
D ö N E M : 17 C 1 L T : 14 YASAMA YILI s 2 

T fi 11 11 . D. wı. m. 

TUTANAK DERGİSİ 

81 inci Birleşim 

3.4.1985 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
404:405 

405 

406 

406 

1. — Kahramanmaraş Milletvekilli Rıfat 
Bıayazıt'ın, Anayasamıza ve temel kanunlara 
ters düşen propagandalarla ilgili gündem dışı 
konuşması 406:407 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır 
Öğünç'ün, sendika, işçi halkları ve toplusözleş
me uygulamaları ile ilgili gündem dışı konuş
ması 407:408 

3i — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğ
dır' Entegre Pamuk Tesîsleri hakkında gün
dem dışı konuşması 408:409 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 409,416 

409 A) Sözlü Somlar ve Cevapları 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 

1402 sayıh Sıkıyönetim Kanununa göre göre
vine son verilen kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/279) -409:410 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'İn 
emekli maaşı ödeyen bankalar arasındaki fark
lı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanımdan Sözlü soru'önergesi (6/290) 

3. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği' 
seminerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 

4. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, 
ipek ipliği ithaline ve ürdtimine ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve 'Devlet Bakam Abdul* 
lah Tenekeci'nin cevabı (6/298) 

5. — fetanbül M'iHörvekili İbrahim Ural'ın, 
bazı şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin 
IBaşbakandan sözlü soru önergesi (6/301) 

Sayfa 

410 

410 

410 

411' 

6. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 
Buça'nm ilçe yapılmasına ilişkin Başbakan'dan 
Sözlü soru önergesi (6/302) 411 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Zürih Başkonsolosluğu için kiralanan bi
naya ilişkin Dışişleri Bakarandan sözlü sorusu 
ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm «evabı 
(6/304) 411:413 
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Sayfa 
8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır 

Öğünç'ün, komisyonlarda bulunan bazı ka
nun tekliflerimin gündeme alınma'dığına ilişkin 
TEIMM IBıaşkanıridan 'Sözlü sorusu ve TBIMM 
Başkatnıvekili A. Halim Aras'ın cevabı (6/320) 413:415 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçök'un, 
Ankara Belediyesi evlerid'irme memurlarından 
'bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket ettik
leri iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/305) . 415 

10. — Ofdu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Mushafları İnceleme Kurulunun denetiminden 
geçmeyen Kür'anîarın satıldığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/306) 415 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikrî Sağlar' 
in, hayaıM ihracat olayına karıştığı iddia edilen 
firmalar hakkında yasal bir işlem yapılıp ya-

416 

Sayfa 
pvîmadıığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılrnaz'ın yazılı ce
vabı (7/414) 416:417 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaHbant-
oğlu'nun, su değirmenlerinin küçük hidroelekt
rik saritralılariina dönüştürülmesine ilişkin so
fusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Su-
di Türel'in yazılı ceva'bı (7/431) 417:418 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Millî İstihbarat Teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım O'ksay'ın yazılı ceva'bı (7/440) 418 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 415 

1. — Antalya M illet vekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun,. Türk Ceza Kanunun 175, 176, 177 ve 
178 indi Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 8'2'ye 1 inci ek) 415 

I. — GEÇEN TUTANAK lÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.0ö'te açıldı. 
Artvin Milletvekili Nevzat Bıyıklı, Hacettepe Üni

versitesi Hastanesi ve 
İçel Milletvekili Edip Özgenç, don olayının Mer

sin'deki turfanda sebze ve meyve bahçelerine verdiği 
zarar, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel de 
Zonguldak'ta meydana gelen heyelan konusunda gün
dem dışı bir konuşma yaptı; Devlet Bakanı Abdul
lah Tenekeci de bu konuşmaya cevap verdi. 

'Suudi Arabistan'a gidecek olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın dönüşüne kadar 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan 1 
üyeliğe MDP Grubunca aday gösterilen Ankara Mil
letvekili Eşref Akıncı seçildi. 

'İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Sıkıyö
netim Kanununa göre işine son verilen memur ve 
işçilerin durumuna ilişkin (6/296) ^özlü sorusuna Dev
let Bakanı Kâzım Oksay ve 

Edirne Milletvekili Muhittin Yı'ldırım'ın, ayçiçeği 
taban fiyatına ilişkin (6/303) sözlü sorusuna, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaba karşı gö
rüşlerini açıkladılar. 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Etibank'ın verdi
ği kredilere ilişkin (6/270) sözlü sorusuna Devlet Ba
kam Mustafa Tınaz Titiz, 

Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, Si
irt Îlin'de sigara fabrikası kurulmasına ilişkin (6/300) 
sözlü sorusuna da Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet 
Kuftcebe Alptemoçin; 

Cevap verdiler. 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279) ve 
istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/301) sözlü 

soru önergeleri, ilgili bakan Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından ; 

— 404 
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Konya Milletvekili Salim Ererin (6/290) sözlü so
ru önergesi, mehil verildiğinden; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) söz
lü soru önergesi soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Antalya Milletvekili Kadri Al'tay'ın (6/298) sözlü 
soru önergesi soru sahibi Genel Kurulda hazır bulun
madığından bir defaya mahsus olmak üzere; 

izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın (6/302) sözlü 
soru önergesi, soru sahibi görevli olduğundan 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, (6/304) 
sözlü soru önergesi, soru sahibinin birden fazla soru
sunun gündemde yer alması nedeniyle ve 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç'ün 
(6/320) sözlü sorusu da ilgili Başkanvekilinin maze
retli olması nedeniyle; 

Ertelendiler. 

Teklif 
1. •— tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 

38 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/221) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, kamu 

'kurumu işverenlerine hitaben yayımlanan bir genelge
ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/327) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.4.1985) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye'de 
-F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan bir 
firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1985) 

3. — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenciye 
üretic'lsine ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Baka-

IMaddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (Sf Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden erte
lendi. • 

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadı
ğından, 3 Nisan 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 16.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ledin Badas 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli tçel 

Cemal Özbilen ' Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 4 . 1985 Çarşamba 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

nından sözlü soru önergesi (6/329) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.4.1985) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde bazı Devlet memurlarının siyasetle uğ
raştığı iddiasına iliş/kin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/330) (Başkanlığa geliş tarihî ': 2.4.1985) 

5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitini Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 
(25.3.1985 tarihli Gelen Kâğıtlarda 7/478 esas numara 
ile yazılı olarak yer alan soru önergesi, soru sahi
binin istemi üzerine sözlü soruya çevrilmiştir.) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Frank

furt Üst Mahkemesinin Türkiye aleyhine bozduğu' 
iddia edilen bir karara ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.4.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin BARLAS 
» 

KÂTİP ÜYELER ; Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
81 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Anayasamıza ve temel kanunlara ters düşen 
propagandalarla ilgili gündem dıŞı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Bayazıt'm, Anayasa
mıza ve temel kanunlara ters düşen propagandalarla 
ilgili gündem dışı konuşma isteği vardır. 

Sayın Rıfat Bayazıit; buyurunuz efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok muhterem milletvekilleri; son günlerde 
basında ve bazı çevrelerde Anayasamıza ve temel 
kanunlara ters düşen propagandaların yapıldığını esef
le müşahede etmekteyiz^ 

Anayasamızın 24 üncü maddesi! ve bu maddeye 
müeyyide getiren Türk Ceza Kanununun 163 üncü 
maddes'i; laikliğe aykırı olarak, devletin sosyal ve
ya ekonomik veya siyasî veya hukukî temel düzeni
ni kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak 
veya şahsî nüfuz veya menfaat temini amacıyla di
nî veya din duygularını veya dince kutsal sayılan 
şeyleri veya dinî kitapları aleft ederek her ne suret
le olursa olsun propaganda veya telkinde bulunul
masını yasaklamış ve haltfta bu fiillerin yayın yoluy
la işlenmesi halinde daha ağır ceza verileceği öngö
rülmüştür. Bu. maddeye giren fiillerin soruşturma ve 
yargılaması devlelt güvenlik mahkemelerine aittir. 

