu bölge, teşvik tedbirle
rinin uygulanacağı bir bölge olarak tespit edilmiştir, 
işsizlik son hadde geldiği için. Bizim kanaatimize gö
re halen bölgede mevcut olan hadiselerin altında iş
sizliğin çok büyük önemi ve rolü vardır. Bu durumu 
nazara aldığımızda bu bakır madeninin işletilmesi ve 

özellikle tesisin Şirvan'da kurulması artık bir zaru
ret haline gelmiştir ve sayın hükümetin, bu işletmenin 
açılması ve özellikle Şirvan'da açılması konusunda 
acil ve köklü tedbirler almasını ve bu işletmenin Ela
zığ'da değil, bizatihi Şirvan'da açılmasını rica ediyo
ruz. Bu konuda sayın hükümetin hassas davranmasını 
istirham ediyoruz, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Hatay- Milletvekili Abdurrahman Demir taş' 
m, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin. Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada Sayın Abdurrahman 
Demirtaş'ın sorüfeu var. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş, buradalar mı? 
Yok. 

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

5. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
İran'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yarala
nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından Sözlü Soru önergesi 
(6/246) 

BAŞKAN — 5 inci sırada Sayın Ebubekir Akay' 
in sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Ebubekir Akay?.. Buradalar. 
Cevap' verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT 
yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının 
yasaklandığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm cevabı (6/248) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada Sayın Cahit Tutum'un 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Cahit Tutum?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Cahit Tutum 

Balıkesir 

Basında yer alan haberlerde TRT'nin program ve 
haber yayınlarında, bazı Türkçe sözcüklerin kullanıl
masının Genel Müdürlükçe yasaklandığı belirtilmiştir. 
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1. Söz konusu yasakların haberi doğru mudur? 
2. Doğru ise, TRT Genel Müdürlüğü bu kararı 

hangi yetkiye ve hangi ölçülere dayanarak almıştır? 
3. TRT Genel Müdürlüğü bu kararı alırken Türk 

Dil Kurumundan görüş almış mıdır? 
4. TRT'nin anlaşılır bir dille yayın yapma yü

kümlülüğü, Genel Müdürlüğe bir nev'i dil mahke
mesi gibi hareket etme ve yasaklayıcı kararlar alma 
yetkisi vermekte midir? 

5. Dilde yasaklama, bir zorlama değil midir? 

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

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Tutum' 
un sözlü soru önergesindeki sorularına sırasıyla cevap 
veriyorum. > 

1. Türk dilinin kurallarına uymayan, henüz genel 
kabul görmemiş ve standart Türkçe seviyesine ulaş
mamış kelimeler, TRT Yönetim Kurulunun 26.10.1984 
tarihinde aldığı kararla, dil uzmanlarından kurulu bir 
geçici danışman kuruluna tespit ettirilmiştir. Bu ke
limeler daha sonra yönetim kurulunun 20.12.1984 ta
rihli toplantısında incelenmiş ve kullanılmamaları yo
lunda karar alınmıştır. 

2. Bu kelimeler Anayasamızda bulunmamakta 
veya çok nadiren kullanılmaktadır. Başbakanlığın 
1984/18 sayılı Genelgesiyle Anayasadaki kelimelerin 
kullanılması bütün kamıu kurum ve kuruluşlarına ta
mim edilmiştir. TRT Yönetim Kurulunun kararı, adı 
geçen genelgenin uygulanmasını sağlamaya yöneliktir. 
Alınan kararın kanunî dayanağı, Anayasa dilinin kul
lanılması hususundaki Başbakanlık genelgesi ve 2954 
sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 5 in
ci maddesinin (g) bendidir. 

3. TRT Kurumu, 17.7.1984 tarihinde, Atatürk 
Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Dil Kurumu 
Başkanlığından dil konusunda yardım ve tasviyeleri-
ni istemiştir. Alman 22.8.1984 tarihli cevapta, «Ana
yasa dilinin şimdilik esas alınabileceği» ifade edil
miştir. 

4. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında 
TRT Genel Müdürlüğünün dil mahkemesi gibi hare
ket etmediği, aksine mevzuatın kendisine verdiği gö
revi yerine getirme gayreti içinde olduğu görülmek
tedir. 

5. Kanunların ve diğer mevzuatın uygulanması
nın zorlama olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 
Kurumun bu konuda yaptıkları, kendisine verilen gö
revin yerine getirilmesidir. 

Asıl zorlama, henüz halk kitleleri tarafından be
nimsenmemiş, standart Türkçe seviyesine ulaşmamış 
birtakım kelimelerin, devlet yayın kuruluşu olan ku
rum tarafından ısrarla kullanılarak halka zorla benim
setilmeye çalışılmasıdır, TRT'nin bu zorlamaya mü
saade etmemesi, uymak mecburiyetinde olduğu mev
zuat icabıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Tutum. 
Sayın Tutum, cevapları 5 dakika içerisinde topar

lamaya çalışalım, lütfen. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Teşekkürler Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; TRT Genel Mü
dürlüğünün bir tutuklu sözcükler listesi hazırladığı 
anlaşılmaktadır. Elimizdeki belge bunu kanıtlamak
tadır, sayın Bakanın verdiği izahat da bunu doğru
lamaktadır. Buna göre 200 dolayında sözcük TRT 
program ve yayınlarından kovulmak istenmektedir. 

ilk bakışta olay, TRT Kurumuna özgü bir sorun 
gibi gözükebilir. Nitekim, Kurumun başında bulu
nan Sayın Toskay, basın? yaptığı açıklamada,. keli
me yasağının kendi iç meseleleri olduğunu belirtmiş
tir. Ancak, TRT Kurumunun toplum içindeki konu
mu ve icraatının zincirleme etkisi göz önüne alının
ca, yasaklamanın sadece kurumla sınırlı kalmayaca
ğı kolayca anlaşılır. Bu konuda sağlıklı bir yargıya 
varmak için önce TRT kurumunun ne yaptığına bak
mamız gerekir. 

Sayın Bakan açıklamalarda bulundular. TRT 200 
dolayında sözcüğü belirlemiş ve bu sözcüklerle il
gili şu mahkûmiyet kararını almıştır bazı destek
lerle. 

1. Bu sözcükler Türkçenin yapısına ve işleyi
şine ters düşmektedir. 

2. Bu sözcükler standart Türkçe seviyesine eri
şememiş, zorlama sözcüklerdir. 

Bu iki değer yargısım tartışmadan önce bir du
rum saptaması yapmakta yarar var. 

Yasaklanan sözcüklere bakıldığında, bir kısım 
sözcüklerin yaygın kullanım alanına sahip olmadık
ları; buna karşılık çok büyük bir çoğunluğunun her 
gün herkesin kulİanageldiği sözcükler olduğu görü
lecektir. Sayın Bakanın kullandığı dile dikkat ettiği
mizde, oldukça dikkatli, özenli ve burada yasakla
nan bazı sözcükleri kullandığını da tespit etmiş bu
lunmaktayım, Sayın Başbakan da yine aynı şekilde. 
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Saygıdeğer üyeler_ ön ek vermek istiyorum. TRT 
şu sözcükleri mahkûm etmiştir : Devrim, doğa, do
ğal, eğitsel, eşgüdüm, etkin, etkinlik, kuram, kuram
sal, olanak, ödün, öngörme, örneğin, özveri, özellik, 
özgür, özgürlük, söylev, saptama, tarihsel, ulus, ulus
lararası, yapısal, yasal, yaşam, zorunlu, zorunluluk.' 

Sayın üyeler, şimdi soruyorum, aramızda bu söz
cükleri yeri geldiğinde kullanmayan bir kimse var 
mıdır? (ANAP sıralarından «var» sesleri) 

Sayın Başbakan kullanıyorlar, öğüt veririm. Sa
yın Başbakan televizyondaki icraatm içinden prog
ramında bu sözcükleri kullanıyor. Dahası var, ya
saklanan sözcükler arasında, Anayasada yer alan 
sözcükler de bulunmaktadır, örnek : «Uluslararası» 
kelimesi Anayasamızın 69 uncu maddesinde, «sapta
mak» kelimesi 15 inci maddesinde, «tüm» kelimesi 
13, 52, 104, 108, 162 nci maddelerinde, «zorunlu» 
kelimesi 17, İS, 90, 118. 119 uncu maddelerinde, 
«deney» kelimesi 17 nci maddesinde, «özellik» keli
mesi 57 nci maddesinde yer almaktadır. 

Yasaklanan sözcüklerin pek çoğu, gerçekten baş
ta devlet adamları olmak üzere, özel veya resmî kişi 
ya da kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Bir 
örnek vereyim : TRT Kurumu «söylev» sözcüğünü 
mahkûm etmiştir. Oysa, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
konuşmalarını bir araya getiren derlemenin adı «Tür
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 
Söylev ve Demeçleri» diı. Dahası var, bu derleme
de yer alan konuşmalar içinde «etkin, özellik, öz
gürlük, yaşam, koşul, tarihsel, ulus, uluslararası» gibi 
yasaklı sözcükler de geçmektedir. 

Soruyorum, şimdi ne olacak' diye? Öyle anlaşıl
maktadır ki, TRT bu listeyi düzenlerken, ne Ana
yasayı gereği gibi değerlendirmiş, kendisine yapılan 
telkinlere rağmen; ne de bu yasaklamanın doğuracağı 
sonuçları hesaplamıştır. 

Kuşkusuz TRT bu konuda, bu şekilde mahkûmi
yet listeleri düzenleme hakkına haiz değildir. TRT 
Kanununun 2 nci maddesinde yer alan «Yayınların 
kolayca anlaşılır bir dille yapılmasını sağlayıcı ted
birler almak» hükmü kendine göre bir dil yaratmak 
yetkisi biçiminde. yorumlanmıştır, ki büyük hata. 

TRT kendi başına bir sözcüğün Türkçenin yapı 
ve işleyişine ters düştüğü ve standart seviyeye ulaşa
madığına nasıl karar verebilmektedir, Anayasa dili
nin kullanılması konusunda kendisine yapılan telkin
lere rağmen. TRT bu yola niçin başvurmuştur? Ama
cı ve niyeti nedir? 

Hemen işaret edeyim ki, bir kuruma ya da yöne
ticisine veya yöneticilerine kötü niyet izafe etmek 
mümkün değildir ve doğru da olmaz. Ancak, TRT* 
nin bu yola başvurmasının nedenleri üzerinde düşün
mek ve aldığı kararın hizmetle ilişkisini irdelemek, 
zorundayız. Bizim aklımıza gelen ihtimaller şunlar
dır: 

1. TRT'nin kasıtlı olarak bir dil tartışmasını baş
latmayı istemiş olmasıdır. Nitekim bu konuda bir 
ölçüde başarılı da olmuştur. TRT'nin bu kararı ka
muoyunda değişik tepkilere yol açmıştır. Bazı ya
zarlar TRT'nin bu tutumunun bilim dışı bir tutum, 
bilgisiz ve tutarsız bir müdahale olduğu, geriye dö
nüş niteliğini taşıdığını belirtirlerken; bazı kimseler 
de TRT'nin bu tutumunu alkışlamakta ve tespit edi
len 205 adet kelimenin nesepsiz ve cibilliyetsiz keli
meler olduğunu ilan etmekte ve münevver argosun
dan millet diline dönülmekte olduğu müjdesini ver
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, şüphesiz bir - iki da
kika müsamaha göstereceğiz; fakat önünüzdeki met
nin tamamı okunduğu takdirde çok zaman kaybına 
sebep olacak. Onun için lütfen toparlayınız efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — 30 saniyelik bir 
sürem kaldı Sayın Başkan. 

TRT'nin istediği bu mudur; TRT'nin bu tür bir-
tartışmayı başlatmaya yetkisi var mıdır? 

İkinci-ihtimal; TRT'nin kolay anlaşılır bir dil kul
lanma sloganı altında dilde geriye dönüş özlemi için
de bulunanlara şirin gözükmek istemiş olmasıdır. 
Ama daha vahimi, TRT Kurumunun, iktidar parti
since daha önce ilan edilen dört siyasî eğilimden han
gisinin etkisi altına girmiş olduğunu göstermek iste
miş olmasıdır. Bu, ihtimal bile-olsa, hükümetin buna 
ilgisiz kalması gaflet olur. 

Üçüncü, sonuncu bir ihtimal de, işin dilde özleşme 
karşıtı bir avuç işgüzarın marifeti olmasıdır. Bu doğru 
lise, kurumu töhmet altında bırakan bu davranışın 
hesabı kesinlikle sorulmalıdır. 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum değerli üye
ler; ülkemizde dil konusunda yapılan tartışmalarda -
üzülerek ifade edeyim ki - çoğu kez dil tercihleri ile 
siyasal tercihler arasında bir bağlantı kurulmaya çalı
şılmıştır. öyle ki, kişi ağdıaılı sözcükler kullanmakta 
ise muhafazakâr; tersine, öztürkçe sözcükler savun
makta (ise solcu olarak nitelenmek istenmiştir ve böy
lece dil tartışması 'ülkemizde siyasal platforma sık 
sık çekilmiştir. Hemen belirtelim ki bu yaklaşım te
melden hatalıdır, 
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Dil şu veya bu grubun değil, tüm toplumun ve 
ulusun malıdır. Yanılgı, genellikle dilin hem bir dü
şünme, hem de bir iletişim aracı olduğu gerçeğinin 
göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğru dü
şünmek istiyorsak dilin Özleştirilmesine ve berraklaş-
tırılmasına karşı çıkmamamız gerekir. Öte yandan 
düşüncelerimizi karşımızdakine iletmek istiyorsak an
laşılır bir idil kullanmak zorundayız. Bu iki gerçeği 
kabul etmedikçe dil tartışmalarını polemik konusu ol
maktan kurtaramayız. 

Son Söz olarak şunu söylüyorum saygıdeğer üye
ler; TRT, verilen izahattan da açıkça anlaşıldığı gibi, 
yasak ıkonusu olmaması gereken bir konuda yasak 
getirmeye yeltenmiştir. Sayın genel müdür, «Diz, Baş
bakanın genelgesini uyguluyoruz» demektedir, bu ifa
de bana göre sorumluluktan sıyrılma ve topu baş
kasına atma taktiğidir. Eğer bu böyle değilse zihin
leri karıştırıcı bir ifadedir. Bunun cevabını saygıde
ğer 'hükümet sözcüsü buradan vermişlerdir. 

TRT'nin keyfî, polemiğe açık ve sağduyu kuralla
rına aykırı kararı karşısında yetkilileri yeniden gö
reve davet ediyorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
7. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgU'in, Va

kıflar Genel Müdürlüğüne ait iş kanlarındaki kiracı
ların kira sorununa ilişkin sözlü soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm cevabı (6/249) 

BAŞKAN — 7 nci sırada yer alan sözlü soru öner
gesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Burada, 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
Önergeyi okutuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanca sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Davut Abacıgil 

* Balıkesir Milletvekili 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılan iş 
hanları ihaleye çıkarılmış en yüksek teklifi yapan, iş
yerine kiracı olarak girmiştir. 

2. Vakıflar idaresi aleyhine kiradan dolayı dava 
açanları sert bir tutum, takınarak temerrüde düşürül
meleri iki ay kirayı geciktirme ihtarına düşürüp tah
liye hakkı yaratılmaya çalışıldığı; bu duruma düşen 
kiracılara da tahliye tehdidi savurulduğu haber alın
maktadır. 

3. Bu davranışlar yasaları çiğnemek ve vatanda
şın tabiî hakkını yok etmek değil midir? 

4. Açıklanan hususlar hakkında ne gibi işlem 
yapıldığının, varsa ilgililer için ne düşünüldüğünün 
açıklanması. 

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

Sayın Başkan, değerli [milletvekilleri; Balıkesir Mil
letvekili Sayın Davut AbacıgU'in sorularını, Sayın Baş
bakan adına cevaplandırmak üzere, huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılan iş han
ları ihaleye çıkarılarak en yüksek teklifi yapanlara ki
ralanmaktadır. Kendileriyle kira sözleşmesi imzalanan 
Ibu kiracılar, mevcut kira sözleşmesini ve bu sözleş
menin eki genel 'şartnameyi okuyarak kabul etmekte 
ve kiracılara yüklenen bütün borç ve mükellefiyetlere 
riayet edeceklerini Vakıflar Genel Müdürlüğüne karşı 
beyan ve taa'bJhüt etmektedirler. Kira sözleşmesinin 
eki ve mütemmimi olan bu genel şartnamenin 29 un
cu maddesine göre, kira bedellerinin ait olduğu ayın 
ilk 5 günü iş saati sonuna kadar ödenmesi gerekmek
tedir. Aynı malî yıl içerisinde 2 defa kira bedellini za
manında ödemeyen kiracılar, Borçlar Kanununun 260 
inci maddesine göre temerrüde düştüklerinden, kira
layan için aynı madde uyarınca tahliye edilmeleri 
imkanı doğmaktadır. Bu nedenle tüm vakıf kiracı
larının sözleşme gereği kira bedelini zamanında öde
meleri gerekmekte olup, sözleşmeye aykırı hareket 
eden kiracılar için 3012 sayılı Yasaya göre, kira tes
pit davası açıp açmadıkları veya idareyle başka ih
tilafı bulunup bulunmadığı dikkate alınmaksızın, tah
liyesi için dava yoluna gidilmektedir. 

Kiralayan için kanunların tanıdığı bu imkânların 
kullanimasının, hakkın kötüye kullanılması şeklinde 
ifadesinin ne derece doğru olduğu hususunu yüksek 
'takdirlerinize bırakıyorum. 'Kiracıların her ay süresi 
içerisinde kiralarını ödemeleri zarureti aşikârdır. Tah
liye davası açılmasına engel olmaları kendi iradeleri 
dahilindedir. Mal sahibi olan Vakıflar Genel Müdür
lüğünün emlak servislerinde çalışan personelin bu ko
nuda suçlanması, [takdir edersiniz ki mümkün bulun
mamaktadır. 

Durumu saygı ile bügilerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Abacıgü. 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, değerli miMetveküleri; vakıflar iş hanlarında ki
racı olarak oturan vatandaşlarımız, sayın bakanın ifa
de ettiği kira sözleşmesine ek sözleşmenin 29 uncu 
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maddesine göre 5 gün zarfında kirayı ödemediği ve 
bu 1 yıl zarfında 2 defa tekerrür ettiği zaman kiracı 
bütün haklarını kaybetmiş oluyor. 