28.3.1985 tarihli îstanbuMa yayınlanan günlük 
Güneş Gazetesinin 9 uncu sayfasında «Altın for
mül» başlığı altında «Faisal Finans Kurulu Doğdu» 
başlıklı yazıda, Faisal Finans Kurulunun en büyük 
ortağı olan «Âlli îslalmî» adlı kuruluşun dinimizce 
mukaddes olan Kur'an-ı Kerim'in bazı âyeti keri
melerinin ışığı altında kurulduğu ileri sürülereik bu 
âyetlerden kendi anlayışına göre ezcümle «Allah bu
yuruyor ki: Ey insanlar, Allalhitan sakının ve artık 
inancınız varsa alamadığınız faizleri bırakın. Bunu 
yapmazsanız, Allah'a ye Peygambere açılmış bir sa

vaş olduğunu bilin. Tövbe ederseniz sermayeniz si
zindir. Böylece ne zulmetmiş ve ne de zulme uğra
mış olursunuz. Bakara süresi, âyelt 278 ve 279'u 
açıklayıp Faisal Finans Kuruluşunun bildirisinde üye
ler için; 

«[Kur'an-ı Kerim'in Ibüyrufklarına inanmak, ve 
uygulanması için mücadele ederler, 

tslam dünyasında faizi kaldırmak için çalışırlar, 
Dünya nimetlerim" Müslümanlara paylattırırlar, 
Faize karşı sosyal adalete ve hakkaniyete daya

lı bir malî sistemi benimserler, 
İslamiyet'in yayılması için her türlü destekte bu

lunurlar, 
İslam din'in'in malî sisteminin işlemesi için çalışır

lar, 
Elde ettikleri kazançları Müslümanların refahını 

sağlamak için harcarlar, 
Ticarettin helalini yaparlar, herkesin de helal ti

caret yapmasına çalışırlar şartları getirilmiştir» kay
dı vardır. 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa
mızın 46 ncı maddesinin sondan bir evvelki fıkra
sının son cümlesinde ve ayrıca devletlin temel hukuk 
düzenini teşkil eden medenî hukuk, borçlar huku
ku, Türk ticaret hukuku, icra Jflals hukuku, vergi 
hukuku, bankalar hukuku ve bunlara ait kanunlar
da ve devlete aiit diğer birçok hukukî düzenlemeler
de ve Hazine bonolarında faiz esası kabul edilmiş
tir. Bunun ortadan kaldırılması için şahsî nüfuz ve
ya menfaat sağlamak- maksadıyla din kurallarına da-
yamlaralk, dince kutsal sayılan âyeti kerimeleri istis
mar eder şekilde propaganda yapmanın bir Anaya
sa suçu olduğunu burada açıklamaktan kendimi ala
mıyorum. 

Bu konuyu Yüce Meclise getirmekle, yaptığım 
veminiin gereği ve aynı zamanda Anayasaya bağlı 
olmam nedeniyle bir millî görev yaptığıma ft&ni 
bulunuyorum. 

— 406 — 
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Sayın Başkan, muhteremi milletvekilleri; 2983 sa
yılı 29.2.1984 tarihli kanun gelir "ortaklığı senedini 
kabul ötti. Bu seneltler satışa çıkarıldı, fakat hiçbir 
surette burada, yukarıda arz ettiğim şekilde; devie-
Uin temel hukulk düzenine karşı ve bu sistemin hu
kukî gereğine ayikırı bir propaganda yapılmadı ve 
yapıldığına da kani değilim. Nitekiım, köprü gelir 
ortaklığı senedi, Kelban Barajı gelir ortaklığı senet
leri vatan sathında hiçibir baskıya ve yılkıcı propa
gandaya alet olmadan satıldı. 

Faisal Finans Kurulunun kurulmasına izin veril
diği zaman da yine Anayasaya ters düşen bir pro
paganda yapıldığını işitmedim. Ben şahsen hiçbir su
retle yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesine, özel
likle Faisal Finans Kurulunun Türkiye'de çalışması
na, yabancı bankaların açılmasına, kanunlarımızın 
sınırları içerisinde faaliyette bulunmalarına karşı deği
lim, fakat millî mevzuatımızla saygılı olmalarını, Ana
yasamızın ve kanunlarımızın men etltiğl hususlardan 
sakınmailarını istiyorum. 

Millî bankalara, devletlin hukukî düzenine karşı, 
dince kutsal sayılan Kur'an-ı Kerim'deki âyeti keri
meleri anlayışlarına göre ileri sürerek müesseselerine 
şahsî çıkar sağlamak idin muhtelif yollardan sinsi 
siinsi basına beyanat aktarmak sureliye propaganda 
yapılmasını doğru görmüyorum. Vatansever olduğu
na öteden beri inandığım kıymetli basanımızın, bu 
gibi hareketlere bilerek veya bilmeyerek alet olma
masını rica ediyorum. Anayasa ve kanunların men 
ettiği hususları yerine göre takliple görevli bulunan, 
Cumhuriyetimizin ebedî bekçisi olan devlet güven
lik mahkemeleri .cumhuriyet savcılarından, sıkıyöne
tim bölgesindeki sıkıyönetim savcılarından bu husus
ların tMzİikle takibini bekler, hepinize sonsuz say
gılarımı 'sunarım. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rıfat Ba-
ı • yazıft. 

2. •>— İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, sendika, isçi hakları ve toplu sözleşme uygula-
maları ile ilgili gündem dışı konuşması. 

BAIŞKAN — Sayın Feridun Şakir Öğünç'ün, sen
dika, işçi haklan ve toplu sözleşme uygulamalarıyla 
ilgili gündem dışı söz Meği var, buyurunuz Sayın 
Öğünç. 

FERİDUN ÇAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli mMetövekilleri; bugün sosyal yaşan
tımızdaki bazı gelişmeler nedeniyle sizlere bilgi sun
mak, dikkatlerinizi ve takdirlerinizi derlemek ama
cıyla huzurunuza çakmış bulunmaktayım. 

— 407 
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Ülkemizin en büyük ye yurtsever kuruluşların
dan Türk - İş, (Türkiye İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu) kamu kesimi sözleşmelerine 15 Nisa» tari
hine kadar katılmama kararı almış bulunmaktadır^ 
11 Nisanda yapılacak olan «Genişletilmiş Türk Sen
dikacılığının Başkanlar Kurulu» toplantısına Sayın 
Başbakan ve ilgili 10 sayın bakan davet edilmiştir. 
Elböüteki bu toplantıya parîti farkı gözetmeksizin, 
sendikacı işçi milletvekileri olarak bizler de. katıla
cağız. 

Hükümetin ve IBakanhklararası Koordinasyon Ku
rulunun, dayanağını Anayasamızdan ve yasalardan 
almayan bir davranışla sendikalara, toplu pazarlık re
jimine ağır mtidahalelelerde 'bulunduğu artık herkesçe 
bilinmektedir. 

Kamu kuruluşlarında sürdürülen toplu iş sözleş
mesi müzakerelerinde Sayın Başbakan Turgut özal 
tarafından verilen çok ilginç ve düşündürücü emirle
rin geçerli kilmmak istendiği bilinmektedir. Kaza
nılmış işçi haklarına ve de hak edilmiş ücret zam
larına tümden karşı olan bu emirlerin, Bakanlıklar-
arası Koordinasyon Kurulunca kamu kuruluşları yö
neticilerine de benimse'tiMiği çok açık ve seçik bir 
biçimde görünmektedir. Nitekim, kamu kuruluşları 
işdileri için verilecek ücret zamlarının, ilk yıl için 
yüzde 30 artı 3 bin lira, ikinci yılda yüzde 25 ola
cağı açıklanmıştır. Şinıdüerde ise, bu yüzde 25'in 
daha da aşağıya çekildiği ve yüzde 20*ye düşürül
düğü bildirilmektedir. 

Sendikalar, işçi liderleri ve sendikacılar arasında 
yaptığım incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda 
bunların doğrulandığını görmüş bulunmaktayım.; 
Sayın Başbakan tarafından verilen bu emirlerin Ana
yasamızla, yasalarımızla, sosyal adaletle yakından 
veya uzaktan hiçbir bağidaşır tarafı yoktur. Serbest 
toplu pazarlık rejimine, özgür sendikacılığa acıma
sız bir müdahaledir. 

'«Sendika" yöneticisi ve temsilcilerine yeni haklar 
verilmeyecektir.» Zira Sayın Başbakan böyle iste
mektedir. 

«Kıdem tazminatı süreleri artırılmayacaktır.» Yi
ne Sayın Başbakan böyle istemektedir. 

«Sosyal yardımlarda yeni kalemler kabul edilme
yecektir.» Zira, Sayın özal, sosyal yardımlara kar
şıdır. ' 

«Çocuk parası, aile yardımı, yakacak yardımın
da artış yapılmayacaktır.» Ama bazı büyüklerimizin 
sayın eşleri, bir gece kulübünde 450 bin liralık he
sabı ve bir mücevherci de 4,5 milyonluk hesabı bir 
kalemde Ödeyebilecektir. <HP sıralarından alkışlar.) 
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Sözleşmelerde yönetime müdahale hakkı verilme- I 
yecektir. Sendikalar, işçileri tems'ilen haksızlıkları 
önlemek için yönetilme müdahale edemeyecek, do
ğal sendikal fonksiyonlarını kullanamayacakar-, oysa 
koordinasyon kurulu hiçlbir hakkı olmadığı halde 
Anayasaımızın, yasalarımızın ve ilgili mevzuatın gü
vencesi altında ibulunah sendikacılığa ve toplu sözleş
me rejimine fütursuz bir şekilde müdahale edebile
cektir,! 

Haiftalılk çalışma saatleri yasadaki miktarın aşağı- | 
sına düşürülmeyecektir. Böylece yasaların öngördüğü 
kriterler taftrşıîamaidığı veya sözleşmelerle aşılama
dığı takdirde, sözleşme düzeninin hangi anlama gel
diği de belli omayacaktır Türkiye'de. 

Ücretli ve ücrelteiz izin süreleri artırılmayacaktır. 
Böylece kazanılmış haklar rafa kaldırılacak, sözleş
me düzeni anlamsızlaşltırılaeaktır. Ücretin tespitinde 
genel ekonomik durum, işkolunun ve işyerlinin içinde 
'bulunduğu durum dikkate alınacaktır. Böylece ser-
•best piyasa ekonomisi payidar olacak, zamlar birbi
rini kovalayacak, işçiler de hüsranla sadece vitrin
leri ve etiketleri seyredeceklerdir. Liyakat esas alma-
oaik, eşit işe eşit ücret verilecektir. Bu ütopik emri. 
a'lkışlamalk istiyoruz, ama gerçekleşeceğine de inan
mıyoruz, 

Ücret zaımimı ülkenin ekonomik durumu ve Hü
kümetin ekonomik politikasıyla paralellik taşıya
caktır. Böyece ülkenin efeonomik durumu ve Hükü
metin ekonomik politikası araya girdi mi işçiler yıl
lar yılı ve Sayın Özaİ'm iktidarda kaHa/bildiği sürece 
de «Ya saibır» çekeceklerdir. 

Böylesi emirler çağ dışı kalmış, «Bırakınız yap
sınlar, bırakınız geçsinler» döneminin kalıntılarıdır. 
O halde Türkiyelde kurumlaşmış 1961 yılından ve 
özellikle 19631ten sonra 22 yıllık uygulama geçir
miş, anayasal ve yasal toplu pazarlık toplu sözleş
me ve grev halkları gibi 'kazanımlar, demokratik sis
temler ve uygulamalar bugünkü hükümetin kişisel 
takdir, inayet ve emirleriyle yürüyecekse Türkiye'de 
ısendikalara, konfederasyonlara, sendikacılara toplu 
pazarlık ve toplu iş sözleşmelerine ne gerek vardır? 
O zaman bu ücret zamlarına, sosyal yardımlara, 
toplu sözleşme ürünlerine «iktidarın ulufesi» demek
ten başka çare kalmayacalktır. 

Hemen vurgulamakyım kli, dünya ülkelerinde gez
diğimiz, gördüğümüz ve öğrendiğimiz kadarıyla böy
lesi bir sendikacılığa «Güdümlü hükümet sendika
cılığı» denir ve bir başjka deyimle de, «Sarı sendi-
'kacılik» denir. Oysa, ne Türk sendikacılığı ve ne de 
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Türk işçi hareketi böyle bir ada ve uygulamaya la
yık değlildlir. Türk sendikacılığı ve işçi hareketi er 
geç basiretle ve temkinle bu karanlık dönemi de at-
laltaeak, normal sendikacılığa yönelecektir. Bugünkü 
uygulamalar Türk sendikacılarına, işçi liderlerine, 
Türk çalışanlarına ağır bir ders olmalı, onların gele
cekteki yollarına ve mücadelelerine ışık tutmalıdır. 

Süremi aşmamak üzere konuşmamı bitirirken, 
hemen her yerde açıkladığımız üzere böylesi bir sen
dikacılık ve toplu sözleşme düzenli anealk totaliter 
rejimlerde görülür. (HP sıralarından alkışlar) 

Oysa ülkemiz, Anayasasında vurgulandığı üzere 
sosyal bir hukuk devletidir. Başlbakan Sayın Özal'ın 
bu katı ve müdahaleci emirleri ve hükümettin bu yol
daki yanlı politikası Anayasamızın sosyal hufcUk dev
leti ilkesiyle asla bağdaşmamaktadır. 

Konuşmamı bitirirken hemen belirtmeliyim ki, es
ki MESS Madenî Eşya İşverenleri Sendikası sayın 
genel başkanı özal, bugün * sadece işverenlerin de
ğil, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanıdır. Hal böyle 
olunca da tarafsız kalmayı 'başarmalıdır. Ülkemizde 
üzgün, 'kırigın, kızgın, tedirgin, mutsuz ve umutsuz 
bir toplum yaratoakltan başkaca hiçbir anlamı ol
mayan Ibu uygulamalardan 'vazgeçilmesinde, çalış
ma barışı adına 'büyük yararlar vardır. Aksine zor^ 
lamaların, müdahalelerin, baskıların ne ANAP ikti
darına, ne ülkemize mutluluk, huzur ve yarar getir
meyeceği bilinmelidir. 

Bizim için bu kürsüden bunları söylemek, tari
hî ve onurlu bir görev olmuştur. Hepinize saygılar 
sunuıyorum, 

Teşekkür ederim. {ÎHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ıBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
3. -— Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır 

Entegre Pamuk Tesisleri hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Üçüncü ülaralk, Sayın Aziz Kaygı
sız'ın İğdır Entegre Dokuma tplik Fabrikası hakkın
da gündem dışı konuşması isteği vardır, 

Buyurun Sayın Aziz Kaygısız, 
AZİZ KAYGISIZ (Kars) — Sayın Başkan, Yü

ce Parlamentonun sayın üyeleri; kürsüye gelişimdeki 
amaç, (talihsizlik zincirini kıramamış, devletin sınaî 
imkânlarından nasibini almamış, geri kalmış bir hu
dut şehrinin kalkınma hamlesinin köklenişine ilişkin 
bir örneğini yükselk huzurlarınıza getirmek içindir. 

Tüm Araş Vadisinin yüzünü güldürecek, ham-
I maddelerini değerl'endirecelk, sınaî ve ziraî güçlenme-
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sinde etkin rol oynayacak İğdır Entegre Pamuk Te- I 
sislerinin bugünkü halini panoramik çizgilerle, krono- I 
Hojilk 'bir seyir içerisinde izah ölmekte sayısız yarar- I 
lar düşünülmektedir. I 

Entegre tesisin eltütleri bitirilmiş, projenin uygu- I 
lanması için ise, 1976 - 1984 tarihleri arasında bir I 
süre öngörülmüş idi; yani, 8 yılda proje uygulama- I 
sı gerçekleşecekti. Ne hazindir ki, şu anda 1985 yi- I 
linin ortasında sayıldığımız halde, hiçlbir girişim I 
yoktur. Yılda 4 350 «on pamuk işleyecek, 1,5 milyon I 
metre Ihatm bez üretecek bu fabrikanın, ta'h/s'is edi- I 
ten ödenekleri ile girdiği darboğazlara ve çıkmazla- I 
na işaret eltteeklteytiim. I 

Sosyal tesislerin birinci kısım yüzde 85 oranında I 
tamamlanmış, işkilime binaları ise, yüzde 60, yüzde I 
50 loranında (bitirilmiş durumdadır. Ayrıca, iki su ku- I 
yusu açılmış olmasına rağmen, ne hal ise, su bağlan- I 
ması mümkün olamamıştır, Binalar, yıllardan beri I 
kaderine 'terk editaiş, camları kırılmak, pencereleri ] 
ve kapıları bakımsızlıktan zamanın fizik etkileri ile I 
çatlamak ve yer yer kopmak suretiyle acı bir görün- I 
tüye bürünmüştür. I 

Sosyal tesisler bu hailde iken, 24 Ocak kararları I 
ile alınan ekonomik istikrar tedbirleri gereğince dış I 
kredi sağlanmadığından yatırımların ertelenmesi ci- I 
hetine gidilmiştir. Böylece, bu tarihten itibaren in- I 
şaalt faaliyetleri tasfiye edilmiştir. Demin de ifade I 
ettiğim gibi tesisler, gün geçtikçe perişan bir hal al- I 
malkta, Araş Vadisindeki sınır bekçilerinin ümidi ise, I 
Ümitsizlik ve karamsarlığa bürünmüştür. 