Bir defa mücbir sebepler var orta yerde; hasta
lık, mamıleket dışına çıkmak gibi. Kira sözleşme--
sinde, ek sözleşmede böyle 'bir kayıt yok. Nitekim, 
bana gelen mektuplarda 25 gün ağır hasla olarak 
hastanede yatan ve elinde raporu bulunan vatandaş 
hakkında da vakıflar idaresi tahliye davası açmıştır. 
Sayın 'balkanın dikkatine sunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
8. — Balıkesir Milletvekili {Davut Abacıgil'in, Şe-

kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/250) 

iBAŞKAN — 8 inci soru Sayın Davut Abacıgil'e 
ait olduğu sebebiyle ertelenmiştir. 

9. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) 

BAŞKAN — 9 uncu soru Sayın Mehmet Sait 
Erol'undur. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Devlet Bakanı Sayın Mustafa Tınaz Titiz 20 gün 

müddetle mehil istemiş bulunduğundan, soru erte
lenmiştir. 

10. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa - Karakurt Barajı Projesine İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/252) 

'BAŞKAN — 10 uncu soru Sayın, İsmet Turhan
gil'in. 

Sayın Turhangil buradalar mı?. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Buradalar. 
Soru, 1 defaya mahlsus olmak üzere ertelenmiştir. 
/ / . — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gö-

kova Kemerköy Termik Santralına ilişkin sözlü soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türel'in cevabı (6/253) 

'BAŞKAN — 11 inci soru Muğla Milletvekili 
Sayın İdris Gürpınar'ın, 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut 

Özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hu
susunda gerekli işlemin yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
İdris Gürpınar 

Muğla 

1. a) TEK yetkilileri tarafından Gökova Türk-
cvleri yöresinde sahil şeridinde lojman yapılması fik
rinin 1981 ve 1982 tarihlerinde 2 defa gündeme ge
tirildiği ve bunların ikisinin de reddedildiği doğru 
mudur?. 

b) 1981 ve 1982 yıllarının 'kesin programında ve 
1983 taslak programında yer almayan Kemerköy Ter
mik Santralı projesinin ani bir kararla 1983 yatırım 
programına ithal edilmesinin gerekçeleri nelerdir?. 

c) Gökova Kemerköy Tenmik Santralı alelacele 
programa alınırken önceden her hangi bir fizibilite 
araştırması yapılmış mıdır?. 

2. Yatağan ve Yeniköy termik santralleri tevsi-
leriyle beraber toplam 10x210 M. W olarak planlan
mıştır. Bu 10 ünite Muğla linyit rezervini 30 yılda tü
ketecektir. O halde Kemerköy Termik Santralına hem 
de 3x210 M. W. olarak neden lüzum görüyorsunuz?. 

3. Kemerköy Santralını 'bütün altyapı tesisleri 
yapılmış olan Yeniköy'e yapacağınıza sahile yap
makla en az 100 milyar TL. daha fazla para ödeye
ceğinizi 'biliyor musunuz?. Ayrıca yer olarak fizibili
tesi yapılmamış bir tepe seçildiğinden ileride miktarı 
belli olmayan büyük toprak hafriyatı ve ilaveten fo-
re kazık çakım nedeniyle taşeron firmaya daha bü
yük paralar ödeyeceğinizi hesapladınız mı?. 

4. Yeniköy Termik Santralına su verecek olan 
ve Electrim Firmasıyla yapılan anlaşmada da bulu
nan Geyik Barajının inşaatı hangi nedenle geciktiril
mektedir?. 

5. Hazineyi 100 milyar TL'den fazla bir zarara 
sokabilecek Gökova Kemerköy Termik Santralını 
gerçekleri saklayarak gündeme getiren sorumlular 
hakkında Hazineyi zarara sokma ve taşeron firma
ya haksız kazanç sağlama açılarından soruşturma 
başlatmayı düşünüyor musunuz? Bu şartlar nedeniy
le Gökova Kemerköy Termik »Santralından daha işin 
başında Yeriiköy'e kaydırmak suretiyle vazgeçmek 
kararı veremez misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın İdris Gürpınar tarafından Sa
yın Başbakanımıza sorulan ve Sayın Başbakanımız
ca tarafımdan cevaplandırılması istenilen Kemerköy 
termik santralı hakkında bilgi sunacağım. 

Her şeyden evvel 'bu santral, Gökova termik sant
ralı değildir. Bu santral, Muğla - Milas - Kemerköy 
termik santralıdır. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Fark i 
etmez. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — «Fark etmez» değil, 
çok eder. Resmini burada gösteriyorum. Gökova bu
radadır... 

HÎLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ha Ali 
Veli; ha Veli Ali. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla) — Bir dakika, müsaade et-
de dinle ve doğrusunu öğren. 

Göfcova 'buradadır, Gökova'dan kuş uçuşu 42 
'kilometre sonraki Kemerköy buradadır. Olayın Gök
ova ile bir ilgisi yoktur; fakat saptırılarak daima Gök
ova termik santralı denilmektedir. Yoksa böyle bir 
santralın planlanması, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba- I 
Ikanlığınca yapılmamıştır; Kemerköy santralının ya
pılması planlanmıştır. I 

Şimdi, 'başta bu izahatı verdikten sonra Ke
merköy santralı hakkında size bilgiler arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikayı aşmasın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜRÜL (Devamla) — yalla, 5 dakika olur, 10 
dakika olur, onu bilmem Sayın Başkan. (HP sıraların- I 
dan «Oo» sesleri) Siz biraz evvel 10 dakika konuş
tunuz; Sayın Tutum 10 dakika konuştu. Çok mühim I 
olduğunu ifade ektiğiniz bir hususta bilgi arz edece- I 
ğiım; ama istemiyorsanız yazılı cevap vereyim. I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir),— Dinleriz, dinleriz 
Sayın Bakan. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Devamla) — TEK'in yatırım prog
ramında yer alan Yatağan santralının ağır parçala- I 
rının nakli sırasında Güllük İskelesi hasara uğramış, j 
İzmir Limanında da büyük tıkanıklıklar meydana gel- I 
mistir. Ayrıca, bu güzergâhtaki karayollarında da çe- I 
şitlıi problemler ortaya çıktığı gibi, taşıma sırasında da I 
santral malzemesinde hasarlar olmuştur. Bu mahzurla- I 
rın önlenebilmesi için Yeniköy'de kurulacak termik I 
santralın ağır ve büyük parçalarının taşınabilmesi mak- I 
«adıyla ören Türkevi şeridinde yol, iskele ve gerek I 
inşaatın devamı ve gerek işletme aşamasında kula- I 
nılaeak sosyal sitenin yer tespiti için çalışmalara baş- I 
lanılmıştır. I 

İçişleri Bakanlığı ve Muğla Valiliği koordinatör- i 
lüğühde ve ilgili bütün kamu kuruluşlarının iştira- I 
ikiyle sosyal sitenin 'kurulabileceği yenler alternatif ha- I 
ünde belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve Başba- | 
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kanlığın 25.2.1983 (tarih ve 1419 sayılı yazısıyla uy
gun görülen 3 alternatif sahasından birine bu sitenin 
kurulması kararlaştırılmıştır, Başbakanlığın aynı yazı
daki talimatları üzerine Dayındırhik ve İskân Bakan
lığının koordinatörlüğünde; Millî Savunma, Ulaştırma 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının iştira
kiyle iskele konusunda da bir ek çalışma yapılarak, 
iskelenin de site için uygun göruılen 'alternatif alan
lardan «Akarca» isimli bölgeye yapılması gerektiği hu
susu Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 14 Haziran 
1983 tarilh ve 8643 sayılı Yazısıyla Başbakanlığa arz 
edilmiştir. Bu saha, tamamı Hazineye ait bataklık bir 
alandır. Görüldüğü üzere konu ile ilgil kamu kuruluş
larının İştirakiyle yapılan detaylı etütler sonucu ^ola
rak ve Başbakanlığın tasvibi alınarak kararlaştırılmış 
olup, 1981 ve 1982 yıllarında 2 defa gündeme gelip 
vazgeçilme durumu yoktur. Bu, 1 nci sorunun (b) şık
kının cevabıdır. 

Türkiye Elektrik Kurumu, ülkemizde termik sant
ral imkânı olan enerji kaynaklarını etüt etmekte, uy
gun olanların programa alınmasını teklif etmektedir. 
TEİK yatırım programında, 1974 yıllından itibaren, her 
yıl olduğu gibi 1981, 1982 ve 1983 yıllarında «termik 
santral etütleri» adı altında bir yatırım yer almış bu
lunmaktadır. Bu çalışmalar sırasında Kemerköy sant
ralının fizibilitesi ortaya çıkmış olduğundan, bu sant
ralın yapılması bundan önceki hükümet döneminde, 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 
15.9.1983 tarih ve 123 sayılı Kararı ille-kabul edilmiş 
ve 1983 yılı pçogramına dahil edilmiş ve TEK Ge
nel 'Müdürlüğü Electrim (Polonya) 'firmasıyla sözleş
me tanzimi ve akdi hususunda yetkilendirilmiştir. 

1 inci sorunun (c) şıkkı : Hüsamlar linyitlerine 
dayalı termik santral etMeriyle ilgili fizibilite çalış-
ımalarına Maden Tdtkik Arama, Türkiye Kömür İş
letmeleri, TEK, istanbul Teknik Üniversitesi, 9 Ey
lül Üniversitesi gibi diğer kuruluşların da iştirakiyle 
jeoloji, hidroloji, zemin etüdü, deniz kirliliği, çevre 
sağlığı konularını da kapsar şeklinde çok yönlü ola
rak, santralın yapımına karar verilmesinden çok ön
ce başlanmış, 2 seneden fazla bir süre büyük bir ti
tizlikle devam edilmiştir. Ören Türkevleri sahil şeri
dine takriben 4 kilometre mesafede bulunan kömür 
ve santral sahasıyla ilıgili her türlü ©tüt ve çalışma 
yapılmıştır. 

Cevap 2 : Muğla yöresinde Yatağan, Yeniköy, Ke
merköy üçgeni içerisinde '800 milyon ton kömür re
zervi bulunmaktadır. Bu bilinen kömür rezervidir. Bu 
kömürlerden 40 yıl ömür dikkate alınarak 14 adet 
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ünite kurulabileceği planlanmrşitır. Bir santralın yer 
seçiminde uygulanan teknik ve ekonomik kriterler
den, kömürün en kısa mesafeye nakli, beher ünite 
için yaklaşık 7 ilâ 7,5 milyon ton/yıl su ihtiyacının 
temini, 100-240 ton arasında ağır parçalarının nakli 
imkân ve kolaylığı gibi 3 anafaktör rol oynamakta
dır. Bu bölgede 'bulunan en büyük sektörlerden biri
ni teşkil eden Hüsamlar havzalsındaki kömürlere - bu
radaki bilinen rezerv 90 milyon tondur - dayalı ter
mik santralın yer seçiminde bu 3 anafaktörün değer
lendirilmesi sonunda Kemerköy'de yapılması zorun
luluğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç alınırken, yukarıda 
kayıtlı çeşitli müesseselerin yaptığı çalışmalar ve ha-
zıdadiklan raporlar dikkate alınmış ve konu bunların 
ışığında Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuru
lunda görüşülerek, 15.9.1983 tarihinde, Kemerköy'de 
2 x 210 ımegavatlk bir ünitenin ilk etapta, üçüncü 
ünitenin de opsiyonlu olarak yapılması için sözleş
me tanzimi ve akdi hususunda TEK Genel 'Müdürlüğü 
yetkilendirilmiştir. 

Cevap 3 : Blok sistem esasıyla tesis ve inşa edil-
ımekıte bulunan bu santral ünitelerinin her 'biri için 
altyapı ve tesisler ayrı ayrı yapılmaktadır. Yeniköy' 
de kurulan (2 x 210) megavatlık santrala 3 ünite daha 
konulduğu takdirde, saha düzenlemesi, idare binası ve 
çok cüzî sosyal binalar dışında müşterek yapı bu
lunmamakta, kazan binası, makine holü, soğutma ku
leleri, su tasfiye üniteleri ve benzeri ilave yapı ve te
sisler ile bunların tesisi düşünüldüğü yerlerdeki temel 
kazı ve inşaatlar gibi santral tesisinde önemli ağır
lığı olan işler her yeni ünite için ayrıca yapılmakta
dır; yani Yeniköy'de bu üniteler halen hazır değildir. 

Hüsamlar bölgesinde bulunan kömüre dayalı ola
rak kurulacak olan (2 X 210) megavat gücündekıi bu 
santral için yukarıda sayılan sosyal binalar, .idare bi
naları ve bir kısım yardımcı tesisler dolayısiyla Yeni-
köy'e nazaran Kemerköy'e yapılacak olan ve bugün 
için fazla gibi görünen yatırım tutarı 100 milyar lira 
değil, 1983 yılı fiyatlarıyla 3 milyar 350 ımllyon lira, 
'bugünkü fiyatlarla takriben 5 milyar liradır. 

Esasen, Yeniköy'de 5 üniteye göre planlanmış ve 
yapılmış, bulunan sosyal binalar, idare binaları ve 
bir kısım yardımcı tesisler, ileride bu bölgedeki kö
mür işletme projelerinin gelişmesine ve su temini prob
lemlerinin halline bağlı olarak değerlendirilecektir. 

Kemerköy'de yapılacak olan santralın açık çevrim
li ve deniz suyu soğutmalı olması nedeniyle meydana 
gelecek yüzde 2,5 verim artışından ve Hüsamlar kö
mürünün 11,5 kilometre mesafe ve 200 metre yüksek-
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ilkteki Yeniköy'e taşınmamasından yılda takriben 3,5 
milyar Türk Lirası ek kazanç sağlanmış olacaktır. 
Sanıüralın ekonomik ömrü süresince bu kazanç, bu
günkü fiyatlarla 100 milyar lira civarındadır. Bu 
nedenlerle, en az 100 milyar lira daha fazla 'bir öde
me yapılacağı iddiası varit değildir. 

Ayrıca, Kemerköy'de düşünülen yöredeki hafri
yat, miktar olarak, TEK tarafından yapılan diğer 
sanıtrallardaiki temel hafriyatından daha fazla miktar
da değildir. Kaldıfci, bu hafriyattan alınacak kazı 
malzemesiyle iskele, yol, sahil tahkimatı ve oradaki 
1 000 dönüme yakın bataklık saha kuırutudacaktır. 

iZemin etütleri neticesinde Kemerköy'de yapıla
cak inşaatın temelinde radya tipi olması kararlaştırıl
mıştır. Bu nedenle, fore kazık inşaatı ypılması söz 
konusu değildir. 

Cevap 4. — Daha önce belirtildiği gibi, Muğla 
yöresindeki kömürlerden 14 adet ünite yapılması 
mümkün bulunmaktadır. Bu ünitelerden" 4 adedinin 
Yatağan'da, 5 adedinin Yeniköy'de, 4 adedinin Ke
merköy'de tesis edilmesi kararlaştırılmış olup, 1 ade
dinin yeri de «İleride verilecek karara bağlıdır. 

Her ünite için yaklaşık 7-7,5 milyon ton/yıl su 
ihtiyacı bulunmaktadır. (İnşaatı devam eden ve 1986 
yılında işletmeye geçecek olan Yeniköy'deki 2 ünite
min 15 milyon ton/yıl mertebesindekıi su ihtiyacının 
karşılanma çalışımaları devam etmektedir; hâlâ şu an
da da tam olarak karşılanmış değildir. 50 milyar TL. 
mertebesindekıi yatırım ile uzun bir çalışma süresini 
gerektiren Geyik Barajı ile isale hattının teknik yön
den gerçekleştirilmesi oldukça zor buiunmakıbadır. 
Yapılan hesaplara göre ve DSt'nin ifadesine göre Ge
yik IBarajı i milyar liraya mal olacaktır. Yalnız, Ge
yik İBarajından Yeniköy Termik Santralına 36 kilo
metrelik isale hattı vardır. Fevkalade engebeli ve güç 
şartları gerektiren bir isale hattı olacaktır. Ayrıca 
20 kilometre de yol yapılması lazımdır. Bunun mali
yeti 50 milyar liraya baliğ olacak ve ancak 2 ünite 
için Geyik (Barajının suyu yetecektir, çünkü 23 mil
yon metremikâp su toplayabilmekıtedir ve beslendiği 
bir kaynak yoktur. Yazın kurumakta, olan'oradaki 
küçük akarsulardan ve havza suları ile Geyik (Bara
jı beslenecektir ve hemen şunu ifade edeyim, Geyik 
Barajının inşasına çok yakın tarihte başlanılacaktır; 
ama bu maksatla kullanılması fevkalade zor bir olay
dır, 2 'bin hektar araziyi sulama maksadı için kullanı
lacaktır O 2 bin hektar arazide, dekar 'başına verimin
de 20-25 bin liralık bir gelir artışı sağlamaktadır. 
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İBu izahat muvacehesinde İKemerköy'de ilk etapta 
2, nihaî «bapta 4 ünite şeklinde planlanan santralın su 
ihtiyacına, deniz suyu ve acı su katkıları damaksızın 
kömür rezervine uygun düşecek başka bir yere d© ku
rulması imkânsız görülmektedir. 

Cevap 5. Yukarıda açıkça izah edildiği üzere, 
tekniğin icap ettirdiği her türlü etüt ve inceleme neti
cesinde (Kernerköy Santralının kurulmasına karar ve
rilmiş olup; Hazineyi her hangi bir suretle zarara sok
ma durumu söz konusu olmadığından, ilgililer hakkın
da kovuşturma yapılması düşünülmemektedir. 

Ayrıca, açıklandığı üzere, Kernerköy Sanitralının 
Yeniköy'e intikal ettirilmesi de mümkün değildir, 

ıDuruım saygıyla arz olunur. 
Daha geniş izahat isteyen arkadaşlarımız varsa 

lütfen bakanlığa teşrif buyursunlar, kendilerine her 
şeyi ile izah ©deyim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, bu
yurunuz. 

ONöRAL ŞBREF BİOZKORT (Çanakkale) — 
Burada da izah edebilirsiniz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TAÖtî KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla — Burada da söyleyeyim 
isterseniz; ne kadar arazi istimlak edilmiştir, sosyal 
tesisler nerede yapılacaktır şeklinde... 

ÖMER KfUŞHAN (Kars) — Gökova ölünce ne
ler olacaktır, bunları izah ediniz. 

ENERJİ 'VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla) — Efendim, Gökova'nın 
ölmesi mevzubahis değildir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sözlü soru sahi^ 
bi zatı âliniz değilsiniz. Lütfen efendim. 

ÖMER IKOŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hangi .usul hakkında söz istiyorsu
nuz efendim? 

ÖMER KÜSHAN (Kars) — Efendim, müsaade 
ederseniz söyleyeyim, ondan sonra usul hakkında ol
madığı takdirde sözümü kesersiniz efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkan, her 

şeyden evvel bu kürsüden konuşurken Başkanlık Di
vanına saygılı olmak gerekir. Eğer, saygı gösteriılrni-
yorsa, Başkanın, otoritesini kurtlanmak suretiyle hati
bi konuşması gereken isürede konuşturması iktiza 
eder. Korkarım ki, bundan sonra da biraz önce gör
düğünüz o çok nahoş hadise ile milletvekillerinin ba
zıları daha fazla kürsüyü... I 

BAŞKAN — Şimdi vereceğimiz cevabımızla çok 
mahcup olacaksınız. Zatı âliniz bu konuşmayı yapma
saydınız, biz yaptığımız hatayı ifade edecektik. 'Sayın 
bakanın konuşma süresi 10 dakikadır, yanlışlıkla biz 
5 dakika olarak söyledik. Bakan da konuşmasını sü
resinde 'tamamladı. Lütfen buyurun. (ANAP sırala
rından alkışlar; * HP sıralarımdan «Sayın Bakan 15 da
kika konuştu» sesleri) 

Buyurunuz Sayın Gürpınar. 

ftDRIİS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanının sorulanıma verdiği cevap için evvela 
kendisine teşekkür etmekle sözlerime başlıyorum; an
cak üzülerek beyan etmek zorundayım ki, sayın ba
kanın burada beyan ettikleri ile bizim sahip bulundu
ğumuz bilgiler birbirine uymamaktadır. Bu bakımdan 
konu hakkındaki düşüncelerimi sizlere arz ediyorum. 

Gökova - Kernerköy termik santralı olayı 3 üncü 
defadır huzurunuza gelmektedir. Buna sebep, ilgili
lerin bu konuda izledikleri fevkalade yanlış politika
dır. Yöre telkinin, basının, kamuoyunun ve muhale
fetin gösterdikleri olağanüstü çabaya, liktidar gerek
li önemi vermemiştir. 

iÜllkemizin elektrik enerjisine ihtiyacı bulunduğu
nu herkes bilmekte ve mevcut linyit rezervlerinden ya
rarlanılmasını doğal kabul etmektedir. Bu sebeple 
Yatağan ve Yeniköy termik santrallarına kimse karşı 
çıkmamıştır. Ancak, hiçbir ciddî gerekçe yokken ve 
bir doğal cennet olan Gökova Körfezine santral ku
rulmasına ise herkes karşı çıkmıştır. 

Başlangıçta olay sadece bir çevre kirlenmesi şek
linde görülmüştür; fakat sonradan olayın arkasında 
çevre kirlenmesine ilaveten,•devletin 1983 hesapları
na ve para değerlerine göre 100 milyar lira, inşaatın 
süresi olan ı60 ay sonra ise para değerinin düşüş hı
zına ıgöre, daha yüksek rakamlarda kayba uğraması 
mümkündür. 

Ayrıca 2 yıllık gecikme nedeniyle TEK, 150 mil
yar liralık üretimden mahrum kalmaktadır. Olayın 

1 bu yönü son zamanlarda anlaşılmış ve tarafımızdan 
basına açıklanmıştır. Bu konu bir kısım basın tarafın
dan da kamuoyuna yansıtıldığı halde, Sayın Başba-
bakanın yaptığı basınla «konuyu tartışma» toplantı
sında, işin parasal yönünün açıklanmasından özenle 
kaçınıldığı dikkati çekmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yeniköy için yapılan sözleş
mede, altyapı 5 üniteye göre hesaplanmış ve parası 
da ona göre ödenmiştir. Halen 2 ünite inşa edilmekte
dir. Buna göre, Yeniköy'e altyapı için hiçbir masraf 
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yapmadan süratle ve kısa sürede 3 ünite daha kuru
labilir. Yeniköy çevresindeki 280 milyon tonluk lin
yit rezervi, 'bu 5 üniteyi 'beslemeye hazırdır. Ayrıca 
Yatağan'daki 3 üniteye, altyapı için ımasraf yapma
dan 2 ünite daha eklenebilir. Böylece Yatağan ve 
Yeniköy'de tam kapasite olarak kurulan 10 ünitelik 
term'ik santral, (Muğla'nın tüm elde edilebilir 600 mil
yon tonluk linyit rezervini 30-35 yılda tüketebilir. O 
halde Yatağan ve Yeniköy'deki kapasiteler itam kul
lanılınca, antik Gökova-Kemerköy'de 3 ünitelik bir, 
(termik santral. kurulmasına ıgerek kalmaz; Kemer
köy'e yakın ve elde edilebilir '60 milyon tonluk lin
yit rezervi de Yeniköy'e taşınarak kullanılabilir. 

Sayın mffletvefcilleri, Igilerin, sanifcralların 3 üni
tesinin Kemerköy'e yapılması için gerekçe olarak 
gösterdikleri, Yeniköy'de su bulunmaması iddiasına 
gelince; maalesef bu da doğru değildir. Çünkü, TEK' 
in yaptığı Yeniköy Termik Santralı mukavelesinde, 
suyun Geyik ve Karadam barajlarından temin edile
ceği, mukavele hükmü olarak yer almıştır. ©u muka
vele hükmüne rağmen Geyik Barajının yapımı, THK 
yetkililerince ıtakip 'edilmemiş ve kasıtlı olarak gecik
tirilmiştir. 4 sene geçtiği halde Geyik Barajı inşaatı
na başılanıtenamıştif. 

(Muğla, çok yağış alan, yerüstü ve yeraltı suyu bol 
illerimizdendir. Halen Dereköy'den alınan su, 2 mis
line çıkarılabilir. Gecikme olsa da Geyik Barajı süratle 
yapılıp son 3 üniteye yetiştirilebilir. Bunların dışında 
yeraltı ve yerüstü başka kaynaklardan da su temin 
edilebilir. Yani suyu bahane etmek yapmacık 'bir ge
rekçedir. Aynı zamanda santralın yapımı için kulla
nılacak teknoloji ile Gökova'nın kirlenmesinin önlen
mesi mümkün değildir; çünkü yapılan mukavelede kü
kürdün tutulmasına dair hiçbir önlem yoktur ve bu kü
kürt tutulması işinin ünite yapıldıktan sonra eklen
mesi çok zor bir iştir ve masraf da 2 misli artmakta
dır. 

vaffak olamadıkları deniz kenarında sosyal tesisler 
kurma arzusudur. 

'İkinci neden ise, Yeniköy'de hemen tornamı mev
cut olan altyapı tesiderini kuş uçuşu 12 kilometre 
ötedeki Gökova Kemerköy'de yeniden yaptırarak ta
şeron firmaya menfaat sağlamaktır. 

Bunlar dışında Gökova Kemerköy'de termik sant
ral yapmak için bu kadar ısrar edilmesini izah ede
cek inandırıcı hiçbir gerekçe yoktur. Aylardan beri 
muhalefet partileri, basın, bilim çevreleri Gökova 
konusunda ilgilileri hatalarından dönmeleri için mü
temadiyen uyarmışlardjr. Bütün hu uyanlara rağmen, 
ilgililer konuyu en azından tarafsız bir bilirkişiye bi
le incdetmemişlerdir, 

İLHAN AŞKIM (Bursa) — Nereden- büyarstt-
nuz? 

ÎDRIİS GÜRPİNAR (Devamla) — Bitiyorum, 
çünkü olay meydanda. 

©AŞKAN — Devam edin efendini, devam edin; 
Sayın Gürpınar, süreniz doldu, toplaym lütfe». 

İDRİS GÜRPINAR (Devamla) — Tamam Sayın 
Başkanım. 

Sadece aslında işin sorumlusu durumunda olan 
TEK yetkililerinin verdiği yanlış ve ttaıraflı bİgEere 
itibar eden hükümete de büyük bir tarihî sorumlu
luk yüklenmiştir. 

Son söz olarak Gökova konusunda temennimiz; 
«inatçı değiliz, konuyu inceleterek kanar vereceğiz» 
diyen Sayın Başbakanın, bu hatalı yoldan dönmek 
basiretini göstermeleridir. Aynı zamanda kendilerini 
yanıltan TEK yetkililerini de ciddî bir denetimden 
geçirmelidirler. Sayın bakana da bu konuda tavsiye
de de bulunurum; çünkü kendilerine verilen bilgile
rin doğru olduğunu sanmıyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Gürpınar, o yazılan yazıların 
tamamı okunduğu takdirde bir 10 dakikamız daha 
alınacak efendim. 

IİDRIİS GÜRPINAR ((Devamla) — Bitti efendim, 
bir cümlem kaldı ISaym Başkan. 

BAŞKAN — Ama böyle bir konunun sözilü »oru 
çerçevesi içerisinde beş on dakika içerisinde halledi
lemeyeceği de muhakkak. 

İDRtS GÜRPINAR {Devamla) — Tamam efen
dim, sözlü sorunun içerisinde.. 

BAŞKAN — O itibarla, soru çerçevesini geçmek
tedir. 

Iİ0RHS GÜRPINAR ıtfDevamla) — Tamam efen
dim, müsaade buyurun bitireyim. 

Bütün, bu gerçeklere rağmen ilgililerin ısrarla Gök
ova (Kemerköy'e termik santral _yapma arzularının 
kamuoyundan gizlenen 2 ana sebebi vardır, ©unları 
açıkça ifade etmeyi bu aşamada kaçınılmaz bir gö
rev sayıyorum. 

©AŞKAN — Sayın Gürpınar, süreniz dolmuş-
ıtur, toparlayalım efendim. 

İDRÎS GÜRPINAR, (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim, bitiyor. 

Birinci neden, TEK yetkililerinin 1981 yılından bu 
yana sık sık gündeme getirdikleri halde bir türlü mu-
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BAŞKAN — Burada aşağı yukarı 20'ye yakın 
sözlü soru var. Bu itibarla başkalarının hakkını al
maya hakikimiz yok; 'buyurun ©fendim. 

İDRıIS GÜRPINAR (Devamla) — Efendim, tek 
cümlem kaldı; müsaade buyursaydınız şimdiye kadatr 
(bitirirdim... 

.BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurun. 
İDRIS (GÜRPINAR !(!Devatmla) — Aynı zaman

da Gökova olayı henüz bitmemiştir, konu çok cid
dî bir mahiyet almıştır. Olayın sonuna kadar takip
çisi olacağımızı ve ıtüm yasal yollan deneyeceğimizi 
yüce Meclistin 'bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
(tHİP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, İlk 

ve Ortaöğretimi Aynı Binada Yapan Okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından Sözlü 
Soru Önergesi (6/254) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın İsmet 
Turhangil'in, Milî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
na geçiyoruz. 

Sayın îsımet Turhangil?,, Yok. 
Sayın 'bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

13. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldtrtm'ın, 
Kapıkule Gümrük Kapısında Yolsuzluk Olayına Ka
rışan Görevlilere İlişkin Başbakandan Sözlü Soru 
önergesi (6/255) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki sözlü soru, soru 
sahibi .tarafından geri alınmıştır. * 

14. — Artvin Milletvekili Ahmet Doğru'nun, 
Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmesi planlanmış ba
rajlara ilişkin sözlü soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/256) 

BAŞKAN — Artvin Milletvekili Sayın Ahmet 
Doğru'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusuna geçiyoruz. 

Sayın Ahmet Doğru?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerini arz ederim. 

Ahmet Doğru 
Artvin Milletvekili 

1. Artvin İlimizden geçmekte olan Çoruh Neti
ni üzerinde ileriki yıllarda kademeli olarak elektrik 
Üretimine dayalı birkaç baraj inşaatının planlandığı 

ve bazı kesimlerde etüt ve araştırma çalışmalarının 
yapıldığı malumlarıdır. 

Bu barajların nerelerde ve kaç adet olarak ve 
hangi jyiiltarda inşa edileceği hususunda planlanmış 
bir takvim var mıdır? Varsa, yıllar itibariyle açık
lanması mümkün müdür? 

2. Baraj inşaatı dolaylısıyla su altında kalması 
muhtemel yerlerde tüm alım ve satımlar ile özellik
le Yusufeli İlçemizde kamu ve özel kesim tarafın
dan yapılacak yatırımlar hemen hemen durma nok
tasına gelmiş ve neticede ilçede yürütülmekte olan 
hizmetlerin yanında memur istihdam ve barınması 
yönünden bazı sıkıntıların başladığı müşahede edil
mektedir. 

Bu konunun vuzuha kavuşması bakımından su 
altında kalacak köy, kasaba ve ilçe adetleri ile isim
lerinin belirtilmesi mümkün müdür? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERDİ VE TABİÎ ."KAYNAKLAR SAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — ISayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Artvin Milletvekili Sayın Ahmet Do-
ru'nun, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilmesi planlan
mış barajlar hakkındaki sözlü sorusuna cevap arz 
etmek işitiyorum. 

1. Çoruh »Nehri üzeninde kurulabilecek baraj 
ve santral yerlerini ve büyüklüklerini tespit amacıyla 
yerinde yapılan jeoteknik ve mühendislik çalışmaları 
sonunda bir (master plan raporu hazırlanmıştır. 

İlk etütlere göre, Çoruh Nehrinin Bayburt Ova
sı mansabındaki Laleli mevkiinden başlayarak, Sov* 
yet Rusya hududu yakınındaki Muratlı mevkiine 
kadar, Çoruh Nehri anakohı üzerinde 11 adet baraj 
ve hidroelektrik santral kurulabileceği tespit edil
miştir. 

Bunlar membadan mansaba kadar Laleli, Kılıç
çı, İspir, Güllübağ, Aksu, Karakale, Yusufeli, İnan
lı, Artvin, Borçka ve Muratlı baraj ve hidroelek
trik santralları olarak isimlendirilmefctedir. Master 
plan çalışmalarından sonra öncelikle Artvin, Borçka 
ve Muratlı baraj ve hidroelektrik santrallarına ait 
yapılabilirlik raporları hazırlanmaktadır. Bu rapor
ların tamamlanmasıyla bu üç barajın yapılıp yapıla
mayacağı hususu ve yapılabilecek iseler, yükseklik
leri ve santral büyüklükleri kararlaştırılmış olacak
tır. Bu üç baraj ile ilgili yapılabilirlik raporlarının 
1986 yılı (Nisan ayında tamamlanması beklenmek
tedir. Malumları olduğu üzere bir barajın yapılabi
lirlik etüdü en.az beş sene sürer; bunu da ilaveten 
anıtraparantez arz edeyim, 
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IBundan sonraki aşamalar ise sırasıyla, kesin pro
jelerin hazırlanması, inşaat ihalelerine çıkılması, kre
di bulunması ve ayrıca 5-6 yıl gibi inşaat süresini 
kapsamaktadır. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — 2 000 
senesine kadar sürer. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
(SÜDÎ TÜREL ((Devamla) — Siz de yol yaparken 
öyleydi. 

Yusufeli 'Barajının yapılabilirlik çalışmalarına he
nüz başlanılmadığı cihetle, bu barajın da devreye 
girebilmesi için gereken süre daha da uzun olacak
tır. 

Sonuç olarak, Çoruh projelerinden yapılabilir
likleri bugünden kesin olarak tespit edilmiş herhangi 
bir baraj ve hidroelektrik «aifltraıl mevcut değildir. 

Bugüne kadarki uygulamalarımızda olduğu gibi 
yapımına ileride karar verilecek bu projelerde de 

baraj gölleri altında kalacak .arazilerin ve yerleşim 
yerlerinin ekonomik değerleri ve kamulaştırma mas
rafları için ayrıntılı incelemeler yapıHacak ve Anaya
sa ve yürürlükteki kanunlar çerçevesindeki uygula
malarımızla vatandaşlarımızın mağduriyetine mey
dan verilmeden işe devam edıilecekıtir. 

Durum saygıyla arz olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet 'Doğru, söz işitiyor musunuz? 
AHMET DOĞRU (Arivin) — Cevap a!ınmü$tıi\ 

Sayın Bakana teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan, 13 Şu

bat 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak ve 
gündemimizdeki konuları görüşmek üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.57 

<. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğluy 

nun, cezalı sporcular için genel af düşünülüp düşü
nülmediğine ilişkin sorusu ve MM Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı 
(7/302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygularımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Sporcuların cürümü yok, ideolojik ey

lemi yok, ya hakeme hakaret etmiş, altı ay hak mah
rumiyeti; ya rakibine tekme atmış, bir yıl cezalı kal
mıştır. Teşkilatına küfür eden, iki yıl hak mahrumi
yetine boyun eğer ve fakat mağdur olur, spordan 
soğur. 

Bu sporcularımız için bir genel af uygulaması dü
şünüyor musunuz? 

Soru 2. Böyle bir genel affı yılbaşı hediye ve 
cemilesi olarak sporcularımıza açıklamayı uygun bu
lur musunuz? 

T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Beden Terbiye Genel Md. 
Dairesi: özel Kalem 

Sayı: 9/34 

30 . 1 . 1985 

Türkiye Büyük Millet Meolisi Başkanlığına 

İlgi : a) 21 Aralık 1984 gün ve 7/302-2503/09786 
sayılı 

b) 22 Ocak 1984 gün ve 7/302-2503/09786 
sayılı 

Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliğinin amacı, kişi 
ve teşekkülleri spor yapmaktan men etmek değil spo
run kaidelere göre centilmenlik prensipleri çerçevesin- — 
de yapılmasını sağlamaktır. 