Bu plana göre 1983 malî yılı revize proje tutarı; 
181 milyon 211 bin, 1983 sonu kümülatif harcama, I 
178. milyon 225 bin lira. 1984 yılı program ödeneği 
yoktur. 

lîlk yapılan plan ve projeye göre, iplik ünitesi
nin faaliyete geçirilmesi girişimleri yoğunlaşmıştır. 
Ancak 'bu amaçla Sosyal Sigortalar Kurumunun, Ada- I 
na'dan kuruma intikali eden Millî Mensucat Fabri- I 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — Gündeme geç'iyoruz. 

I İkalarına ait makinelerden yararlanma çabalarında da 
I bir sonuç alınamamıştır. Bu programa etkinlik ka-
I zandırılması Kars'ın temel sorunlarındandır. 
I Ağustos 1984 tarihlinde, Sayın Başbakan Turgut 
I özal, İğdır'ı ziyaret ettiklerinde halkın en büyük ar-
I zusu olan bu fabrikanın bitirilmesi hususunu kendim 
I İerine arz etmişlerdi. Saiyın Başbakan fabrikayı ken-
I dileri de görüne© içler acısı Ibir görünüm de olduğu-
I mı fark etmişler ve İğdır halkına «Merak etmeyin, 
I 1985 syılmda tamamlanacaiktır» demişlerdi. Sayın Baş-
I bakanın »bu olumlu vaadine inancımızı muhafaza edi-
I yoruz. Hal böyle iken, Sümerbank tesisleri satışa çı-
I karıldığında fabrikayı alan şaihıs, yarın o fabrikayı 
I çalıştıılmayıp da araç ve gereçlerini götürse, devletçe 
I yapılan bu kadar masraf ne olacaktır? Devletimizin 
I millî servetinin özel sektöre peşkeş çekilmesine ne 
I kadar devam edilecektir."? 

I Hükümet programında kalkınmada öncelikli böfl-
J gelerde 'başlanmış olan kalmu tteisis ve hizmetleri, M 
I yıldır yüzüstü bırakılhuştır. Yarım kalmış olan te-
I sisler satışla çıkarılmıştır, örneğin; son günlerde Doğu 
I ve Güneydoğu illerinde bulunan, yıllardır milyar-
I ca lira harcadığımız tamamlanmamış tesislerin satışa 
• çıkarılması ve işletmeci özel sektöre de tesislerin bir 
I yılda bitirilmesini şart koşan 'Sümerbank, her gün ma-
I mullerine zam yapmaktadır. Bu tesislere ait ma-
I kine ve teçhizatın (Sökülerek kalkınımış (bölgelere nak-
I ledilmesiyle geri kalmış bölgelerde yaşayan halkın 
I kalkınması mı sağlanacaktır? 

I Hükümet programında Doğu ve Güneydoğunun 
kalkınmasına öncelik verileceği vurgulanmış. Sayın 
Başbakanın beyanatlarında da Ibu husus çeşitli vesi
lelerle teyit edilmiştir. Müzaharel ve ilgi bekleyen 

I İğdır Entegre Pamuklu Tesisinin biran önce igerçek-
I leştirilmesi konusunda hükümetin ne düşündüğünü 

öğrenmek istiyoruz. 
I Yüce heyetinize teşekkür eder saygılar sunarım. 
I (Alkışlar) 

• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaygısız. 

Gündemimizin «Sözlü Sorular» kısmının 1 inci 
sırasında; Adana 'Milletvekili Sayın Nuri Korkmaz' 
m, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine 
son verilen kıaımu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Burada. 

IV, — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Cevap verecek sayın balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir^ 
2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 

maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

BAŞKAN — 2 ncli sıradaki, Sayın Salim Erel'in 
soru önergesi bakan tarafından mehil alınmış oldu
ğundan ertelenmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan «Ordu - Hükümet İşbirliği Seminerhne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada; Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, (basında yer alan «Ordu - Hükü
met işlbirliği Seminerine ilişklin ıBaşIbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

ıSaıyın Canver?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yolki 

Soru eritelenmişjtir. 

4. — Antalya Milletveili Kadri Altay'ın, ipek 
ipliği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan söz
lü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
cevabı (6/298) 

.BAŞKAN — Dördüncü sırada yer alan, Antalya 
Milletvekilli Kadri AHtay'ın, ipek ipliği ithaline ve 
üretimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine 
geçiyoruz., 

Sayın Kadri Altay burada mı? Burada. 
Cevap verecek bakan burada mı? Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İpek ipliği ithali nedeniyle gerek üreticilerin, ge

rekse ülke ekonomisinin zarara uğradığı bizzat üre
ticiler tarafından dile getirilmektedir. 

Bilhassa büyük çoğunluğu teşkil eden orman köy
lülerimiz, geçimini bu konudan temin ettiklerinden 
aşağıdaki üç sorumun Sayın 'Başbakan tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kadri Altay 
Anitalliya Milletveklili 

Soru 1. Herhangi bir miktar kısıtlaması veya fon 
uygulaması olmaksızın ipek ipliği ithali serbest bıra
kılmış mıdır? Bırakılmışsa bunun asgarî ihtiyaç 
ölçüsünde olması veya tutulması düşünülmüş mü ve
ya dügünülmekte midir?1 

Soru 2. Ülkemizde, işsizliği önlemek için, özel
likle teşvik edilen ipek böcekçiliği ve sanayimden fay
dalanarak geçimini bu yoldan temin eden hemen he
men 50 000 aile vardır. Bu ailelerin çoğu orman ve 

dağ köylüleridirler. İpek ipliği ithali serbest olursa, 
bu aileler büyük zararlara uğramayacaklar mıdır? Da
ha şimdiden, bazı orman ve dağ köylülerimizin dut 
ağaçlarını kesmeye bile başladıkları hususu doğru mu
dur? 

ISoru 3. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağılmış bu 
50 000 ailenin üretimini ve mahsullerinin satışını or
ganize etmek için bir teşkilat düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Abdullah Tenekeci buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; An
talya Milletvekili Sayın Kadri Altay'ın, ipek ipliği 
ithalatına ilişkin sözlü soru önergesine cevabımı arz 
edeceğim. 

İpek ipliği ithali serbest bırakılmamıştır. Bilindi
ği gibi, 1980 yılından beri ithalatta miktar kısıtla
ması, yani kota sistemi kaldırılmıştır. 1985 yılı it
hal yönetmeliği hükümlerine göre, ipek ipliği ithali 
müsaadeye tabi maddeler listesinde bulunmaktadır. 
Bu itibarla söz konusu maddeye döviz tahsisi veril
mesi sırasında yerli üretim, fiyat, miktar ve kalite gibi 
unsurlar gözönünde tutulmakta ve üreticinin korunma
sına azamî itina gösterilmektedir. 

Nitekim perakende olarak satılacak hale getiril
miş, ipek ipliklerinden yüzde 90, perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş ipek ipliklerinden ise, yüz
de 36 oranında gümrük vergisi alınmaktadır. Bu ne
denle ipek ipliğinde ithalat miktarı çok düşük düzey
dedir. Örneğin, 1984 yılında 6 ton ipek ipliği ithali 
yapılmıştır. Aynı yıl büret iplikleri olarak 1 ton ger
çekleştirilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tenekeci. 
Sayın Kadri Altay, konuşmak ister misiniz?.. 
Buyurunuz. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; bildiğiniz üzere, ipek 
ipliği, ithali için daha evvel gündem dışı bir konuşma 
yapmış ve orada bilhassa iki konuyu dile getirmiştim. 
Buradaki konumun amacı, sadece Antalya yöresinde
ki ve daha ziyade Antalya İlinin Alanya İlçesine ait 
dağ ve orman köylülerinin dileklerini, isteklerini or
taya koymak, feryatlarına sizi ortak yapmak içindir. 
Bu nedenle sayın bakanımın verdiği cevaplara da te
şekkür ederim. 

İpek ipliği konusunda her yönüyle hükümetin tu
tumunun yanındayım. Ancak, işsizliğin bertaraf edil
mesi maksadıyla, geçimini sadece buna bağlayan köy-
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lüier var, çiftçiler var. Bunların başka geçim kaynağı 
yoktur. O balkımdan Antalya'da yaşayan bu dağ ve 
orman köylüleri bu yönden feryat etmektedirler. 