Spordan amaç ise, şampiyonlar yetiştirmekten öte, 
kişinin sağlam, zinde, saygı ve sevgiyi bilen vasıflar 
içinde yetişmesi ve yetiştirilmesidir. "Spor Eğitiminin! 
okulu, sahalar ve müsabaka yerleridir. Bu sebeple 
örnek kişi olması gereken sporcunun işlediği suçu hoş 
görüşle karşılamak mümkün olmamaktadu, 

Aftan maksat, sporcunun 3-5 maç gibi1 yarışmalar
dan men cezalarının kaldırılması olmayıp sahtecilik, 
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danışıklı yarışma, doping ve hakeme fiilen tecavüz gibi 
bir kaç yıldan sürekli'bak mahrumiyetine kadar ceza
ları ihtiva eden yüz kızartıcı fiiller olduğuna göre, 
sporculukla hiç bağdaşmayan bu fiiller sebebiyle spor
cuyu, yöneticiyi ve teşekkülü affetmek doğru bulun
mamıştır. 

Kaldı ki, bugüne kadar çıkarılmış af yönetmelik
lerinin dahi bu çeşit suçları azaltıcı tesiri görülime-
miştir. Aksine, «Nasıl olsa af çıkar» düşüncesiyle 
suçlardan artış tespit edilmiştir. Kısaca çıkarılan af
lar sporumuza bir şey kazandırmamıştır. 

En son af yönetmeliği 10 Ekim 1978 tarihinde çı
karıldığına ve aradan henüz 6 yılı biraz aşan bir süre 
geçtiğine göre yenliden bir affın çıkarılmasıyla sporu
muza bir hizmet verebileceğimiz kanaatinde değiliz. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı 
2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Enstitü

lerde ilkokul öğretmenlerine tanınan tamamlama prog
ramının uygulanmasından doğan sorunlara ilişkin so-> 
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/312) 

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

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

24.6.1973 gün ve 14574 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 14.6.1973 tarih ve 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43, 44, 54, 46, 
47, 48, 49 ve 50 inci maddeleri ile öğretmenlik; mes
leğinin düzenlenişine ilişkin 'hükümler getirilmıiştir. 

17.10.1981 tarih ve 17487 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Ens
titüsü Yrönetmeliğinin değiştirilen hükümleri gereğin
cê , alk^k^ ^etoîdnliğini hak kazanmış olup da yük
seköğrenim görmemiş olanlara enstitülerde tamam
lama programı uygulaması öngörülmüştür. 

Buamaçla; Millî ,'Eğitim. iB^kanlığınca 1979 - 1980 
o&etim yılında 1, 2, 3, 4 ve 5 inci kadro derecesinde 
olan yaklaşık 23. 000 öğretmen programa alınmış ve 
bugüne kadar bu öğretmenler de başvurdukları eği
ttim enstitülerinden mezun olarak verilen bu haktan 
yararlanmışlardır. 

.Ancak, diğer öğreitmenlerin müteakip öğretim yıl
larında ^planlı v«. düzenli plarak kadro derecelerine 

göre 1989 - 1990 öğretim yılı sonuna kadar program
dan geçirileceği öngörüldüğü halde, uygulamanın de
vam etmediği anlaşılmaktadır. Bu durum öğretmen
ler arasında : 

a) Tayin ve atamalarda; 
b) Maaş, yan ödeme, ek gösterge, yolluk gibi 

özlük haklarında; 
e) Emekliliklerinde; 
Farklılık yaratmakta, sızlanmalara neden olmakta

dır, 
Eğitim enstitülerinin YÖK'e bağlanması nedeniy

le uygulamanın devamında güçlük çekildiği anlaşıl
maktadır. Görüldüğü 'kadarıyla Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında bu konuda an
laşmazlık söz konusudur. 

Bu haktan yararlanmak isteyen 1979 yılına göre 
6,7,8 ve 9 uncu derecedeki öğretmenler de sızlanmak
tadırlar, 

Yukarıda belirtilen konuların çözümü hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 30.1.1985 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 311. KURS, ŞB./423 

Konu : İlkokul öğretmenlerinin Yükseköğretim 
Projesi. , . ^ 

Türkiye Büyük Mifet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğinin 21.12.1984 gün ve Kanunlar ye Ka
rarlar Dairesi Başkanlığının 7/312-2516/09860 sayılı 
yazısı. 

îlköğretmen Okullarından mezun olup, ilkokulla
rımızda öğretmen olarak görev yapan sayıları yakla
şık 120.000'e ulaşan öğretmenlerimiz 657 sayılı Dev 
let Memurları Kanununa göre ancak 3 üncü derece
nin son kademesine kadar terfi edebilmektedir. Ay
rıca, aynı kanunun 243 sayılı Kanun: Hükmünde Ka
rarname ile değişik 37 nci maddesi gereğince de 6 yıl
lık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlar 
kadro şartı aranmaksızın 2 nci dereceye yükselebile
cektir. 

Bu öğretmenlerıimizin; 
1. Hizmetteki verimliliğini yükseltmek, 
2. Birinci derecenin son kademesine kadar ter

fi etmelerine imkân vermek amacıyla «HköfcuJ öğ-
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retmenleri için Yüksek öğretim» projesi geliştiril-
ımektedir. 

Bu proje, Bakanlığımızla Anadolu Üniversitesi ta
rafından müştereken uygulanacaktır. Proje kapsamı 
içerisine girebilecek öğretmen sayısının 120 000'e ulaş
ması ve eğitim - öğretim maliyetinin yüksek olması 
sebebiyle yeni iletişim tekniklerinden yararlanılma
sı düşünülmektedir. 

Anadolu Üniversitesinin Açik öğretim imkânların
dan yararlanılarak gerçekleştirilecek bu projede; 

1. TV ile eğitimden, 
2. Uzaktan eğitim tekniklerine uygun olarak 

hazırlanacak basılı eğitim malzemelerinden, 
a. Belirli merkezlerde öğretmenlere eğitim ve 

öf »-etimle ilgili rehberlik yapacak öğretim elemanla-
rıudan, 

4. Uygulamalı dersler için yüzyüze eğitim tek
niklerinden yararlanılacaktır. 

Bu proje ile her kademedeki öğretmenlerimizin 
hizmetiçi eğitiminde de yararlanılabilecek yeni bir 
yaklaşım gerçekleşmiş -olacaktır. 

Bakanlığımızla, bu konuda Yükseköğretim Kuru
lu ile herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değildir. 

«İlkokul öğretmenleri İçin Yüksek öğretim» pro
jesi Mart 1985 tarihimden başlayarak kademeli bir 
şekilde uygulamaya konulabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

3. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, sos
yal güvenlik kurumları arasında Bağ - Kur üyeleri 
aleyhine yaratılan farkın giderilmesine ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka-
lemli'nin yazılı cevabı (71313) (1) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlı bir hekim veya 'avukat; 55 yaşında emek
li olsa, hem muayenehanesini açıp çalıştırmakta, hem 

(1) T,B.M.M.'nin 8.1.1985 tarihli 50 nci Birleşim 
Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. 
(7/313) 

de emekli maaşını almakta olmasına karşı aynı du 
rumdaki bir Bağ - Kur'lu avukat veya hekimin 55 
yaşında emekli olabilmesi için, işyerini kapaması 
şartı aranmaktadır. Aksi durumda, işyerini çalıştıra-
biknesi için, beş yıl daha emekli maaşını almadan 
primlerini ödemesi gerekmektedir. 

Çeşitli sosyal güvenlik kurumları arasında, Bağ -
Kura bağlı üyeler aleyhine yaratılan bu farklı duru
mun giderilerek, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta
lar Kurumu üyelerinde olduğu gibi, Bağ - Kur üye
lerine de, 55 yaşında, işyerini 'kapamadan ve beş yıl 
daha prim ödeme mecburiyeti yüklenmeden emekli 
maaşı bağlanması ve maaş ve yakacak zammı gibi 
ek yardımlar arasında muadelet sağlanması için; il
gili kanunda değişiklik yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğinin yazılı olarak açıklanması. 

TC. 
Çalışma ve Gosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
Ankara 

Sayı : SGK-0175/20864 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.12.1984 tarih ve 7/313-2517/09861 sayılı 

yazınız. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir tarafından 
Başkanlığınıza sunulan ve tarafımdan cevaplandırıl
ması istenilen, Bağ - Kur'dan yaşlılık aylığı alan he
kim ve avukatların emekli olmalarını müteakiben ser
best çalışmaları ile ilgili husus ve Bağ - Kur sigorta
lılarının, yaşlılık aylığı bağlanması durumunda, 60 
yaşına kadar işyeri açamamaları, ayrıca aylık ve 
sosyal yardım zammı konusunda Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları arasında muadelet sağlanması hakkında
ki, Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca" incelenmiştir. 

19.3.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 186 ncı maddesi, emekliliğe tabi bir görevde ça
lışmakta olan avukatlar ile, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına giren (isteğe bağlı sigor
talılık dahil) T.C. Emekli Sandığından emekli veya 
malûl aylığı almakta olan veya 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa göre yaşlürîe veya malûllük sigor
tasından faydalanmış bulunanlar ile aynı Kanunun 
Geçici 20 nci maddesine tabi Sandıklardan faydalan
mış bulunanlar dışında kalan avukatların, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinde gös-
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terilen Topluluk Sigortasına girmelerini zorunlu kıl- I 
ımıştır. I 

Belirtilen hüküm gereği, gerek 5434 sayılı T.C. I 
Emekli Sandığı Kanununa göre, emekli olmuş olan 
bir avukatın, gerekse 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre yaşlılık aylığı bağlanmış bir avukatın, 
serbest avukatlık yapması veya devam etmesi halin
de yukarıda açıklanan 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu
nun 24 üncü maddesi gereği, Bağ - Kura tabi sigor
talı olması mümkün değildir. I 

Sosyal Güvenlik Sistemlimizde, bir sosyal güven
lik kuruluşundan, aylık veya gelir alan bir. sigortalı
nın, tekrar aynı sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir 
işe girmesi halinde, o sosyal güvenlik kuruluşunca 
bağlanan aylık ve geliri kesilmektedir. 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 99 uncu maddesi, emek
li, adî (malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı, 
son hizmet zammı alanlardan hiç bir şarta-'bağlı ol
maksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin 
edilenlerin aylıklarının tamamı, hu vazifelere tayin- | 
leri tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 58 ve 63 ün
cü maddeleri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta 
iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malûl
lük veya yaşlılık aylıklarının çalışmaya haşladıkları 
tarihte kesilir, hükümlerini ihtiva etmektedir. Aynı I 
ımeal de hüküm 1479 sayılı Kanunda da yer almakla 
birlikte, 35 inci maddesi diğer sosyal güvenlik kanun
larında belirtilen hükümlere istina olarak, aylık bağ
lanan IBağ - Kur sigortalılarının 60 yaşını doldurduk
larında tekrar, 1479 sayılı Kanuna tabi işyeri açabil
melerini ve 60 yaşından sonra aylık talebinde bulunan
lardan işten ayrılma, şartının aranmayacağı hükmünü 
ihtiva etmektedir. I 

Genel hatları ile açıklanan sistem içinde 55 yaşını 
doldurarak emeklilik hakkını kazanan Bağ - Kur si
gortalılarının, ticarî faaliyetlerine imkân tanımak 
için milletvekillerince hazırlanan Kanun Teklifi, Ba
kanlığımızca Bağ - Kur sigortalılarının meselelerinin 
çözümü için hazırlanan ve halen T.B.M.M.'de bu
lunan Kanun Tasarısı ile 'birlikte görüşülerek, 
T.B.M.M. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca ka-
'bul edilmiştir. 

Kanun Tasarısı ile birleşen 1479 sayılı Kanunun 
35 inci madde değişikliğinin, Kanunlaşması halinde I 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in tarafıma tev
cih ettiği Yazılı Sora Önergesindeki husus Bağ - Kur 
sigortalıları lehine düzeltilmiş olacaktır. I 
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19 Aralık 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde okunarak, Yüce Meclisin Güvenoyuna 
mazhar olan Hükümet Programında, yer alan çeşitli 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları arasındaki farklılıklar, 
nimet ve külfet dengesi dikkate alınarak giderilecek, 
alınan primler ile yapılan yardımlar arasında uyum 
sağlanacaktır, temel ilkesi dahilinde Bağ - Kur sigor
talılarının aylıkları, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren 
17.10.1983 tarih ve 2927 sayılı Kanuna ek yeni Ba
samak Gösterge tablosu ve 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu ile tespit edilen Katsayı artışı İle yükseltilmiş, ay
rıca 1479 sayılı ©ağ-Kur Kanununun Ek 7 nci mad-
denin 2927 sayılı Kanunla değişik hükmüne istina
den ödenmekte olan Sosyal Yardım Zammı, T.C. 
Emekli Sandığınca ödenen Sosyal Yardım Zammının 
artışı oranında 'artırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara ve Erzurum illerindeki kamu konutla
rının kiralarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtçebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/316) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 
ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarını düzen
leyen Kamu Konutları Yönetmeliğine göre 1984 yılı 
için, 

a) Erzurum İlindeki mevcut kiradaki kamu ko
nut kiralarının minimum ve maksimum değerlerinin. 
(Farklı kamu kurumları çeşitleri esasına göre) 

b) Ankara İlindeki mevcut kiradaki kamu ko
nut kiralarının minimum ve maksimum değerlerini 
(Farklı kamu kurumlan çeşitleri esaslarına göre) bil
dirilmesini arz ve rica. 

Soru 2. Aynı bilgilerin 1985 yılı için olan değer
lerinin de bildirilmesini. 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 1.2.1985 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Sayı : Mile 4/4 Şb. Md. 
3121 - 24384/4533 

Konu : Kamu Konutları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7.1.1985 gün ve 7/316-2544/10092 sayılı ya
zınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan verilen, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 
ıbu Kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 
Kamu Konutları Yönetmeliğine göre 1984 ve 1985 
yılı için Erzurum ve Ankara İllerindeki mevcut ki
radaki kamu konut kiralarının minimum ve maksi
mum değerlerinin bildirilmesi hakkındaki yazılı so
ru önergesi aşağıda maddeler halinde cevaplandırıl
mıştır : 

1. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 21 inci mad
desinde, Kamu konutlarının kira bedellerine esas 
olacak kira 'birim bedellerinin ilgili Bakanlık tem
silcilerinden oluşan komisyonca her takvim yılının 
başlangıcından en az üç ay önce belirlenerek yılba
şından itibaren uygulanmak üzere Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe gireceği, 

Kaloriferli konutlarda, ise tespit edilen bu aylık 
kira birim 'bedeline, farklı iklim karekteri gösteren 
bölgeler ve bu bölgelerde ısınmada kullanılan ya
kıtın cinsi ve 'bedelleri ile Yargıtay İçtihatları dikka
te alınarak hesaplanan ve bir metrekareye düşen or
talama aylık yakıt giderinin ilave edileceği, ilave edi
len bu yakıt gideri bedelinin bütün kaloriferli konut
lar için aynı olacağı, 

öngöriilmüştür. 
2. İlgili Bakanlık temsilcilerinden oluşan komis

yonca tespit edilen ve 1984 yılına münhasır olmak 
üzere 1.7.1984-31.12.1984 tarihleri arasında yurt için
de 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci 
maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının 
konutlarında uygulanan kira birim bedelleri ile 1985 
yılında uygulanacak kira birim bedelleri Balkanlar 
Kurulu karan ile, Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Buna göre, bütün kamu 'kurum ve kuruluşlarına 
ait kamu konutlarında uygulanacak bir metrekarelik 
alanın kira birim bedelleri, konutun Ibulunduğu bölge, 
il, ilçe veya iklim şartları gözetilmeksizin aynı tespit 
edilmiştir. Kamu konutlarının bir metrekarelik ala
nından alınmakta olan kira birim bedelleri mukaye
seli olarak ilişikte sunulan tabloda gösterilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Kamu konutlarında 1.7.1984 - 1.1.1985 tarihleri arasında uygulanmış olan ayhk kira birim bedelleri ile 1985 
yılında halen uygulanan aylık kira birim bedelleri mukayeseli tablosu : 

1.7.1984'den itibaren kira 1985 yılı için uygulanan 
KonulHun Türü birim bedeli m2/TL. ıkira birim 'bedeli m2/TL. 

Tam mülûayetteki kalorifersiz konutlar 
Tam mülkiyette olan ve müşterek hizmet ve ihti
yaçları idarece karşılanan kalorifersiz konutlar : 
Kerpiç, ahşap gibi yapı cinsindeki konutlar : 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi kalorifer
siz konutlar 
Tam mülkiyetteki kaloriferli (konutlar : 
Tam mülkiyetteki ve müşterek hizmet ve ihtiyaç
ları idare tarafından karşılanan kaloriferli konut
lar : 
Müşterek hizmet ve ihtiyaçları konutta oturanlar 
ile idarece ortaklaşa karşılanan kaloriferli konut
lar : 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yöneti
len kaloriferli konutlar :. 

15 — 

1 7 -
5 ,~ 

1 5 -
4 0 , -

1 5 , -

2 0 , -
5 , -

1 5 , -
4 5 , -

5 0 , -

4 6 -

1 5 , -

60,— 

55,--

1 8 , -
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu-
nun, şirketlerin halka açılması için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve "Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/317) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

.Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Şirketlerin halka açılması konusunda bir 
yasal düzenlemeyi uygun bulur musunuz?. «Örneğin : 
Anonim ortaklıklar en az 1 000 ortaklı olacaktır gi-
hi.» 

Soru 2. Bunun için bir çalışma yapılmakta mı
dır?. 

Soru 3. Enflasyon oranının düşürülmesi için, pi
yasa kurum ve araçlarının geliştirilmesi ve sermaye pi
yasası yasasının çıkarılmasına gerek duyuyor musu
nuz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.2.1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Şayi ; 002/0134 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 7.1.1985 gün ve 7/317-2545-10093 sayılı yazı
ları. 

b) IBaş|bafcanlığın 11.1.1985 gün ve K. K. Gn. 
Md. 18/106-548/01064 sayılı yazıları. 

İlgi (b) yazıları ile Sayın iBaşbakanmuz adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun yazılı so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun ya
zılı soru önergesi cevabıdır. 

Bilindiği gibi Sermaye Piyasasının Kurulması, Dü
zenlenmesi ve Denetlenmesine ilişkin yasa 28.7.1981 

I tarihinde kalbul edilmiş; hükümleri altı ay sonra 
1.2.1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanununun amacı tasarrufların 
menkul kıymetlere yatırılarak halkın kalkınmaya et
kin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak şek-

I ünde belirtilmiş; bu arada, tasarruf sahiplerinin hak 
ve menfaatlerinin korunmasını sağlayacak düzenleme 
ve denetlemelere kanunda özellikle yer verilmiştir. 

Bu yasaya göre Anonim Ortaklık şeklindeki te-
I şejb'büsler, sermaye piyasası kuruluna müracaatla 
I menkul kıymetlerin «halka arzı» na izin vermesini 
I isterler. Kanun bu konuda bir varsayımda 'bulunmuş 
J «Ortak sayısının 100'den fazla olduğu herhangi bir 

şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse se
netleri halka arz olunmuş sayılır» demiştir. Kanun 

I bu tür şirketleri «Halka açık ortaklıklar» olarak 
I özel bir himayeye layık görmüş; bunları, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun denetimi altına almıştır. 

Anılan yasa üç yıldan beri uygulanmaktadır, ile
ride gerekli görüldüğü takdirde, uygulama sonuçları
na göre, değişiklik yapılacağı tabiîdir. 

Enflasyon oranının düşürülmesi konusunda hükü
met olarak görüşümüz : serbest piyasa ekonomisi ku
ralları içinde para, kredi, bütçe, vergi, fiyat ve des
tekleme politikaları aracılığı ile enflasyonu belirli 
bir düzeyde tutmak ve bilahara aşağıya çekmektir. 

Yapılan çalışmalar sürekli olabilecek yüzde 6-7 
oranındaki 'bir büyüme hızının Türkiye'de işsizliğin 
azaltılmasına yardımcı olacağını göstermektedir. Anı
lan kalkınma hızlarını gerçekleştiröbilmek (için yatı
rımların canlandırılması gerekmektedir. Bu ise, enf-

I laısyonist baskı yaratmadan gerek iç, gerekse dış kay-
I nakların artırılmasına bağlıdır, tç kaynakların artırıl-
I masında akılcı ve etkin bir vergi politikasına ek ola

rak, gönüllü tasarrufları teşvik edecek he» türlü ted
bir alınmaktadır. Bu tedbirlerle, açık emisyona gidil
meden kaynak yaratmayı amaçlarken, ayrıca Türki
ye'de para ve sermaye piyasalarının hareketlenmesi ve 
'bilhassa sermaye piyasasının gelişmesine öncülük ede
rek, küçük tasarrufların verimli ve kârlı yatırımlara 

I yöneltilmesini teşvik ediyoruz. 

I Bu çabalarımız sonucu tasarruf sahiplerine tatmin 
edici gelir imkânları sunularak tasarruf yapması teş-

I vik edilmesinin yanısıra, tasarrufa yönelmese idi piya
sada sunî talep yaratarak enflasyonist baskı oluştura
bilecek fonların rasyonel ve verimli ibir şekilde yatı-

I rımlara dönüşmesi de sağlanmış olmaktadır. 

• 
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6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum -Şenkaya ilçesinde deprem nedeniyle yaptı
rılan prefabrik konutların temel ve fosseptik ihalele
rine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/320) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşstğıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica «derim. 

iSaygılarımla. 
Hilmi Naltoaritoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1, 19 Ekim 1984 günü Erzurum İli Şenkaya 

İlçesi köylerinde vukubulan deprem nedeniyle köy
lerde yaptırılan prefabrik konultların, 

Temel ve fosseptikleri hangi müteahhitlere ve kaç 
lira bedel üizerinden ihale edilmiştir? (Liste halinde 
adet ve toplam da bildirilmek suretiyle) 

Soru 2, IBu müteahhitlerden tem'îna't alınmış mı
dır? 

Soru 3. Müteahhitler işlerini bitirmişler midir? 
Fizikî gerçekleşme ile ödenen hakedişler birbiri ile 
tutarlı mıdır? 

TC 
Bayındırlık Ve 'iskân Bakanlığı 
Afet 'işleri Genel Müdürlüğü 25 . 1 . 1985 

Sayı : L - 07-01/Q64 - 759 
Konu : Erzurum - Kars deprem konutları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGÎ : 7 Ocak 1985 gün 7/3I2O-2548/1O096 sayılı 

yazınız, 
'ilgi yazınız eki Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 

NalbantoğJu'na ait yazılı soru önergesi ile Erzurum 
- Şenkaya ilçesinde deprem nedeniyle yaptırılan Pre
fabrik konutların Temel ve Fosseptik ihalelerine iliş
kin soruların cevaplandırılması -istenmektedir. 

5. Bu grupta yapılan işlerin fizikî gerçekleşmesi : 

Yapımı bitirilenler; 
Köyün Adı Ev 

İv Uğurlu köyü 29 
2. tnceçay köyü — 
3. Yanıkkaval köyü 9 
4. EVbakan köyü 17 

55 

= % 
70 

18.10.1984 tarihinde Erzurum - Şenkaya ilçesi ve 
köylerinde meydana gelen depremde hasar gören köy
lerde yıkık veya ağır hasarlı konutu olan afetzedele
re prefabrike olarak yaptırılan 'konut ve aharların te
melleri ile bu konutlara ait fosseptikler 1984 yılı Bi
rim fiyatları ile beher konut altyapısı 350 000,— TL. 
I.̂ Jceş'if bedeli üzerinden 4 grup halinde taşaıronlara 
Fonlar yönetmeliğinin esaslarına göre Erzurum Vali
liği Bayındırlık ve iskân Müdürlüğünce emanet usu
lü üe ihale edilmiştir. 

İlgi yazı ekindeki soruların cevabını teşkil eden; 
Müteahhit isimleri, ihale bedelleri, teminat durumları, 
işlerini b?tirip bitirmedikleri, fizikî gerçekleş'tirmeleri 
le ödenen hakedişler hakkındaki açıklamalar aşağıda 
sunulmuştur, 

A) il. GRUP İNŞAATLARI : 

1, MÜ'teahhid'in Adı : DE - KA Koli. Şti. 
2. Gruba bağlı köyler ve konut adedi : 
a) ince Çay köyü 3 Adet 
b) Uğurlu köyü ' 40 » 
c) Bvbakan köyü 18 » 
d) Yanıkkaval köyü 9 » 

; Yekun : 70 Adet 

' - 3, Keşif bedeli : 70x350 000,— TL. 24 500 OOD,— 
TL. iş emaneten yapıldığından : 24 500 000,— x%92= 
22 540 00(0, —TL. birinci keşif tutarı olup Sıfır ten
zilatla 22 540 000,— TL. .üzerinden müteahhide ihale 
edilmiştir^ 

4, Müteahhit firma DE - KA Koli Şti. birinci 
grup işler ihale tutarı 22 540 000,— TL.'nin % 6 kati 
teminat tutarı olan 1 352 000,— TL. kati teminat kar-
şüığıııı Vakıflar Bankası T.A.O. Erzurum şubesinden 
alınan kati teminat mektubunu idareye vermiştir. 

Ahır Fosseptik 

30 17 

9 — 
4 14 

43 31 
— = % 61 — = % 4 4 

70 70 

— 4!8 — 
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6. ıBu taahhütte müteahhide hakediş ödenmemiş-

7. Kalan işler ulaşım ve mevsim şartlarının yeter
sizliğinden bitirilememiştir. Yapımı 1985 yılına dev
redilen bitirilmeyen inşaatların kum, çakıl, demir ve 
kereste malzemeleri inşaat mahallerinde ihzarat ola
rak mevcut olup bedeli de ödenmemiştir. 

B) 2. GRUP İNŞAATLAR : 

1. Müteahhidin Adı : Yılmaz Miloğlu 
12. Gruba bağlı klöyler ve konut adedi : 
a) Yoğurtçular köyü 7 Adet 
b) özyurt köyü 10 » 
e) Söğütler köyü 2 » 
d) Penek köyü 1 > 
e) Taht köyü 3 » 

1 
16 
3 
1 

» 
» 
» 
» 

f) Gözalan köyü 
g) Sındıran köyü 
h) (î'kizpınar köyü 
ı) Doğaribey köyü 

Yekûn : 44 Adet 
3. Keşif bedeli : 44 x 350 000— TL. = 

15 400 000,— TL. iş emaneten yapıldığından : 
15 400 000— x % 92 = 14 168 000— TL. birinci 
keşif tutarı olup, sıfır tenzilatla 14 168 000,— TL. 
üzerinden müteahhide ihale edilmiştir. 

4. Müteahhit Yılmaz Miloğlu, 2. Grup işler 
ihale tutarı : 

14 168 000— TL.'riin % 6 katî teminat tutarı 
olan 850 000,— TL. katî teminat karşılığını Anadolu 
Bankası T.A.Ş. Erzurum Şubesinden alınan katî te
minat mektubunu idareye vermiştir. 

5. Bu grupta yapılan işlerin fizikî gerçekleşmesi : 

Yapımı bitirilenler : 

Köyün Adı 

L Sındıran köyü ^ 
2. Yoğurtçular köyü 
3. Özyurt köyü 
4. Taht köyü 
5. 'llkizpınar köylü 
6. 'Söğütler köyü 
7. Penek köyü 
8. Gözalan köyü 
9^ Doğanbey köyü 

Bv Ahır Fosseptik 

1 
7 
4 
3 

1 
1 
1 

18 

- = % 47 

2 
7 

• 4 

3 

İ 
•il 

H 

19 

- = '% 47 

l' 
7 
4 
3 

1 
1 
1 

n 
<T=. % m 

38 38 •38 

Özyurt köyünde 10 konut yapımı planlanmış, da
ha sonra haksahipler'ince feragat yapıldığından konut 
yekûnu 4 adede düşmüştür. 

6, ifiu taahhütte müteahhide 24.12.1984 tarih 1 
No.'lu hakedişle 5 935 660,— TL. ödenmiştir. Nakdî 
ve fizikî gerçekleşme aynı olup, 5 935 660/14 168 000,-
TL. =^%42'dir. 

7. Altyapı tesisleri ulaşım, mevsim şartlarının ye
tersizliği ve toplu konut için seçilen yerde idarece ya
pılan arazi düzeltilmesi nedeni ile bitirilememiştir. 

Yapımı bitirilmeyen inşaatların kum - çakıl, demir -
kereste malzemeleri inşaat mahallerinde ihzarat ola
rak mevcut olup ihzarat bedeli ödenmemiştir. 

C) 3. GRUP İNŞAATLAR : 
1. Müteahhidin adı : Halil Köse 
2. Gru'ba bağlı köyler ve konut adedi : 
a) Nişantaşı köyü 62 Adet 
b) Dokuzelma köyü 1 » 
c) Gülveren köyü 2 » 

Yekûn 67 Adet 

— 496 — 



T. B. M. M. B : 59 12 . % . 1985 0 : 1 

3, Keşif bedeli : 67 x 350 000— TL. 23.450 000,-
TL1. 

İş emaneten yapıldığından : 23 450 000 x 0,92 = 
21 574 000,— TL, b'irinci keşif tutarı olup sıfır tenzi
latla 21 574 000,— TL. üzerinden müteahhide ihale 
edilmiştirr 

5. Bu grupta yapılan işlerin fizikî gerçekleşmesi: 

Yapımı bitirilenler 

Köyün Adı 

1. Nişantaşı köyü 
2. Dökuzelma köyü 
3. Gülveren köyü 

EV 

17 

17 

4. 'Müteahhit Halil Köse, 3. grup işler ihale tu
tarı : 21 574 000,— TL.'nin % 6 katî teminat tutan 
olan 1 294 440,— TL. katî teminat karşılığını T. Va
kıflar Bankası T.A.O. • Erzurum şubesinden alman 
katî teminat mektubunu idareye vermiştir. 

^ % 26 
63 

Ahır 

65 

Fosseptik 

= % 3 

6. Bu taahhütle müteahhide 24.12.1984 tarih 1 
No.'lu h'akedlişJe : 

— İmalat ve imalat nakliyesi olarak 
3 393 829,— TL. 

— İhzarat ve ihzarat nakliyesi olarak 
2 871 696,— TL, 

TOPLAM : 6 265 525 — TL. 

— İş emanet suretiyle yapıldığından işin müteah
hidine (0,92 x 6 265 525,00)•= 5 764 283,— TL. öde
me yapılmıştır. 

İşin nakdî gerçekleşmesi % 27 dir. 

İşin fizikî gerçekleşmesi % 26 dır. 

7. Altyapı tesisleri ulaşım, mevsim şartlarının 
yetersizliği ve toplu konut için seçilen yerde idarece 
yapılan arazi düzeltilmesi nedeni ile bitirilememiştir. 
Yapımı bitirilmeyen inşaatların kum - çakıl, demir, 
taş ve kereste malzemeleri inşaat mahallinde ihzarat 
olarak mevcuttur. 

D) 

1. 
2. 
1. 
2, 
3. 
4. 
5; 

4. GRUP İNŞAATLAR : 

Müteahhidin adı : Muzaffer Pasin 
Gru'ba bağlı köyler ve konut adedi : 
İğdeli köyü 
Aksar köyü 
Yeşildemet köyü 
Ormanlı köyü 
iBeşpınar köyü 

5 Adet 
11 » 
6 » 

15 » 
3 » 

40 Adet 

3. Keşif bedeli 
14 000 000,— TL. 

40 x 350 00Q,— TL. = 

İş emaneten yapıldığından : 14 000 000,— x 
% 92 = 12 880 000,— TL. birinci keşif tutarı olup 
% 10 tenzilâtla 12 880 000,— TL. üzerinden müte
ahhide ihale edilrriişjtir. 

4. Müteahhit Muzaffer Pasin, 4. grup işler iha
le tutarı : 12 880 00)0,— TL.'nin % 6 katî teminat, tu
tan olan : 772 800 ,— TL. katî teminat karşılığını 
Pamukbank T.A.Ş. Erzurum Şubesinden alınan katî 
temina't mektubunu idareye vermiştir. 
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5, !Bu grupta yapılan işlerin' fizikî gerçekleşmesi : 

Yapımı 'bitirilenler : 
IKıöyün Adı 

1. İğdeli köyü 
2. Ormanlı köyü 
3. Yeşildemet köyü 
4. Aksar köyü 
5, tDeşpınar köyü 

Ev 

4 
3 
6 
5 

— 

1 2 , 2 , 

Ahır 

— 
1 
2 
5 

—* 

1985 O : 1 

Fosseptik 

—. 
—• 

1 
5 

— 

18 
. = •%" 45 

40 
— % 20 

40 40 
• = '% 15 

6. Bu taahhütle müteahhide hake'diş ödenmemiş
tik 

7, Altyapı tesisleri ulaşım, mevsim şartlarının ye
tersizliği ve arsa ihtilafları nedeni ile bitirilememiştir. 

Yapımı bitirilmeyen inşaatların kum - çakıl, demir, 
kereste malzemeleri inşaat mahallerinde ihzara't ola
rak mevcuttur. 

©İlgilerinize arz ederim. 
î. Safa Giray 

Bakan 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, NET AŞ Şirketinden pay satın alan bir şahsa iliş
kin sorusu ye Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un ya
zılı cevabı (7/323) 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi 'Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 

«NETAŞ» Şirketinin yabancı ortaktaki payının 
% 51'den i% 31 'e düşürülmesi suretiyle bırakılan 
% 20 payın; şartlar gereğince Devlet Planlama Mer
kez Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel 
Müdürlüğünün uygun ©ördükleri seçim dolayısıyla 
% 2,5'unun hangi bedelle Yavuz Kireç isimli şahsa 
satıldığı? 

iSoru 2. Bu Sayın Yavuz Kireç'in tercihindeki 
sebepler nelerdir? Bu nitelikte Türkiye'de başka ki
şiler bulunamaz mı idi? 

Soru 3. Bu paydan ötürü NETAŞ Şirketinin sa
dece 1983 yılı vergiden sonraki kârı 2 167 388 867 
TL. olduğuna ve bunun % 2,5'u olan 54 184 721 
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TL. nin bu kişiye (düştüğüne göre, Iböyle kârlı bir 
pay neden bir vakıf veya kuruluşa verilmemliştir? 

Soru 4. Bu % 2,5'luk payın verilmesi sırasında 
başka talipler bulmak için herhangi bir duyuru ya
pılmış mıfdır? 

T.C, 
Ulaştırma Bakanlığı 8 . 2 . 1985 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu (Başkanlığı 

APK. : VI.Q1.011/1191 

Konu : Soru önergesi. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği hu
suslar incelenerek ekte sunulmuştur* 

Saygılarımla arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
«NETAŞ» Şirketinin yabancı ortaktaki payının 
% 51'den % 31'e düşürülmesi suretiyle bırakılan 
% 20 payın; şartlar gereğince Devlet Planlama Mer
kez Teşkilatı, Ulaştırma 'Bakanlığı ve PTT Genel 
Müdürlüğünün uygun gördükleri seçim dolayısıyla 
% 2,5'unun hangi bedelle Yavuz Kireç isimli şabsa 
satıldığı? 

Cevap 1. NETAŞ Şirketinin Kanada Northern 
Telecom firmasına ait % 2,5'âük payının bedeli sa
tıcı olan bu firma ile alıcı arasında tespit edilmiştir. 

Soru 2. Bu Sayın Yavuz Kireç'in tercihindekıi 
sebepler nelerdir? GBu nitelikte Türkiye'de başka ki
şiler bulunamaz mı ildi? 

http://VI.Q1.011/1191
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Cevap 2. Yerli ortaklar Hükümetimizin göreve 
başlamasından önce bu konuya alt 18.3.1975 gün ve 
7/9690 sayılı Kararname gereğince Ulaştırma Bakan
lığı, DPT Müsteşarlığı ve PTT Genel Müdürlüğü 
tarafından 10 Mart 19811 tarihinde tespit edilmiş olup, 
kararda sebepler gösterilmemiştir. 

Soru 3. Bu paydan ötürü NBTAŞ Sjrketlinin sa
dece 1983 yılı vergiden sonraki kârı 2 167 3«8 867 
TL. olduğuna ve bunun % 2,5'u olan 54 184 721 
TL. nın bu kişiye düşttüğüne göre, 'böyle kârlı bir 
pay neden bir vaktf veya 'kuruluşa verilmemiştir? 

Cevap 3 ̂  Cevâp ikide açıklandığı üzere Hükü
metimiz ıgöreve başlamadan önce yapılan bir tasar
ruftur. 