(Köylüler elde ettikleri ipek ipliklerinin ister ham 
olsun, isterse işlenmiş olsun pazarlamasını yapamıyor
lar. Memleketimizde bunu engelleyenler var. Hükümet 
pazarlamaya ışık tutmalı ve bu konuda gereken bü
tün kolaylığı göstermeli. O bakımdan 'bu 'konuyu dile 
getirmek istiyorum. 

'Benim teklifim; Antalya'da 'bir Antbirlik var. Onun 
içerisinde bir ünite 'kurulabilir ve bu yöne yöneltile-
bilir. Tariş veya Çukobirlik gibi Antalya'daki Antbir
lik de 'bu işi yapabilir. 

Antalya köylüsü, ipek 'böcekçiliğini el işçiliğine dö
küyor. Bu işin modern atölyelerde yapılması hükü
metin elindedir. Hükümet köylülere uygun, sıhhatli 
kredi teminini sağlayabilir, bu köylüler kredi alamıyor
lar, sigorta sistemi getirebilir. 

Benim bu söylediklerime benzer bir olay geçmişte 
Antalya yöresinde bir ikez daha yaşanmıştı. Biliyor
sunuz «Çikita» muzu ithal edilmişti. Antalya Millet
vekili Ali Dizdaroğlu'nu oraya sokmamışlardı. Onun 
için yarın - öbür gün ipek ipliği ve ham kozacılık yü
zünden yine Alanya'ya gidilemez olunur. Bunu önle
mek lazım. 

Vergi muafiyeti önemli bir konu. O bakımdan 
bu köylülere vergi muafiyetinin getirilmesi uygun 
olur. 

Tariş ve Kozabirlik çok büyük işler yapıyorlar, 
ama köylülerin mahsulünün alınması önemli bir ko
nu. Antalya yöresinde yaşayan bu dağ ve orman 
köylülerinin de hu birliklere benzer bir şekilde teş
kilatlandırılması lazım. Çünkü elde ettikleri mahsulü 
kolaylıkla pazarlama imkânına sahip olurlar. 

Diğer önemli bir konuyu da hükümet için dile ge
tirmek isterim. îpek ipliği ithali az da yapılsa, ki ya
pılıyor, ne fon, ne de kısıtlama var,: îpek ipliğinin 
yerlisinin de karışımı sonucunda 'bir halita meydana 
getirilmesinde fayda umarım. 

Sağolun, teşekkür ederim. {MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
5. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 

şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BA!$KAN — 5 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın ibrahim Ural'ın, bazı şirketlere verilen gemi 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Ural?.. Buradalar. 
Soruya cevap verecek bakan?.. Yok,, 
Soru ertelenmiştir, 
6. — İzmir Milletvekili Işday Saygın'ın, Buca'nın 

ilçe yapdmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) 

!BA!ŞKAN — 6 ncı sırada, izmir Milletvekili Sa
yın Işılay Saygın'ın sorusu bulunmaktadır. Sayın Işı* 
iay Saygın, yurt dışında görevli bulunduğundan soru 
ertelenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Zü-
rih Başkonsolosluğu için kiralanan binaya ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'in cevabı (6/304) 

BAŞKAN^— 7 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Zürih Başkonsolosluğu için kira
lanan binaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın 'Sa'bit Batumlu?.. Buradalar. 
Soruya cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına, müsaadeleri
nizi saygılarımla rica ederim. 

Sabit Batumlu 
istanbul Milletvekili 

1. Zürih Başkonsolosluğu için, banka teminatı 
ile kiralanan ve sonradan binanın eski kullanılışı iti
bariyle devletin itibarı ile bağdaşmadığı anlaşılması 
üzerine vazgeçilen bina için yapılan tamir masrafı 
nedir? Kontratın feshi neticesi Ödenen tazminat ne
dir? Bina kiralanmadan önce gerekli araştırma yapıl
mış mıdır? Sorumlular hakkında ne gibi muamele ya
pılmıştır? . 

2. Sayin Dışişleri Bakanının 20 Şubat günü baş
ladığı Ortadoğu seyahatini bir şirketin özel uçağı ile 
yaptığı doğru mudur? 

İBAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Yılmaz; buyu
runuz efendim.: (ANAP sıralarından alkışlar) 

(DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekÜleri; istanbul 
Milletvekili Sayın Sa'bit Batumlu'nun Dışişleri Baka
nı Sayın Vahit Halefoğlu'na yönelik sözlü soru öner
gesini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Zürih Başkonsolosluğumuz, ikametgâh binası sa
hibinin Mira sözleşmesini yenilememe kararıyla, kançı
larya binası sahibi şirketin tahliye talepleri karşısın
da, ayrıca bu merkezde yoğun güvenlik nedenleriyle, 
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ikametgâh ve kançılarya 'bir arada olacak şekilde bir 
'bina araştırılmış ve maksada uygun bulunan bir bi
na kiralanmıştı. Binanın geçmişiyle 'ilgili olarak, son
radan ortaya çıkan nedenle binaya taşınılmaktan vaz
geçilmiştir. Kira sözleşmesıi feshedi'len binaya tamfir 
masrafı veya diğer bir nam akında hiçbir ödeme ya
pılmamıştır. Ayrıca fesih sebebiyle ödenen herhangi 
bir tazminat da mevcut değildir. 

Ancak, bina sahibi aleyhimize tazminat davası aç
mak üzere mahkemeye müracaat etmiştir. Hukukçu
ların ve başkonsolosluk avukatının görüşüne göre, 
mal sahibinin binanın geçmişiyle ilgili bilgileri tam 
olarak vermemesi sebebiyle davayı kazanamaması 
çok muhtemeldir. Kiralama işlemleri usulüne uygun 
olarak yapılmış olup, herhangi bir -sorumluluk bu
lunmamaktadır. 

Dışişleri Babanı Sayın Vahit Halefoğlu, bir ya
bancı şirketten kiralanmış uçakla 20 Şubat tarihinde 
Birleşik Arap Emirliklerine ve Katar'a resmî ziya
rette bulunmuştur. Uçak şirketinin parası Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin ilgili faslından karşılanmıştır. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Batumlu, sayın bakanın bilgileri uygun de

ğil mi efendim? 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Müsaade eder

seniz ben de bir şeyler arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Zürih Başkonso
losluğumuz elbetteki zaman zaman yer değiştirmek 
zorunda kalacaktır. Ancak bu yer değiştirme zorun
luluğu ortaya çıktığı zaman, kiralayacağı yerin ne ol
duğunu, ne olabileceğini herhalde bir etüt etmesi la
zım ve ondan sonra da Türk Devletinin şanına ve şere
fine uygun bir yeri kiralaması en doğal hakkıdır. 

Çok sayın Devlet bakanımız, Dışişleri Bakanımıza 
vekâlet ettiği için buradan gerekli bilgileri verdi. An
cak, nasıl bir görevli başkonsolostur ki, Zürih şeh
rinde yaşıyor, Zürih şehrinde daha önce seks villası 
olarak herkesin bildiği bu kocaman binayı kendisi bil
miyor da, Türk Devletinin Başkonsolosluğu olarak 
kiralıyor? Bu görevi yapan bu başkonsolos kimdir ve 
nereden oraya gitmiştir? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Başkansolosun ne işi var öyle binayla Sayın 
Batumlu? 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Böyle pk baş
konsolosluk binasını kiralayan sayın başkonsolos et

rafında ne oluyor, ne bitiyor hiç mi etüt etmemiştir; 
bu binaya Türk Devletinin bir başkonsolosluğu yer
leşecektir. 

'Benim üzerinde durduğum nokta bu, sayın bakanı
mız da; «Her şey feshedilmiştir, hiçbir zarara giril
memiştir ve mahkemede mesele bitecektir» diye arz 
ettiler. Peki, bankadan teminat mektubu verilmiş, 
kontrat yapılmış, peşinat da verilmiş. Bu kiralar geri 
alınmış mıdır, alınmamış mıdır? Halihazır Dışişleri 
Bakanlığımız bundan ötürü ne kadar bir ziyanla bu 
binadan kurtulacaktır ve seks villası olan bu temsil
cilik binasından hangi zararla dönecektir? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sen de 
gitmiş miydin, daha evvel gitmiş miydin? 

SABİT 'BATUMLU (Devamla) — İşte buyuru
nuz vesika burada, vesikası ortada olan bir hadise 
vardır. Sayın bakanımızdan tekrar rica ediyorum; lüt
fetsinler, bu başkonsolos burayı kiralarken hangi de
netlemeyi yapmıştır, hangi araştırmayı yapmıştır ki, 
bu işe imza koyarak kontratı tamamlamıştır; üstelik 
de oir banka teminat mektubuyla bu işi tamamla
mıştır? Bundan devletimizin gördüğ^ü zararın ötesin
de manevî zarar çok büyüktür. Çünkü Türk Devle
tinin dış ülkedeki bir 'temsilciliğinin, bir seks villa
sında ikamet etmesi kadar acı bir gerçek yoktur ar
kadaşlar. Onun için, idış ülkelerde hükümetimiz bir 
taraftan prestijimizi yükseltmek için koşuyar, diğer 
taraftan bir görevli her türlü rezaleti yaparak, böyle 
bir olayla devleti ve hükümeti karşı karşıya bırakıyor 
arkadaşlar. 

Onun için mesele fevkalade vahimdir. Sayın hü
kümetten ve sayın bakanımızdan bu meselenin so
nucunun; hangi şartlarda olursa olsun, bu kürsüden 
yüce Meclise tekrar aktarılmasını rica ediyorum. 

Diğer taraftan Sayın Dışişleri Bakanımız bir yurt 
dışı gezisinde, gazetelerde çıkan ifadelerden öğrendi
ğimize göre, bir şirketin uçağı olmasaydı uçamaya-
cakmış veya uçması icap eden uçaktan inip ve bir 
başka uçakla, bir şirketin uçağıyla yoluna devam et
miş. Devlet, her halde bir şirketin uçağını kiralamak 
aczi içinde değildir. Devletin gerekirse her türlü uçak 
kiralayarak o seyahati yaptırma imkânı da vardır sa
yın bakana. Nitekim Sayın Başbakanımız bugün seya* 
hattedir ve uçak kiralamış gitmiştir. Niçin bir dışiş
leri bkanı uçaktan iniyor; kendisine ilgi gösterilmedi 
diye bir başka şrketin uçağıyla seyahata gidiyor? Bu
nu da kendlerinin döndüklerinde, buradan bizzat açık
lamasında büyük yarar vardır. Sayın Devlet Bakanı
mızın aracılığıyla değil ide, kendileri bu yüce Meclise 
bunu aktarsınlar.; 
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Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bâtumlu. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sözlerimi tahrif ettiler, müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü so
ru önergesi sahibi. Sayın Batuımlu, benim burada ver
diğim izahatı dinlemeden ve sözlerimi 'hiç fcaale al
maksızın kendi (hazırladığı konuşmayı yüce heyete 
sunduğu için, bende bu kısa açıklamayı yapmak zo
runda kaldım. Daha- önceki açıklamamın iki cümle
sini sadece tekrar etmekle yetineceğim. 

Kira sözleşmesi feshedilen binaya tamir masrafı 
veya diğer herhangi bir nam altında hiçbir ödeme ya
pılmamıştır. Ayrıca fesih sebebiyle ödenen herhangi 
bir tazminat da mevcut değildir. 

Sayın Dışişleri Bakanımıza seyahatiyle ilgili ola
rak; Dışişleri Balkanı Sayın Vahit Halefoğlu bir ya
bancı şirketten kiralanmış uçakla, 20 Şubat tarihinde 
Birleşik Arap Emirliklerine ve Katar'a resmî ziyaret
te bulunmuştur. Uçak şirketinin parası Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinin ilgili faslından karşılanınıştır. Tıpkı 
Sayın Batuım'un burada bize tavsiye ettiği şekilde ya
pılmıştır. 

Saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
8.—İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, 

komisyonlarda bulunan bazı kanun -tekliflerinin gün
deme alınmadığına ilişkin TBMM Başkanından söz
lü sorusu ve TBMM Baskanvekili A. Halim Aras'ın 
cevabı (6/320) 

'BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün, komisyonlarda bulunan bazı 
kanun tekliflerinin gündeme alınmadığına ilişkin Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın öğünç?.. Burada. 
Cevap verecek sayın üye?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis İçtüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca, 

aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanlığımızca (Sözlü 
olarak) cevaplandırılmasına müsaadelerinizi, diler, bil
vesile saygılarımı sunarım. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 
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1. Meclisimizin açıldığı günden bu yana Halkçı 
Parti Milletvekilleri olarak, usulünce Meclisimize 
112 adet şimdilik) kanun teklifi sunulmuş bulunmak
tadır. 

Bu kanun teklifleri, aradan yaklaşık bir yıl geçmiş 
olmasına ve Meclisimiz ikinci çalışma yılını sürdür
mekte olmasına rağmen, komisyonlarda gündeme ve 
incelemeye alınmadığı gibi, Genel Kurulumuza da 
inememiştir. Hal böyle olunca, muhalefet milletvekil
lerinin Yasama fonksiyonları düpedüz kısıtlanmakta 
veya tümden önlenmektedir. Bu durumu Parlamento 
içi demokrasi ile bağdaşabilir yanı olmadığı kuşkusuz
dur. Bu yolda Meclis Başkanlığımızca neler düşünül
mekte ve herhangi bir önleme başvurulması öngörül
mekte midir? 

2. Yine Meclisimizin açıldığı günden bu yana> 
milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız 
(Kırk adet) sosyal içerikli kanun tekliflerimiz aradan 
yaklaşık birbuçuk yıl geçmiş olmasına rağmen, ilgili 
komisyonlarında ne gündeme ve ne de incelemeye 
alınmamıştır. Böylece, birer milletvekili olarak ülke
mize ve ulusumuza hizmet verebilmemiz düpedüz ve 
partizanca mülahazalarla önlenmektedir. İçtüzüğümü
zün ısrarla ve güdümlü olarak ihlalini de yansıtan bu 
tutum hakkında Meclis Başkanlığımızca neler düşü
nülmektedir? 

3. Meclisimize sunduğumuz kanun tekliflerimi
zin, komisyonlarda 45 günlük süresi içinde gündeme 
ve incelemeye alınmaması nedeniyle, İçtüzüğümüzün 
38 inci maddesini işletmek suretiyle, tekliflerin doğ
rudan doğruya Genel Kurul gündemine alınması yo
lunda yapageldiğimiz başvurular ve uyguladığımız gi
rişimler, Genel Kurulda önergelerimizin ANAP oy
ları ile reddedilmesine müncer olmaktadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, sadece ve münhasıran ANAP 
Grubunun hizmet vereceği bir organ olmadığına gö
re, demokrasi ile kesinkez bağdaşamayan bu tıkanık
lığın açılabilmesi için Meclis Başkanlığımızca neler 
düşünülmekte ve hangi önlemlerin alınması öngörül
mektedir? 

BAŞKAN — Baskanvekili Sayın Halim Araş; bu
yurunuz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, Meclis İçtüzüğü ne zaman gelecek Genel Ku
rula? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Hazır, 
yakında gelecek merak etme. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Turgut Özal 160 adet kanun getirdi, siz bir içtüzüğü 
şuraya getiremediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Buyurun Sayın Başkanvekili. 
BAŞKANVEKÎLÎ ABDULHALİM ARAŞ (Ko

caeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 
Milletvekili Sayın Feridun Şakir öğünç'ün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yönelttiği sorula
rına, Başkanlığımızın cevaplarını arz ediyorum. 

1. Anayasanın 88 inci maddesinin ikinci fıkrası; 
'kanun, tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülme usul ve esaslarının İçtüzükle 
düzenleneceğini; geçici 6 ncı maddesi de Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin toplantı ve çalışmaları için ken
di içtüzükleri yapılıncaya kadar Millet Meclisinin 12 
Eylül 1980 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğü
nün Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygula
nacağını hükme bağlamıştır. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci maddesi ise, 
tasarı ve tekliflerin komisyona havale edildiğinden ni
hayet 45 gün içinde komisyonca neticelendirilip Ge
nel Kurula gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde ta
sarı veya teklifin doğrudan doğruya .gündeme alınma
sını hükümet veya teklif sahiplerinin isteme hakkını 
haiz olduğunu belirlemiştir. 

2. Başkanlığınız, sayın milletvekillerince, verilen 
kanun tekliflerini Anayasa, yasa ve İçtüzük hüküm
lerine uygun olarak komisyonlara havale etmekte ve 
komisyonlardan gelen raporları da aynı esaslar için
de Genel Kurul gündemine almaktadır. 

Başkanlığınız, İçtüzüğün verdiği yetki çerçevesin
de komisyon faaliyetlerini muntazaman izlemekte, iş
lemlerini Anayasa, yasa ve İçtüzüğe uygunluk bakı
mından denetlemekte ve çalışmaları hakkında komis
yon başkanlıklarıyla sık sık görüşmeler yapmaktadır. 
Ancak, İçtüzük kurallarına göre komisyonlar, Başkan
lığımızca havale edilen tasarı ve tekliflerin görüşme 
sıra ve zamanını kendileri takdir ve tanzim ederler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve ko
misyonları gündemlerine hâkimdir. 