Soru 4. Bu % 2,5 'luk payın verilmesi sırasında 
başka talipler bulmak için herhangi bir duyuru ya
pılmış mıdır? 

Cevap 4. Hükümetimizin göreve başlamasından 
önce neticelendirilen söz konusu hususa ait dosya
nın tetkikinde yazılı bir duyuruya rastlanmamıştır. 
Çeşitli kuruluşlardan alınan tekliflere göre işlem ya
pıldığı anlaşılmıştır. 

8. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Sait Halim Pasa Yalısına İlişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'in yazılı 
cevabı (7/324) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Yılihaz Hastürk 
İstanbul 

1. Sait Halim Paşa Yalısının Başbakanlık ko
nutu olarak kullanılacağı doğru mudur?-

2. Sözü edilen konut tarihî eser midir? 

3. Konutun «Başbakan özel konutu olarak tah
sisi» teklifi hangi yetkili kurum tarafından öneril
miştir? 

4. Anılan konutta kimler kalacaktır? 

5. Yabancı konuklara da tahsis edilecek midir? 

6. (Konutun, son düzenlemesi için ne kadar mas
raf yapılmıştır? Yeni bir düzenleme düşünülüyor 
mu? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı, 21 . 1 . 1985 

Sayı : 04-012-1/01705 

Konu : Yılmaz ihsan Hastürk'ün soru önergesi 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın İÜ .1.1985 gün, K. K. Gn, Md. 
18/106-549/01062 sayılı yazısı. 

İliği yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

'Devlet Bakanı 

1'. Salt Halim Paşa Yalısının Başbakanlık konu
tu olarak kullanılması söz konusu değildir. 

2^ Yalı, Eski Eserler Kanununa göre tescil edil
miş bir tarihî eserdir. 

3. Yalının, «Başbakan özel konutu olarak tah
sisi» konusunda hiçbir teklif mevcut değildir. 

;4 -5 . Burada ülkemiize gelen üslt düzeydeki ya
bancı konuklar ağırlanacak, misafir edilecek, yalı 
Başbakanın ikili görüşmeleri, resmî temas, görüşme 
ve kabulleri için kullanılacaktır! 

6. Tarihî bir eser olması bakımından, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Turizm Bankası Genel Müdürlü
ğünce Yalının restorasyonuna esas olan acil onarım 
işleri için TAÇ Vakfı ile 5.6.1980 tarihinde bir ön 
protokol hazırlanmıştır. TAÇ Vaklfı 15.9.1980 tari
hinde bizzat işe başlamıştır. Bilahara T. C. Turizm 
Bankası Genel Müdürlüğünün 10.6.1981 tarih ve 234 
sayılı yönetim kurulu kararıyla sıhhî tesisat, ısıtma 
ve rıhtım takviye işlerinin yapılması ile ilgili ikinci 
bir protokol yapılmıştır. 15.9İİ981 tarihinde de rıh
tım tahliye, ısıtma, sıhhî tesisat işlerine başlamıştır. 
20.6.1984 tarihinde geçici kabul yapılmış, neticede 
bazı noksanlar tespit edilerek bunların en kısa za
manda giderilmesi istenmiştir. IBununla ilgili kesinhe-
saplar henüz çıkmamış olmakla birlikte 110 000 000 
TL. inşaat işlerine 40 000 000 TL. rıhtım, sıhhî 
tesisat, elektrik, havalandırma ve bahçe tanzimi ol
mak üzere ceman 1'50 000 000 TL. harcandığı ilgili 
bankaca bildirilmektedir. Bu miktara mobilya, mef
ruşat, iç dekorasyon ve antik kapıların tamiri dâhil 
değildir. Bu işlerin yapımı 1984 Mayıs ayı liçerisiinde 
programa alınmış olup, gerekli araştırma yapılmak
tadır. 

Görüldüğü gibi, bütün bu harcamaların son dü
zenleme ile hiçbir ilgisi yoktur* Ancak, Yalının, yu-
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karıda 'belirtilen maksatlara uygun olarak kullanıla
bilmesi için ıgerdkl düzenlemeler de yapılacaktır. 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Çukobirlik'in kütlü pamuk alımına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Ca
hit Aral'ın yazılı cevabı (7/326) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'Pamuk alımlarından dolayı Güney ve Güneydoğu 
'bölgesinin ve çiftçisinin öz sermayesi ile kurulu bu
lunan Çukobirlik (hakkında aşağıdaki sorularımın 
yazılı olarak 'Sanayi Ve Ticaret Bakanı Sayın Cahüt 
Aral tarafından cevaplandırılması hususunda delaleti
nizi saygı ile rica ederim. 

M.'Murat Sökmenoğlu 
Hajtay 

Birkaç ay evvel Çukobirlik'in ilan ettiği fiyatlar
la ve ödeme şekli ile hedef gösterilen 150 bin ton 
kütlü pamuk alınamayacağını ve tesisiin ve de böl-

. genin zararının büyük olacağını önerge ile sorduğum
da tedbirlerin alındığı ifade 'büyürulmuşltu. 

1. Şimdi ise, TRT'de açıklanan rakam sadece 39 
bin ton civarıdır. Çiftçimizi zor duruma düşüren 
yanlış politikanın mesulleri kimlerdir? 

2. Bu mesuller çiftçimizin alınteri heba olarak 
köylümüzü perişan etmişlerdir; bunlar hakkında ne 
gibi önlemler aldınız? 

3. Türk çiftçi ve köylüsünün öz sermayesi ile 
kurulan ve ona 'hizmeti tam yapamayan bu kuruluş 
hakkında ne gibi tedbirler aldınız? N 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 21 . 1 . 1985 

Basın ve Halikla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 23-01 /MM-26 
, Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15.1.1985 tarih ve 7/326/2609/10567 sayılı 
yazınız. 

Hatay Milletvekili İMustafa Murat Sökmenoğ-
lu'nun, Çukobirlik'in kütlü pamuk alımına ilişkin ya
zılı soru önergesiyle 'ilgili cevabımız ilişikte arz edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Hatay Milletvekii M. Murat Sökmenoğlu'nun soru
larına cevabımız. 

Birkaç ay evvel Çukobirlik'in ilan ettiği fiyatlarla 
ve ödeme şekli ile hedef gösterilen 150 Ibin ton küt
lü pamuk alınamayacağımı ve tesisin ve de bölge
nin zararının büyük »olacağını önerge ile sorduğumda 
tedbirlerin alındığı ifade buyurulmuştUj 

1. Şimdi ise, TRTVle açıklanan rakam sadece 39 
bin ton civarıdır. Çiftçimizi zor duruma düşüren yan
lış politikanın mesulleri kimlerdir? 

2. Bu mesuller çiftçimizin alıriterinli heba ederek 
köylümüzü perişan etmişlerdir; bunlar hakkında ne' 
giibi önlemler aldınız? 

3. Türk çiftçi ve köylüsünün öz sermayesi xl& 
kurulan ve ona hizmeti tam yapamayan bu kuruluş 
hakkında ne gibi tedbirler aldınız? 

Cevabımız : 
Sayın milletvekilinin soru önergesinden, Çukobir

lik'in 39 000 ton kütlü pamuk - ki alım miktarı bu
gün (17.1.1985) 41 000 tondur - almış olmasının, ge
rek Çukobirlik ve gerekse çiftçi açısından yanlış 
politika olarak değerlendirildiği ve çiftçiyi zor duru
ma düşüren bir sonuç olarak kabul edildiği anlaşıl
maktadır. 

Pamuk üreticisinin ve diğer çiftçilerimizin ekono
mik durumu 'tarım satış kooperatifleri birliklerinin 
alım miktarı ile değerlendirmemelidir. 

ıSayın, milletvekilinin de kabul edecekleri gilbi üre
ticimizin ve topyekûn milletimizin refaha kavuşması, 
ancak ülkemiz'in ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda 
uygulamaya konulacak tedbirler ile m'ümkün olabi
lir. 

iHükümetimizift ekonomik tercihi, serbest piyasa 
ekonomisinin şartlarını ülkemizde geçerli kılmaktır. 
Alman tedbirler de bu amaca yönelik olmaktadır^ 

Bilindiği üzere Tarım Saltış Kooperatifleri birlik
lerinin mümkün olduğu kadar fazla miktarda ürün 
alması, serbest piyasa ekonomisinin gereği değildir. 

Buna mukabil, üreticinin ürününü hakikî değeriy
le satabilmesi ve Ibunun da rekabet ortamında gerçek
leştirilebilmesi, piyasa ekonomisinin gereklerinden
dir. 

Çukobirlik'in büyük miktarda alım yapamaması 
üreticinin ürününü hükümetimizce açıklanan destek
leme alım fiyatının üzerinde fiyatla saltabilmek im
kânını bulabilmiş olmasındandır. Dolayısıyla üreti
cinin mağduriyetinden bahsedilmesi ve buna sorum
lular aranması hatalı 'bir değerlendirme olmaktadır. 
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Çuköbirlik'de diğer tarım satış kooperatifleri bir
likleri gibi, destekleme alımlarının öteden beri eko
nomik ölçüler dışında uygulanması sebebiyle suni 
şekilde ve gereğinden fazla büyümüştür. Buna rağ
men, başlanılan yatırımların tamamlanması için ça
ba 'harcanmakta ve özellikle aşırı isltilhdam ve buna 
bağlı giderlerin asgariye indirilmesine çalışılmakta
dır. 

Hükümetimizce yürürlüğe konulan (18.6.1984) 238 
sayılı Kanun hükmünde kararname ile idarî ve malî 
konularida temel düzenlemeler yapılmıştır. Koopera
tif ve birliklere ait anasözleşmeler yeniden hazırlan
mış ve birliklerin ekonomik birer ünite olarak çalış
malarını sağlayacak hükümler (getirilmişltir, 'Bunların 
da uygulamaya sokulması ile üretici ve toplum ya
rarına tedbirler dizM tamamlanmış olacaktır. 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bulgaristan'da ikamet eden soydaşları
mıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/327) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde BulgarManIda soydaşjlanmıza kar
şı girişilen müessif ve kanlı olaylar hakkında Dış
işleri Balkanı Sayın Vahit Halef oğlu tarafından aşa
ğıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1.: Bulgaristan'da zorla isim değiştirilen ve eziyet 
edilen Türk insanı sahipsiz kalmaya mahkûm mu
dur? 

2. Bulgaristan'da Kırcaali'ye bağlı Mestanlı İl
çesinde işkence ile isim değiştirme bahanesi ıile kaç 
soydaşımız katledilmiştir? 

3. Türkiye için işkence iddialarında bulunan Ba
tının bu olaylara dikkati çekildi mi? 

4. insan hakları diye tutturanlara Battı Trakya' 
daki bütün Türklere reva görülen bu olaylara seyirci 
kaldıklarında Türkiye'nin girişimleri ne olmaktadır? 

5. Cumhuriyet Hükümetimizin bu konularda ya
pacağı hiçbir şey yok mudur? 

1 2 , 2 . 1985 O : 1 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 7 . 2 . 1985 

Siyaset Planlama Daliresi 
Başkanlığı 

Sayı : SPLD/91/39 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 18 Ocak 1985 
tarih <ve 7/327/2623/10627 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-
lu'nun Bulgaristan ve Batı Trakya'daki soydaşları
mıza ilişkin olarak yönelttiği yazılı soru önergesine 
cevap teşkil eden metin ilişikte sunulmuştur. 

Vahit Halefoğlu 
Bakan 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin cevabı 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın, isimlerini Bul
gar isimleriyle değiştirmeleri için son zamanlarda yo
ğun baskılara, maruz kaldıkları yollunda Bakanlığı
ma haberler intikal etmiştir. 

Basınımızda ve yabancı basında yer alan bu ha
berlerde ve Bakanlığıma ulaşan bazı şikâyetlerde, 
çıkan olaylarda birçok soydaşımızın öldüğü de bil
dirilmektedir, Ancak bu ölüm olaylarını teyid ede
cek resmî bi*gi Bakanlığımda mevcut değildir. 

Konu tarafımızdan en yüksek düzeyde de alın
mış, gerekli teşebbüsler yapılmış intikal eden haber
lerden duyduğumuz endişe Bulgar makamlarına bil
dirilmiştir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında fiyi komşuluk 
ilişkileri mevcuttur. Her iki ülke de bu ilişkilerin 
daha da iyileştirilmesi için ça'ba harcamaya 
kararlı olduğunu ifade etmiştir. Ulaşılmış olan 
düzey, halli icap eden meelelerin diyalog yo
lu ile çözüme kavuşturulmasını gerektirmek
tedir. Arzumuz mevcut meselelerin ilişkilerimiz zarar 
görmeden halledilmesidir. Gayretlerimizi ve girişim
lerimizi bu istikamette sürdürmekteyiz. 

Yunanistan'daki soydaşlarımızın durumuna gelin
ce; bilindiği gibi Türkiye'nin okluğu kadar Yuna
nistan'ın da Batı Trakya'daki Türk azınlığının hak
larının korunması hususunda ahdî vecibe ve sorum
lulukları vardır. Bu çerçevede Batı Trakya'lı soy-
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başlarımıza reva görülen basıkı uygulamaları kar
şısında Hükümeltirnizce gerekli girişimlerde bulunul
ması tabiîdir ve bu girişimler yapılmaktadır. 

Ancak, Yunanistan'ın Türkiye ile mevcut diğer ih
tilaflı konularda olduğu gibi, ıBatı Tralkya'lı soydaş
larımız konusunda da uluslararası andlaşmalardan 
doğan taahhütlerini yerine getirmeyen ve diyalog
dan kaçan bir tutum içinde olması, bu girişimleri
mizin şu aşamada yeterince etkili olmasını maale
sef enlgelleyen bir husustur, öte yandan, baskılar 
karşısında yasal girişimlerde bulunup bir sonuç ala
mayan Batı Trakya'lı soydaşlarımızın, insan hakla
rının savunuculuğunu yapan uluslararası çevre ve 
kuruluşlara başvurmak zorumda kaldıklarını gör-
mdkteyiz.1 Bu müracaatlar karşısında anılan çevrele
rin konuyla İlgilenmeye başladıkları müşaihede edil
mektedir. 

/ / . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kırşehir İli Güzler Köyü cami veya okuluna ba
ğışlanmış gayrimenkul bulunup bulunmadığına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazdı cevabı (7/328) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Kırşehir tüne bağlı Güzler Köyünün cami
sine veya okuluna hibe edilmiş arazi, arsa veya gay
rimenkul var mıdır? 

2. Arazi, arsa veya gayrimenkul var lise; hangi 
amaçla kullanılmaktadır? Eğer arazi, arsa veya gay
rimenkul kiraya veriliyorsa elde edilen paralar hangi 
amaçla kullanılmakta veya hangi fon altında toplan
maktadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve (İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler 31 . 1 . 1985 
Müşavirliği 

Ankara 
Sayı : A-113/01/470 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi 
Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 Ocak 1985 gün ve 7/328-2627/10671 sayılı 

yazımıẑ , 

12 .2 .1985 O : 1 

İliği : 19 Ocalk 1985 gün ve 7/328-2627/10671 sayılı 
lertvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Kırşehir İli 
Güzler Köyü cami veya okuluna bağışlanmış gay
rimenkul bulunup bulunmadığına dair yazılı soru 
önergesine Bakanlığımca yapılacak herhangi bir iş
lem bulunmadığından, konu (ilgisi dolayısıyla Kır
şehir Valiliğine intikal ettirilmiş olup, Valiliğin yap
mış olduğu inceleme ve işlem sonucuna ilişkin alınan 
24.14 985 gün ve öz. l-C/35 sayılı yazıları ile bu hu
susta hazırlanan tutanak ve Çaplı Tasarruf vesikası 
ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

T. C. 
Kırşehir Valiliği 

özel Kalem 

Sayı ,: ÖZ. 1 - C/35 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant-
oğlunun Yazılı Soru öneresi. 

Kırşehir; 24.1.1985 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığına 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği) 
< 

İLGİ : 22.1.1985 ün ve Basın ve Halkla ilişkiler 
Müşavirliği A - 13/01/336 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NALBANTOĞ-
LU'nun Merkez Güzler Köyü Camii ve Okuluna ba
ğışlanmış gayrimenkul bulunup bulunmadığına dair 
yazılı soru önergesinin Valiliğimize intikâli üzerine, 
konu üzerinde köye gidilmek suretiyle gerekli inceleme 
yapılmış bulunmaktadır. 

1. Güzler Köyü Camiine bundan 26 yıl önce H. 
Ahmet 'Bölükbaşı isimli vatandaş tarafından köyün 
köprübaşı mevkiinde 1 pafta, 6 parselde kayıtlı 
86.500 m2'lik tarlanın hibe edildiği, o tarihten beri 
tarlanın açık artırma suretiyle kiraya verildiği, ge
liri cami; ve köy hayır hizmetlerinde kullanıldığı an
laşılmıştır. 

Hibe edilen tarlanın çaplı tasarruf vesikası sureti 
silisikte sunulmuştur. 

2. Güzler Köyü okuluna hibe edilmiş arazi, arsa, 
vs. gibi gayrimenkulun bulunmadığın görülmüştür. 

3. Cami tarlasının en son 1984 yılı Ekim ayı so
nunda iki yıllık icarının 1.710.000.- TL. olduğu, icar 
ihalesinin açık artırma suretiyle yapıldığı, icar bedeli
nin 1/4'nin olan 427.500 lirasının peşin olarak tahsil 
edildiği; Köy Muhtarlığının T.C. Ziraat Bankası Kır-
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şehir Şubesindeki 640/259 noilu vadesiz hesabına ya
tırıldığı anlaşılmıştır. 

Yapılan inceleme sonucunda ihale ve harcamalar
da hiçbir yolsuzluk (görülmemiştir. 

4. Konu hakkında 24.1.1985 Perşembe günü saat 
14.45'de telefonla Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Ba
sın ve Halkla ilişkiler Müşaviri Sayın Salih Zeki 
EVEN'e bilgi verilmiştir. 