3. Komisyonlarda bulunan kanun tekliflerinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önerge
ler, İçtüzük hükümlerine uygun olarak Başkanlıkça 
işleme konmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun oylarına sunularak karara bağlan
mıştır.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının ve 
Genel Kurulunun toplanma, çalışma, karar verme 
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usul ve esasları, Anayasa, yasa ve İçtüzük hükümle
riyle tespit edilmiştir. Bu usul ve esaslara uygun ola
rak alınan kararların parlamenter demokratik rejimin 
işleyişinin doğal bir sonucu olduğu, aksi düşüncenin 
ise, parlamenter rejime olan inancı zedeleyeceği görü
şünde bulunduğumuzu arz ederim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Verilen cevap uygun mu efendim? 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Ko

nuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanvekilimi-
ziiı cevabına teşekkür ederim. Ancak,. Sayın Başkan-
vek ilimiz, doyurucu ve de inandırıcı bir cevap verme
diler; Meclis içtüzüğünü biz de biliyoruz, bilineni 
söylediler. Bir konuşma hazırlamıştım, fakat konuş-
ımaımı uzatmayayım diye, irticalen görüşlerimi arz 
etmek istiyorum. 

Efendim, Meclis açılalı birbuçuk sene olmuştur. 
Benim bildiğim kadarıyla milletvekillerinin hak ve 
görevleri; kanun teklifi yapmak, sözlü ve yazılı soru
lar sormak, genel görüşme ve Meclis araştırma öner
geleri hazırlamaktır. Hepimiz belirli bir kesimden ge
liyoruz ve özellikle birbuçuk sene evvel verilip Mec
lise sunulan 40 tane kanun teklifimiz vardır. Bu ka
nun teklifleri komisyonlarda müzakereye alınmamış 
ve hepsi de sizin' iddialı bulunduğunuz «Ortadirekle» 
ilgilidir. İlla bizim kanunumuz çıksın diye bir iddia
mız yok, fakat bunları siz getirmiyorsunuz, dolayısıy
la bunları mecburen biz getiriyoruz. İyi niyetli arka
daşlarımız bizim getirdiğimiz kanunları ele alıp ince
lemiyorlar. 

Beni bağışlarsanız açıklamak istiyorum. Meclis 
Genel Kuruluna kanun tekliflerimiz birbuçuk sene
dir - yakında ikinci seneyi idrak edeceğiz - inmezse, 
ben bunun altında iyi niyet görmüyorum. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Kasıtlı olarak yapılı
yor. 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sonra 
bu parlamento, münhasıran ANAP milletvekillerinin 
hizmet üreteceği bir yer değil ki, hepimiz bu memle
ketin evlatlarıyız, bizim de seçmenlerimize ve yurt
taşlarımıza karşı birtakım görevlerimiz var; bunları 
iyi niyetle getiriyoruz. Sonra diyorlar ki, «Efendim 
Genel Kurula sizin de indirme hakkınız var.» Onu 
ben de biliyorum ve geçenlerde indirdik; arkadaşları
mız tamamen duygusal nedenlerle otomatikman bütün 

I kanun tekliflerimizi reddettiler. 
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Biz diyoruz ki, kanunlar komisyonlarda ele alın
madan Genel Kurulda görüşülmesin, komisyonlarda 
enine boyuna tartışılsın, herkes görüşlerini açıklasın, 
daha olumlu bir şekilde Genel Kurula insin. Genel 
Kurul tasvip ederse kanunlarımız çıkar, çıkmasa- da 
teşekkür ederiz; o ayrı bir mevzu. 

Şimdi, Sayın Başkanvekilimiz; «38 inci madde 
şöyle, bilmem şu madde böyledir» diyor. Onu biliyo
ruz. Anamuhalefet partisi olarak, bizim yukarıda 135 
tane kanunumuz var; bunlardan hiçbirisi Genel Kuru
la inmedi, bunu açıklamak istiyorum. Başkanlık Di
vanı ve milletvekili arkadaşlarımız lütfetsinler, bu ka
nunları çıkartmak durumundayız. Çok büyük haksız
lıklar var; işçi emeklilerinin çalışma hakkı yok vesa
ire. 

Bizim getirdiğimiz kanun teklifleri kabul edilmi
yor, sayın bakan arkasından bir kanun getiriyor ve 
otomatikman komisyonda yarım saat içinde kabul 
ediliyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Demek 
ki yanlış getiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyi
niz. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ona 
hemen cevap vereyim.' 

Bunu yapmayın sayın arkadaşım. Çünkü, ben çok 
edepli konuşuyorum. «Yanlış» değil, ben buraya 3 
Meclisten beri geliyorum. Bir kanunun nasıl hazırlan-

/. —Antalya Milletvekili Âli Dizdar oğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Saytsı: 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) . . 

(BAŞKAN — Gündemin «fiCanum Tasarı ve Tek-
liıfferliyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kısmın-

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci'ek S. Saydı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutana
ğına eklidir. 

dığını da biliyorum. Geçenlerde de söylemiştim; onun 
için yanlış getirmeyiz. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Soru cevaplandırılmıştır, 
9. — Ordu, Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ankara 

Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının lâik
lik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Ordu Milletvekili Sa
yın Bahriye Üçok'un, Ankara Belediye evlendirme 
memurlarından bazılarının lâiklik ilkesine aykırı ha
reket ettiklerine ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Üçok?/. Buradalar. 
Sayın Bakan?;. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Mus

hafları İnceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen 
Kuran'ların sattldığt iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/306) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Sayın Bahriye lüçok'un, Mushafları İnceleme Kuru
lunun deneiti'ntinden geçmeyen Kur'anlarm satıldığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Bahriye üçok?.. Buradalar.. 
' Cevaplayacak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

daki teklifin maddeleri komisyondan gelmediğinden, 
görüşmelerini yapamıyoruz. 

Gündemim'izde bugün için görüşülecek başka ko
nu kalmamıştır, Gündjeımdeki sözlü soruları ve 271 
sıra sayı ile basılıp dağıtılmış bulunan ve 2.4.1985 
ıtariih'li Gelen Kâğıtlarda yayınlanan Uımumî Haya
ta Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler 
ve Yapılacak Yardıımlara Dair Kanun Tasarısını 
sırası ile görüşmek üzere 4 Nisan 1985 Perşembe 
günü saat 15.001te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

hayalî ihracat olayına karıştığı iddia edilen firmalar 
hakkında yasal bir işlem yapılıp yapılmadığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut 
Yûmaz'ın yazılı cevabı (7/414) 

Türkiye Büyük,Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulariimın Başbakan iSayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırıilması için 
delaletinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
D. Fikri Sağlar 

İçel 

1. Hayalî ihracatın kurumlaşarak Devletin bazı 
.eller tarafından soyulması karşısında ne gibi (tedbir
ler aldınız? Kurumlaşmayı önleyici ve bu yolu kapa
tıcı tedbirler almakta neden gecikiyorsunuz? 

2. Hazineden hu yolla alınan milyarların hesa
bini komisyona vermeyi düşünüyormusunuz? 

3. Olayların çıktığı ilk günden bugüne kadar ba
sında açıklanan ve isimleri suç duyurusu kabul edip 
yasal işlemlerini yaptınız mı? Hangi zaman, yer ve 
nedenle kimleri, hangi Cumhuriyet savcılıklarına ve 
TC mahkemelerine yerdiniz? 

4. Basında hayalî ihracat yaptıkları iddia edi
lerek açıklanan firmaların daha fazla zan altında 
kalmaması ve suçsuz olanların aklanması için ger
çek suçluların isimlerini açıklar mısınız? 

Bu isimleri bugüne kadar neden açıklamaktan ka
çındınız? 

T.C, 
Devlet Bakanlığı 2 . 4 , '1985 

Sayı : 04-0124/01903 

Konu : Durmuş Fikri Sağlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgıi : Başbakanlığın 18.3J1985 gün, KİK.Gn.JMd. 