Bilgileninize arz ederim. 
Fikret Güven Ahmet Önal 

Vali Yardımcısı Vali Yardımcısı 
TUTANAK 

Valilik 'Makamının 23.1,1985 tarih ve ÖZ. 1 • C/34 
sayılı emirleriyle Merkez Güzler Köyünde cami ve 
okul arazisi bulunup bulunmadığı hususunun bildiril
mesi üzerine 24.1.1985 tarihine rastlayan Perşembe gü
nü saat 9,30'da adı geçen köye gidildi. Yapılan gö
rüşme ve araştırma sonunda; 

1. Güzler Köyünde ilkokula ait geçim arazisi 
bulunmadığı, 

2. Adı geçen köyde bir örneği ekli Tapu Sicilinin 
1 pafta 6 parsel numarasında tarla vasfıyla ve 

86 500 m2 miktarıyla kayıtlı bir taşınmaz mal bulun
duğu ve beyanlar hanesinde «geliri bu köyün camiine 
aittir» şerhi olduğu, 

3. Söz konusu arazinin daha önceki yıllarda ihale 
suretiyle kiralandığı ve gelirinin cami yanında diğer 
hayır işlerinde kullanıldığı son olarak 1984 
yılında Ekim ayı sonunda yapılan ihale sonunda 
1.710.000,- «lira bedel üzerinden Atıf Duydu'ya 2 yıl 
süreli olarak kiralandığı ve bu bedelin 427.500 lirası
nın peşin olarak tahsil edilerek köy muhtarlığının 
T.C. Ziraat Bankasındaki 640/259 nolu vadesiz hesa
bına yatırıldığı, yine köy tüzelkişiliğine ait diğer pa
ralarla birlikte tamamı 690.345 lira olan paranın 
600.000 lirasının Köy İhtiyar Kurulu kararıyla 3 ay 
vadeli hesaba aktarıldığı. ' 

Anlaşılmakla işbu tutanak tarafımızdan tanzim ve 
imza edildi. 24.1.1985 

A„ Osman Alkan Mehmet Yüksel 
Defterdar Özel idare Müdürü 

Ali Dönmez 
Güzler Köyü Muhtarı 

— 503 — 



T. B. M. M. B : 59 12 . 2 . 1985 O : 1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ÇAPLI TASARRUF VESİKASI 

Kütük 
Mahalle veya Sokak veya Sayfa 

İli İlçesi Köyü Mevkii No. 

Kırşehir Merkez Güzler Köprübaşı 

VERGİ NUMARASI 
YÜZÖLÇÜMÜ trat 

Pafta Ada Parsel —•— —> Genel veya 
No. No. No, ha. m2 dma Yeni Eski No. Kıymeti 

1 6 8 6500 

CİNSİ Tarla 
Mal sahibinin adı, soyadı ve babasının adı, : 
Güzler Köyü Tüzelkişiliği 

Kâtip 24.1.1985 
— Kadastro Müdürü 

Ömer Mısır 

Mal sahipleri Sicil No : 14 
İktisap sureti; Hükmen 

• Kayıt tarihi;. 10.1.1972 
Evrakı musbite No. : 67 
Mülahazat : Geliri bu köyün camiine aittir. 

Fen Memuru veya Fen Amiri veya 
Teknisyen Fen Kontrol Memuru 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nuh, toplu is sözleşmesi yapabilmek için sendikalara 
yetki verilmesinde gecikme olup olmadığına ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/334) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Bakanlığın 15 Mayıs 1984 tarihinde, Basın Bülteni 

olarak yaptığı açıklama nedeniyle, toplu iş sözleşmesi 
yapabilmek için sendikalara yetki verilmesinde gecik

tirme olup olmadığı konusunda, gerçek durumu anla
yabilmek için aşağıdaki sorularımın cevapları mercu-
dur. 

Som 1. Yüksek Hakem Kurulu tarafından yü
rürlüğe konmuş olan toplu iş sözleşmelerinde «işçi 
hakları» objektif kıstaslara göre verilmiş midir? Bu
na kani misiniz? 

Soru 2. Ehliyetli sendikaların Bakanlığınızda 
«yetki belgesi» alması sırasında objektif davranıldığı-
nı söyleyebilir misiniz? 

Soru 3. Serbest pazarlığın başlaması için Şubat 
1984'ıte iş kolları itibariyle '% 10 barajını aşan sendi
kaların belirlenmesinde objektif davranuldığına kani 
misiniz? 
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Soru 4. Sendikaların «yetki belgesi» alabilme
leri için, işyerleri itibariyle işçilerin yarıdan fazlasını 
üye kaydetmiş olmaları gerektiğine göre işyerleri sen-_ 
dikaİara kayıt için niyet gösteren ve hatta kayıt olan 
işçileri işten çıkartma ile tehdit etmiyorlar mı? Hatta 
Ankara civarında 120 işçi çalıştıran işyerlerinde hâlâ 
bu tedirginlik içinde olan işyerleri işçilerinin bulun
duğunu nasıl yorumlayabilirsiniz? 

Soru 5. Her iki tespit, işverenlerin ve sendikaların 
yaptığı bildirimlere dayandırıldığına göre sendikalar 
ve özellikle de işverenler bildirimlerini hatalı şekilde 
tanzim etmiş olursalar ve hatta geciktirtirlerse ne ola
caktır? 

Soru 6. Bir sendikanın işyerinde yarıdan fazla 
üye sayısına erişmediğini işveren kasden, eksik sendi
kalı bildirmek suretiyle, 'hatalı gösterirse ne olacaktır? 

'Soru 7. işyeri seviyesindeki yetki taleplerinin kar
şılanması için işverenlerin vermekte oldukları «işçi 
giriş bildirimi» ve «işçi çıkış bildirimi» ve hatta sen
dikaların verdikleri «üye bildirimi» ve «üyelikten çekil
me» fişlerinde yer alan dosya numaralarını farklı ve 
yanlış ve hatta kasıtlı yanlış numara kullanılmasında 
işçilerin günâhı neden aransın? 

Sistemin oyalayıcı şekilde tertibinde bir neden 
aramak gerekmez mi? 

Soru 8. Sistemi'değiştirmeye tevessül etmek hatalı 
mı görülmektedir? Neden? 

Soru 9. İşçi giriş ve çıkışlarının noterden 'tasdikli 
bildirimlere bağlanması işçi için bir külfet değil midir? 

Soru 10. Sadece işçi çıkışları noter tasdikli bildi
rime bağlansa daha uygun olmaz mı? 

T, C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 1.2.1985 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1 -81/317 
'Konu : Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İLGİ : 24.1.1985 gün ve K.K.D.B. - 7/334 -

2675/10823 sayılı ve GENSEK ifadeli yazınız. 
İlgide belirtilen yazıya ekli olarak gönderilen, Er

zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı soru önergesine, 10 madde halinde sıralanan ce
vaplar ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

Cevaplar : 

L Yüksek Hakem Kurulu Anayasal bir kuru
luştur, Yapısı Işçi-Işveren - Hükümet - Üniversite tem
silcilerinden oluşmakta ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
nin Başkanlığımda çalışmaktadır. 

Böyle bir kurulun aldığı kararların ve uyguladığı 
kıstaslarım Bakanlığımızca eleştirilmesi sözkonusu edi
lemez. 

2. Ehliyetli sendikaların Bakanlığımızdan vaki 
yetki talepleri, bütün işlemler tam ve doğru oknak 
kaydıyla tam bir objektiflikle değerlendirilmektedir. 
Bakanlığımız nezdinde, hiç bir sendikanın bu konuda 
bir diğirine nazaran faikiyeti olamaz. 

3. Şubat 1984 istatistiklerinde son istatistiklerimize 
nazaran hata payı bulunabilir. Ancak bunun sorumlusu 
Bakanlığımız değil, bildirim mükellefiyeti olan taraf
lardır. 

4. İşyerlerinde, sendikaların teşkilatlanma çalış
malarını engellemek gayesiyle işverenlerce işçi çıkar-
tılıyorsa, bunlar işçiler veya sendikaları tarafından 
Bakanlığımız ilgili birimlerine duyurulduğu takdirde, 
Müfettişlerimizce derhal mahallinde gerekli inceleme 
yapılmaktadır. 

Ayrıca 1475 sayılı iş Kanunumuzun 13 üncü mad
desinin sojı fıkrası Sendikaya Üye olması sebebiyle..." 
işçinin işten çıkartılması halinde hizmet süresine teka
bül eden ihbar önellerine ait ücretlerinin 3 katı tutarın
da tazminata hükmedileceğim amirdir. 

Bundan başka 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
31 inci maddesi: işveren bir sendikaya üye olan işçi
lerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendika
lara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, 
işçinin mesleki ilerlemesinde işçinin ücret - ikramiye 
ve primlerinde - Sosyal yardım ve disiplin hükümlerin
de ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması 
veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi 
bir ayırım yapamaz», hükmünü derpiş etmiş olup bu 
halin zuhurunda işçinin ücretinin bir yıllık tutarından 
az olmamak üzere bir tazminata hükmolunacağını ön
görmüştür. 

Bu konuda Bakanlığımıza intikâl eden olaylar 
anında incelenip rapora bağlanmakta ve kanunî müey
yideye hükmolunmak üzere adlî mercilere intikal etti
rilmektedir. 

5. Sendikalar ve işverenlerin bildirimlerini hatalı 
veya geciktirmen* olarak Bakanlığımıza intikal ettirme
leri hailinde, Sendikalar için de işverenler için de 
düzeltilmek üzere hatalı bildiriımıler iade edilip, doğ
rusu yeniden alınır. 
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Geciktirme işverenlere Kanunen Cezaî müeyyi
deyi uygulamamızı gerektirirken, sendikanın bildirimi 
geç yapması kendi yetkisini olumsuz yönde etkileye
ceğinden esasen sonucuna katlanmak külfetini berabe
rinde getirmiş olur. 

6. Bir sendikanın işyerinde yandan fazla üye 
sayısına erişmediğini işveren kasten, öksik sendikalı 
bildirmek suretiyle, hatalı gösterirse ne olacaktır? Şek
lindeki sorunun mahiyeti anlaşılamamıştır. 

Zira işyerindeki sendika üye sayısı işverenlerce 
değil bizzat sendika tarafından bildirildiğinden işveren
lerin 'bu konuda bir fonksiyonu mevcut değildir. 

7. Sendikaların üyelik veya istifa bildirimlerinde-
ki hata veya. kasıtdan işçinin niçin etkilenmesi gerek
tiği, günahının ne olduğu sorulmaktadır. 

Üyelik ve istifa noter nezdinde tenliğin işçinin 
açık beyan ve ibrazı sonucu (tespiti üzerine yapılır. 
Burada gerçek üyelik veya çekilme var ise hata veya 
kasıtla yanlış numara bildirimi sözkonusu olmaz. 

Ancak işçinin hilafına noterde sahte üyelik veya 
istifa olmalıdır ki yanlış ISosyal Sigortalar Kuru
mu no'su olabilsin. 

ıBu ahvalde de işçinin bir zararı sözkonusu olma
yacağı gibi, sendika üyesi işçilerin sendikanın hiz
metlerinden istifade ettikleri gibi, onun getirdiği kül-' 
f etlere katlanmaları da sendikalaşma olgusunun tabiî 
bir sonucudur ve bu konu idarenin dışında olan bir 
husustur. 

8.: Sistem, geçmişteki hataları, eksikleri izale eden 
bir yapıya kavuşmuştur. Doktrinde de tartışmasız 
şekilde doğruluğu müdafaa edilen bu sistemin değiş
mesi hatalı olacağından, böyle bir değişiklik düşünül
memektedir. 

9. İşçi giriş ve çıkışlarımın noterden tasdikli bil
dirimlere bağlanması işçi için büyük bir külfet 
değildir. Bir işçi için çok sık başvurulan bir yol ol
mayacağı gibi karşılığında elde edilen menfaatle kı
yaslandığında bunun külfet olarak düşünülmesi doğ
ru olmaz. 

Hele hele sistemi kontrol altına almak bakımın
dan - sahteciliği engelleyeceği için - işçinin menfaa
tine olduğunu söylemek daha doğru ölür. 

10. Üyelikle istifası ayrı ayrı şekilde sistematize 
etmek sistemi karıştırır ve doğruluk bazına oturma
sına engel teşkil eder. 

1 2 . 2 . 1985 O : 1 

Bu itibarla Üyeliğin eski usulle, istifanın noter 
kanalıyla olması yanlıştır ve yanlış olduğu için 274 
sayılı kanunda böyle olan sistem bu günki doğru olan 
şekle getirilmiştir. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı 
13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, ilköğretimdeki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Din-
çerler'in yazılı cevabı (7/336) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğildim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması
na aracılığınızı arz ve rica ederim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nall'bantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Gerek bütçe görüşmelerinde gerek basın 
haberlerinde (ilk okullarımızda yirmi bin civarında 
öğretmene ihtiyaç olduğu söylenmiş ve yazılmış ol
duğuna göre şu anda bu açık ne kadar kapatılmıştır? 

Soru '2. Bildiğim kadarıyla Bakanlığa bir hayli 
yeni atama 'başvurusu yapılmış olduğuna göre 6-8. ay
dan beri bu yeni tayin başvuruların atama işleri ne
den uzatılknaktadır? Acaba yukarıki beyanlar ve basın 
haberleri mi yanlıştır? 

Soru 3. İlgililer ise güvenlik tahkikatı sonuçlan
madığını söylemektedirler ki bu güvenlik soruşturma
sı bu kadar uzun neden sürmektedir? Acaba bürok
rasiyi azaltıcı reform yapılamaz mı? 

Soru 4. Okumuş, öğretmen olmuş, askerliğini yap
mış 'belki de yuva kurmuş bir gencin 6-8 ay gibi bir • 
süre boş ve gelirden yoksun kalması ona bir yıkım 
olmaz ımı? 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü ' 5.1.1985 
Sayı: 310-BL 1-3 Plo. Koord. Şb. (8ü) 

21351' 
Konu : İlköğretimde Öğretmen açığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iliği : Türkiye Büyük Milılet Meclisi Genel Sekre

terliği 24.1.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığının 7/336-2677/10825 sayılı yazısı. 
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Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Ba
kanlığımıza yönelttiği ilköğretimdeki öğretmen, açığına 
ilişkin yazılı soru önergesi İncelenmiş ve sorularla il
gili gerekli ''açıklama aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bakanlığımıza bağlı ilik ve orta dereceli okul
larımızda çeşitli branşlarda yirmi bin civarında öğret
mene ihtiyaç bulunmaktadır. 1984 tayin dönemi için 
tespit edilen bu 'ihtiyacın 12 334'ü ilkokul öğretmeni 
ihtiyacını teşkil etmektedir. 

İlkokul öğretmeni ihtiyacını karşılamak için; 
a) 'Bakanlığımızca yapılan ilan üzerine 3 Eylül-3 

Ekim 1984 tarihleri arasında 5 109 ilkokul öğretmeni 
müracaatı olmuştur. 

b) Ancak, bu süre içinde müracaat edenlerin sa
yısı ilkokul öğretmeni ihtiyacını karşılamadığından, 
branşlarında öğretmene ihtiyaç duyulmadığından bu
güne kadar tayinleri yapılmayan 3 yıllık Eğitim Ens
titüsü Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik ve.Türk
çe bölümü mezunlarından isteklilerin ilkokulların 4. 
ve 5. sınıflarına öğretmen olarak tayin edilmeleri uy
gun görülmüş ve yapılan ilan üzerine 2 713 kişi mü
racaatta bulunmuştur. 

c) ilk planda, iki yıllık Eğitim Enstitüsü mezun-
laruııdan oiupta öğretmenlik içim müracaatta bulunan 
5 109 öğretmen adayından 1 336'nın kura yolu ile ta
yinleri yapılmıştır. Geriye kalan 3 773 ilkokul öğret
meni Me üç yıllık Eğittim Enstitüsü mezunu oiupta ilk
okul öğretmenliği için müracaat eden 2 713 ^öğretme
nin güvenlik soruşturmaları sonuçlandıkça tayinlerine 
devam edilecektir. 

d) İlkokul öğretmenlerinin tayinleri yapılıncaya 
kadar öğretime kapalı ilkokul bırakılmamasını temin 
etmek üzere il içinde gerekli tedbirlerin alınarak du
rumları müsait İlkokul öğretmenleri geçici olarak gö
revlendirilmiş ayrıca, kura sonucunda atanacak öğ
retmenler göreve başlayıncaya kadar 2 324 vekil öğ-
rdtmen kadrosu sağlanmıştır. 

Sonuç olarak bu planlama çerçevesinde ilerce be
lirtilen 12 334 ilkokul öğretmeni İhtiyacının 10 150'si 
karşdanmış olacaktır. 

Ayrıca orta dereceli okul öğretmenlerinden de gü
venlik soruşturma neticeleri olumlu gelen 769 Din 
Kültürü ve Ahlâk, 558 Kız Teknik Meslek Dersleri, 
613 Erkek Teknik Meslek Dersleri, 253 Ticaret-Turizm 
Meslek Dersleri, 138 Resiım-lş öğretmeninin kura ile 
tayinleri yapılmıştır. 

2. Yukarıda da açıklandığı üzere 1984 tayin dö
neminde müracaatta 'bulunan öğretmenlerin tayinleri
nin yapabilmesi için 657 sayılı Kanunun 48 inci mad

desinde belirtilen genel ve özel şartlarla, diğer şartları 
taşımaları ve (Başbakanlığın 15.4.1982 gün ye 
19-383 -6052-1982/31 sayılı Genelgesi gereğince hakla
rında yaptırılan güvenlik soruşturması neticesinin 
olumlu olması gerekmektedir. 

Güvenlik soruşturmalarını süratle neticelendirmek 
için ilgili diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile fcoor-
dineli olarak çalışılmakta ve kısa sürede netice almak 
için gayret sarfedilimektedir. Güvenlik soruşturması 
neticesi alınan öğretmen adaylarının tayin işlemleri 
bekletilmeden süratle yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Müllî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 22 Ocak 
1984 tarihli TRT'de yayınlanan Meclis saati haber 
bülteninin içeriğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmazın yazılı cevabı (7/345) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili IDevlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Salim Erel 
Konya 

22 Ocak 1984 tarihli TTRT'nin saat 22^00'de ver
diği Meclis Saati Haber Bülteninin tam metin ola
rak içeriği nedir? 

T.C. 
Devlet 'Bakanlığı 31 . 1 . 1985 

Sayı : 04-012-1/01742 
Konu : Salim Erel'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 Ocak 1985 tarih, Genel Sekreterlik Ka
nunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı, 7/345-2702/10910 
sayılı yazılan. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandı-
; rıknası istenen yazılı soru önergesinde, «22 Ocak ta-
. ruhinde TRT'de yayınlanan Meclis Saati Haber Bül-
| teninin tam metin olarak içeriği» istenmektedir. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kayıtların
dan yapılan tespitte, Pazar, yani tatil günü olan 
22 Ocak 1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec-

(7) Sorunun cevabına ekli haber bülteni çokluğu 
nedeniyle yaymtanamamtftır. (7/345) esas numaralı 
dosyasındadır. 
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lisi Genel Kurulunun toplanmadığı, dolayısıyla Mec
lis Saati programının yayınlanmadığı anlaşılmıştır. 

Bu bakımdan, 22 Ocak 1984 tarihinin önergede 
sehven yer almış olduğu düşünülerek, 22 Ocak 1985 
tarihinde yayınlanan Türlkiye Büyük Millet Meclisi 
Bülteninin tam metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, deprem nedeniyle Erzurum * Horasan İlçesi 
Muratbağı Köyünün konutlarını yapan firmaya iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafıridan yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim* 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. 30Jİ0.1983 tarihinde Erzurum - Kars 

depremi nedeniyle, Horasan İlçesi Muratbağı Kö-
yüride, KUTLUTAŞ Firmasınca örnek bir köy ola
rak okulu, öğrdtmen lojmanı, hamamı, çarşısı ile bir
likte kurulacağı söylenmişti. 

IBu konutlar bitirilmiş ve kaç adedi sahiplerine 
teslim edilmişltlir? 

Soru 2. Bu konutlardan ötürü firmaya herhan
gi bir bedel ödenmiş midir? 

iSoru 3. Ödenmemiş ise 1 , 5 - 2 milyar civarın
da sarf yalpan bu Firmaya hibesinden dolayı bir te
şekkür yazısı veya Devletçe bir iyi hareket 'madal
yonu verilmesi düşünülmekte midir? 

Soru 4. Yurdumuzdaki yararlı vakıflara 10 mil
yon bağışlayanlara birer şilt verildiği halde bu fir
maya da böyle bir merasimle şilt verilemez mi? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 11 . 2 . 1985 
Afet İşleri GenerMüldürlüğlüi 

Ankara; 
Sayı : L-05-01/064/1U06 
Konu \ Soru önergesi. 

Türkiye ıBüyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18.U1985 gün ve 7/329-2628/10672 sayılı ya

zınız. 
İlgi yazınız eki Erzurum Milletvekili Sayın Hil

mi Nalbantoğlu'nun Horasan İlçesi Muratbağı Kö-
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yü inşaatlarını yapan Kutlutaş Firmasına ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği ya
zılı soru önergesinde belirtilen hususlar incelendi. 

30.10.1983 tarihinde Erzurum İli ve çevresinde 
meydana gelen depremden konutları yıkık ve ağır de
recede hasar gören 3427 afetzededen 7269-1051 sa
yılı Kanun hükümlerine ıgöre hak sahibi kabul edi
lenlerin inşaatlarınım planlaması yapılırken (İhale -
E.Y.Y. - Prefabrike), iki şirket tarafından Bakanlığı
mıza müracaat edilerek, Horasan ve Narman ilçele-
rinlde birer köyün yapımını Devlete bağış olarak üst
lenecekleri belirtilmiştir. Şirketlerin bu bağışı Bakan
lığımızca memnuniyetle kabul edilmiştir. 

Depremde tamamen yıkılan ve 367 vatandaşımı
zın da hayatını kaybettiği Muratbağı Köyünün yanı
na yeni ve modern bir köy yapısının, köyümüzün 
ihtiyaçlarına cevap verecek örf ve geleneklerine uy
gun iklim şartlarına ve depreme dayanıklı tarzda ve 
bütün sosyal yapılarını da kapsayacak şekilde örnek 
bir köy olarak yapıp Devlete bağışlamayı Kutlutaş 
tnş. Tes. San. ve Tic. A.Ş. üstlenmiştir. 

Köyün yeni yerleşeceği arazinin kamulaştırma be
deli Bakanlığımızca ödenmiştir. 'İnşaatlar içinde ucuz 
tomruk tahsisi Bakanlığımızca, Tarım - Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığına yaptırılmış, ancak tomruk 
bedeli firma tarafından ödenmiştir. Köy içerisindeki 
dere güzergâhının İslahı ve tanzimi işi de DSİ'ce ya
pılmıştır. 

Söz konusu şirketçe; Muratbağı Köyünde; 

— Toplam 167.77 m2 inşaat alanlı konut, ahır 
ve samanlıktan oluşan 125 konut, 

— 3 'derslik, 2 işlikli bir ilkokul 've VC'si, 

— 3 adet öğretmen lojmanı, 

— 1 adet sağlılkevi, (Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından şirket tarafından temin edilen tıbbî ci
haz, teçhizat ve ilk yardım malzemesi ile donatıl
mış), 

— 1 adet sağlık personeli lojmanı, 

— 1 adet köy konağı, 

— 7 bağımsız bölümlü köy çarşısı, 

— Günlük 2 000 ekmek pişiren bir fırın, 

— 1 adet hamam, 

— Köy çeşmesi, köy ara yolları ve aydınlatma, 
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— Köy meydanı ile meydana Atatürk büstü, 
bayrak direğinden oluşan, 

Daimî iskân çalışmaları tamamlanıp, 27.10.1984 
tarihinde kur'a çekilerek konutlar hak sahiplerine da
ğıtılmıştır. Sosyal tesisler ise ıköy muhtarlığına teslim 
edilmiştir, 

Yukarıda belirtilen işler için Kutlutaş firmasına 
herhangi bir ödeme yapılmamış olup, Ikonutlann hibe 
mukavelesi sırasında takdirname ve plaket verilecek
tir. _._ . 

Bilgilerinize arz olunur. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

59 UNCU BİRLEŞİM 

12 . 2 . 1985 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Vehbi 

Batuman ve Nuri Korkmaz'ın Yasama Dokunul-
mazlıklarnnın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/666) 
(Ş. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 8.2.1985) 

3. — Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Kanma Komisyon Raporu (3/665) 
(S. öayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 

4. — Adana Milletvekili Mehmet Erdal Duru-
fcan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Rapora (3/664) (S. Sayısı : 246) * (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

5. — Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı'nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/651) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

6. — Genel Görüşme önergesi (8/5) 
7. — Başbakanlık Tezkereleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 -, 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
OBNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 
9 Arkadaşının, Hayali İhracat Yaparak Vergi ladesi 
Almak Suretiyle Haksız Kazanç Temin Eden Firma

ları ve Hayalî l'hracat Olayının Sonuçlarını Tespit 
Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır
ması Açılmasına İlişkin önergesi (10/6) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.1.1985) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
KaraVnm, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin* 
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş* 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra topraktan 
Suriye'de katan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/238) 

5. —• Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'm, 
•İran'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yarala
nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından Sözlü Soru Önergesi 
(6/246) 

6. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT 
yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının 
yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/248) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Va
kıflar Genel Müdürlüğüne Ait İş Hanlanndaki Ki
racıların Kira Sorununa İlişkin Başbakandan Sözlü 
Soru önergesi (6/249) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şe-
kerbank Tarafından Pancar Kooperatiflerine Verile» 
Krediye İlişkin Başbakandan SözKi Soru Önergesi 
(6/250) 



9. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
İşsizlik Konusunda Alınacak Tedbirlere İlişkin Baş
bakandan Söziü Soru önergesi (6/251) 

10. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'itt, 
Manisa - Karakurt Barajı Projesine İlişkin Başba
kandan Sözlü Soru önergesi (6/252) 

11. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralına İlişkin Başbakan
dan Sözlü Soru önergesi (6/253) 

12. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, İlk 
ve Ortaöğretimi Aynı Binada Yapan Okullara İliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından Sözlü 
Boru önergesi (6/254) 

13. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Kapıkule Gümrük Kapısında Yolsuzluk Olayına Ka
rışan Görevlilere İlişkin Barbakandan Sözlü Soru 
Önergesi (6/255) 

14. —Artvin Milletvekili Ahmet Doğru'nun, Ço
ruh Nehri Üzerinde İnşa Edilmesi Planlanmış 'Baraj
lara İlişkin Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
Sözlü Soru önergesi (6/256) 

15. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Elektrik Kurumunca Satın Alınacağı İddia Edi
len Düşük Kalorili Kömüre İlişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ©akanından Sözlü Soru önergesi (6/257) 

16.%— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Trona 
Madenli İşletme Hakkına İlişkin Başbakandan Sözlü 
Soru Önergesi <6/258) 

17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Sam
sun Belediyesince Alman Personel© Görüldüğü İddia. 
Edilen Sorulara İlişkin İçişleri1 Bakanından Soru 
Önergesi (6/259) 

18. — Bitlis Milletvekili Faıik Tarrmcıoğlu'mm; 
Bulgaristan'da Türk ve Müslüman Azınlığa Uygula
nan Baskılara İlişkin Başbakandan Sözlü Soru öner
gesi (6/260) 

19. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Ttfkir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ile İlgili Çıkarılması Gereken 
Yönetmeliklere Miskin Kültür ve Turizm ©akanından 
Sözlü Soru önergesi (6/261) 

20. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Mushaf
ları İnceleme Kurulunun, İstanbul'dan Ankara'ya 
Naklediliş Nedenine İlişkin Devlet Bakanından Söz
lü Soru önergesi (6/262) 

2 — 

I 21. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Adlî Teş
kilatta Görev Yapan Hâkim ve Savcılara İlişkin Ada
let Bakanından iSözlü Soru önergesi (6/263) 

22. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt Böl
gesi Tütün Başfiyatına İlişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından Sözlü Soru Önergesi (6/264) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri İlinde 1985 Yılında Ne Gibi Hizmetlerin Ya
pılacağına İlişkin Başbakandan Sözlü Soru Önerge
si (6/265) 

I 24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nün, Batı Trakya'da Yaşayan Türklere Yapıldığı İd
dia Edilen Baskılara İlişkin Dışişleri Bakanından Söz
lü Soru Önergesi (6/266) 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Erzurum Deprem Bölgesindeki İşsizlerin Duru-
I muna İlişkin Başbakandan Sözlü (Soru önergesi (6/267) 

7 
KANON TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
I 1. — İçişleri Bakanlığının Teşkilat ye Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ©u Ka
nun Hükmünde Kararnamenin ©azı Maddelerinde 

i Değişiklik Yapılmasına ve IBu Kanun Hükmünde Ka
rarnameye İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Anayasa Ko
misyonları Raporları (1/108, 1/503) (S. Sayısı : 238) 
(Dağıtma tarihi:: 22.1.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroglu'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) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi: 8.1.1985) 

4.< — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televiz
yonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Yayın 
Yapılmasına İlişkin Yasa önerisi ve İstanbul Millet
vekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 11.11.1983 
Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi 
ile 20 ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/165, 2/170) (S. 'Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985), 



. 5. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/9) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 45 Ar
kadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Madesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/182) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 

7. —"21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka-
aıununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 

n m 

Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere* 
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze« 

.re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Kon 
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1985) 

8. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
'Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkra-: 
sının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (Dağıt* 
ma tarihi : 8,2.1985) 

m»« <»m 

% 





Dönem : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 244 

Adana Milletvekilleri Cüneyt Canver, Vehbi Batuman ve Nuri 
Korkmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye

lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3 /666) 

TC 
Başbakanlık 7.1. 1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-02156 

Konu : Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Vehbi 
Batuman ve Nuri Korkmaz'ın yasama do

kunulmazlıkları. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayüı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarını 
işledikleri İddia olunan Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Vehbi Batuman ve Nuri Korkmaz haklarında tan
zim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanağının 24.12.1934 gün ve CÎGM-1-128-12-984-80326 sayılı yazısmın 
sureti ekte gönderilmiştir, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim, 
Turgut Özal 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 24 £ 12 .1984 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.12.984.80326 

Konu : Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Vehbi 
Batuman ve Nuri Korkmaz'ın yasama do
kunulmazlıkları. 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarını 
işledikleri, iddia olunan Cüneyt Canver, Vehbi Batuman ve Nuri Korkmaz haklarında yapılan soruşturma 
sırasında, adı geçenlerin Adana ilinden Milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmaz
lıklarının kaldmlması için. Adana Cumhuriyet Savcılığının 7.12.1984 gün ve Bakanlık B-14/A-4541 sayılı ya
zısı ekinde alınan fezleken' evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Adana milletvekilleri Cüneyt Canver, Vehbi Batuman ve Nuri Korkmaz haklarında soruşturmaya de
vam oluna'bilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunul-
mazlığımn kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
(Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 3/666 * 
Karar No. : 21 

24 ,1 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Adana milletvekilleri Cüneyt Canver, Veh
bi Batuman ve Nuri Korkmaz'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması baklanda Başbakanlık tezkeresi 
ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.1.1985 
tarihli toplantısında inceleıımiştirv 

Hazırlık Komisyonu, haklarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Adana milletvekilleri Cüneyt Canver, Vehbi Batuman ve Nuri 
Korkmaz'ın yaşama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve haklarındaki kovuşturma
nın üyelik sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edüen fiilin niteliğine 
göre Adana milletvekilleri Cüneyt Canver, Vehbi Batuman ve Nuri Korkmaz haklarındaki kovuşturma'nın 
milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği 'Je karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Arikara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Aökftfa 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye "' 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Başkaınvekii 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Rıfat Beyazıt 

Kalırarniaranapaş 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yoşsgaıt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi - (S. Sayısı : 244) 



Dönem : 17 Yasama Yıfo : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 245 

Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/66S) 

T. C. 
Başbakanlık 7,1. 1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-02155 

Konu : Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasa
ma Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
1475 sayılı İş Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Niğde Milletvekili Birsel Sönmez hakkın

da tanzim edilen daya dosyası ile Adalet Bakanlığının 24.12.1984 gttn ve aGM.1.128.18.1984; 80247 sayılı 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

T« C, 
Adalet Bakanlığı 24 . 12 . 1984 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CtGM.1,128.18.1984 - 80247 

Konu : Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasa
ma, Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

1475 sayılı iş Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Birsel Sönmez hakkında Kars Sulh Ce
za Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin Niğde İlinden Milletvekili se
çildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkındaki evrakın tefrik edile
rek, Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair Sulh Ceza Mahkemesinin 28.8.1984 gün ve 1983/103 sayılı 
müzekkeresini havi evrak, anılan yer Cumhuriyet Savcılığının 11.12.1984 gün, 3026 sayılı fezlekesiyle alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Niğde Milletvekili Birsel Sönmez hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazhğının kaldırılıp kaldırılmaması husu
sunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat ELDEM 
Adalet Bakam 
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Anayasa re Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma • . 24 . 1 « 1985 
Komisyonu 

Esas No. : 3/665 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in Yasa
ma Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzü
ğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 1475 sayılı İş Kanununa muhalefet suçu isnad edilen Niğde Milletvekili 
Birsel Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturma
nın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre Niğde Milletvekili Birsel Sönmez hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerinize arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cöskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başikanvekill 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
Üye 

Selahattin Tafltoğlu. 
Yozgat 

Üye 
Nurettin Yağanoğtu 
. Adana 

Üye 
ihsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Söğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 245) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 246 

Adana Milletvekili Mehmet Erdal Durukan'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis

yon Raporu (3/664) 

T.C. 
Başbakanlık 7 Ocak 1985 

Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-02154 

Konu : Adana Milletvekili Mehmet Erdal Duru
kan'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verdiği iddia okınan Adana Milletvekili Mehmet 
Erdal Durukan hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 31.12.1984/82080 sayılı yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 31.12.1984' 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.30,1984-82080 

Konu : Adana Milletvekili Mehmet Erdal Duru
kan'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verdiği iddıia olunan Mehmet Erdal Durukan hak
kında Adana 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adıgeçe-
nin Adana îl'inden 'Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Ylaşama dokunulmazlığının kaldırılması için 
hakkındaki dosyanın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair, Adana 4 üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 
9.7.1984 gün ve 1980/382 esas sayılı ara kararını havi dosya anılan yef Cumhuriyet Savcılığının 10.12.1984 
gün, Bakanlık B. I4/A-4657 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Adana 'Milletvekili Mehmet Erdal Durukan hakkında kovuşturmaya devam olımabilnıesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ünoü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılma
ması hususunda gereğinin takdir fouyuruknasına delaletleri arz olunur. 

Af.ı Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma 24.1.1985 

Komisyonu 
Esas No. : 3/664 
Karar No. : 23 

TÜRK1YB BÜYÜK MÎLLET MECLÎS* BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Adana Milletvekili Mehmet Erdal Duru
kan'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Ra
poru, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakikında tedbirsizlilc ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet suçu isnad edilen 
Adana Mülletvekii Mehmet Erdal Durukan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığı
na ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen îPMm niteliği
ne göre Adana Milletvekili Mehmet Erdal Durukan hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatımn so
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoglu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başfcaınvekii 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakatoğlu 

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye • 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Selahattın Taflıoğlu 

^Yozgat 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adanla) 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bay azıt 

Kahramanmaraş 

'. \ Ü y e • • " • • • " ' " . . 

Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Sivas 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 246) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 247 

Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı'nm Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/651) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel 7 Aralık 1984 
Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-20181 

Konu : Çanakkale Milletvekili 
Nadir Pazarbaşı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçunu işle
diği iddia olunan Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakan
lığının 3.12.1984 gün ve 1.128.27.1984/73814 saydı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

T.C, 
Adalet Bakanlığı 3.12.1984 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM-1.128.27.1984-73814 

Konu : Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı'nm 
Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu iş
lediği iddia olunan Nadir Pazarbaşı hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı 'geçenin Çanakkale İTinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, Çanakkale Cumhu
riyet Savcılığının 20.11.1984 gün ve 1984/2987 sayılı yazısı ekinde alınan *fezlekeli evrak, birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Addet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 3/651 
Karar No. : 20 

24.1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 11.12.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarba-
şı'nın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Ra
poru, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karana Komisyonumuzun 24.1.1985 ttarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununa 
Muhalefet suçu isnad ©dilen Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı'nın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuş turmanın üyelik sff atının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 'fiilin nite
liğine 'göre Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği srfatmın so
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Başkaııvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa _ 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üy« -
İlhan Dinçel 

Malatya 
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