18/106-708/103201 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakan adına 

tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru 
önergesine cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Devlet Bakanı 

1'. Hayalli ihracat veya fiktif ihracattan kasde-. 
line husus eğer bir malın ihraç edilmemesine rağ
men ihraç edilmiş gibi gösterilmesi ise veya bir ma

lın yerine başka bir malın gönderilmesi ise bu bir 
kaçakçılık hadisesidir. Devlet teşkilatı, özellikle za
bıta ve gümrük idareleri bu tip olayların önlenmesi 
ve faillerin adlî mercilere teslim edilmeleri için aza
mi dikkati ve gayreti göstermektedir. 

thraç edilen malın değerinin olduğundan daha 
fazla gösterilip yurtdışından sağlanan dövizlerin 
gerçek ihraç bedelinin üzerine eklenerek mal bedeli 
gibi yurda getirilmesi ye karşılığında daha fazla ver
gi iadesi alınması veya diğer teşviklerden faydalanıl
ması hadisesini ise, basit bir zabıta olayı dışında, 
ekonomik bir olay olarak değerlendirmek gerek
mektedir. 

İhracat Rejimimizin esası serbest ihracata da* 
yanmaktadır. Müsaadeye, tescile ve lisansa tabi ihra
cat asgarî hadlerde tutulmaya çalışılmaktadır. Ser
best ihracatın esası ihraç edilen mal, ihracatçı ve 
ithalatçı hakkında bilgileri ihtiva eden «Serbest İh
racat Beyannamesinin ihracatçı tarafından doldu
rularak gümrük idarelerine ibraz edilmesidir. Güm
rük muayene memurları ise ihraç edilen her malın 
o günkü rayiç değerini bilememektedirler. Ayrıca, 
aynı tip malın çok değişik fiyatları olabilmektedir. 

İhraç mallarının bedellerinin yüksek gösterilmesi 
suretiyle elde edilen haksız kazançların önlenmesi 
amacıyla Hükümetimiz tarafından vergi iade oran
larının azaltılması yoluna gidilmiştir. Hükümetimiz 
1984 yılında iki defa vergi iade oranlarını düşürmüş
tür. Vergi iade oranları 1.4.1984'den itibaren % 20, 
1.9.1984'den itibaren % 45 oranında indirilmiştir. 

Bundan sonra da sanayimizin uluslararası reka
bete daha iyi uyum sağlayabilmesi, ihracatın kamu 
maliyesi üzerindeki yükünün azaltılması amaçları 
yanında, GATT Anlaşması çerçevesinde Subsidy 
Code'a (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının VI, XVI XXIII. Maddelerinin Tefsiri ve 
Uygulanması ile ilgili Anlaşma) 27.2.1985 tarih ve 
85/9155 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılma
mız muvacehesinde belli bir takvim içinde ihracatta 
vergi iadesi uygulamasının giderek azaltılmak su
retiyle ortadan kaldırılması politikası benimsenmiş 
bulunmaktadır 

Bu politika ihracat yolu ile haksız kazanç elde 
etme çabalarını polisiye tedbirler yerine ekonomik 
tedbirlerle ortadan kaldıracak en etkili Ibir araçtır. 

2. Hayalî veya fiktif ihracat yaptıkları iddia 
edilen firmalar hakkında Maliye ve Gümrük Bakan-
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lığı Hesap Uzmanlarınca, Gelirler Genel Müdürlüğü 
Kontrolörlerince ve Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı Hazine Kontrolörlerince öteden beri tahkikat
lar sürdürülmektedir. Bunlardan bazıları sonuçlandı
rılmış olup, büyük bir kısmı ise devam etmektedir. 
Tahkikat konusu .olan firmalara yapılmakta olan ver
gi iadeleri durdurulmuştur. Yapılan incelemeler so
nucunda haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edi
len firmaların * aldıkları vergi iadelerinin istirdadı 
için işlemlere başlanmıştır. Ayrıca, bazı firmalar 
hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu 
yapılmıştır. 

Çeşitli denetleme kurulları tarafından yürütül
mekte olan incelemeler aşağıda belirtilmiştir, 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzman
ları tarafından 11 firma incelemeye alınmış olup, 
tahkikatı sonuçlanan 1 firmanın ihracat işlemleri 
hakkında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştjır. 
Diğer 10 firma hakkında tahkikata devam edilmekte
dir. 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Kont
rolörleri tarafından yapılan tahkikatta 10 firmanın 
haksız vergi iadesi aldığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu vergi iadelerinin istirdadı için Cum
huriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş
tu*. 

c) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine 
Kontrolörlerince 21 firma incelenmeye alınmıştır. 
Bu firmalardan 7'si hakkında incelemeler sonuçlan
dırılmıştır. Diğer firmalar hakkında tahkikat devam 
etmektedir. Sonuçlanan inceleme raporlarının idarî 
ve adlî gerekleri yapılacaktır. 

3, Olayların çıktığı ilk günden itibaren devletin 
denetim kurulları, idarî ve adlî organları tarafın
dan yasal işlemlere başlanmıştır.. Bu gibi olayların 
özellikle ekonomik yönün karmaşık olması, çeşitli 
ülkelerdeki mevzuatın farklılığı ve istatistik bilgilerin 
değişik esaslara tabi bulunması, ihracat zinciri için
de imalatçıdan nihai alıcıya kadar uzanan kademe
ler arasındaki menfaat bağları tahkikatın ağır şe
kilde seyretmesine neden olmaktadır. 

Tahkikatı sonuçlandırılan ve suçlu bulunan fir
malarla ilgili raporlar firmalar hakkında cezai taki
bata geçilmek üzere Cumhuriyet Savcılıklarına inti
kal ettirilmektedir. 

4. Firmalar hakkında yapılmakta olan incele
meler son aşamalara gelmek üzeredir. Bazı firmalar 
hakkında şimdiden sonuç alınmış ve bunlardan suç
lu bulunanlar hakkında idarî ve cezaî kovuşturma-
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ya geçilmiştir. Adlî mercilere intikal ettirilen olay
ları burada tartışmak ve incelemeleri devam etmek
te olan firmaların isimlerini açıklamak Hüküme
timizce ekonomik, idarî ve adlî yönden fevkalade 
sakıncalı bulunmaktadır. 

İhracatı teşvik tedbirlerinin suistimal edilmesine 
hiç bir şekilde müsaade edilmeyecektir. Haksız ka
zanç sağlayan firmalar mutlaka cezalandırılacaktır. 
Ancak, bütün bunlar ihracatımızda' ,1980'lerden beri 
gözlenen gelişim performansı zedelenmeden gerçek
leştirilecektir. 

2. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nedbantoğlu' 
nun, su değirmenlerinin küçük hidroelektrik santral-
larına dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/431) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Türkiyemizde su değirmenlerinin envan

teri çıkarılmış mıdır? 
Soru 2. Yaz - kış suyu kesilmeyen kaç adet su 

değirmeni mevcuttur? ' 
Soru 3. Bunların yerinde küçük hidroelektrik 

santralları kuruluyor mu? 
Soru 4. Bunlardan yararlanmak için küçük su 

türbinleri yapan bir yerli imalat kurulmuş mudur? 
Soru 5. ElEt ile Köy Elektrifikasyon Dairesini 

konu ile ciddî ilgilenmesi sağlanabilir mi? 
Soru 6. Bu konuda bir atılım başlatmayı yarar

lı bulur musunuz? 
T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 3.4.1985 
Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71.053.2-1089 • 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.3.1985>gün ve Gen. Sek. 7/431-2968-11932 

sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er

zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, su 
değirmenlerinin küçük hidroelektrik santrallarma dö
nüştürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 
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1. Türkiyemizde su değirmenlerine ait envanter 
çıkarılmamıştır. 

2. Yaz - kış suyu kesilmeyen su değirmeni mev
cudu bilinmemektedir. 

3. Su değirmenlerinin yerine küçük hidroelektrik 
santrallar kurulması, Bakanlığım ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı arasında 13.8.1982 tarihinde im
zalanan protokola göre 1 M W. gücüne kadar olan 
küçük hidroelektrik santrallann proje ve inşa işleri, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev kapsa
mında bulunmaktadır. Bununla birlikte küçük su 
santrallarmın kurulması, gerekli hidrolojik, topoğra-
fik, jeolojik etütler ve fizibilite hesaplarına, bağlıdır. 
Bu hesaplar sonucuna göre su değirmeninin bulun
duğu yet fizıbil çıkması halinde santralın oraya ku
rulması mümkün olacaktır. 

4. Küçük su türbinleri yapmak üzere Türkiye 
Elektrik Kurumunun hissedarı olduğu «Türkiye Elek-
tromekanik Sanayii A.Ş.» (TEMSAN) kurulmuş olup, 
bu şirketin Diyarbakır tesislerinde 20 MW. güce ka
dar su türbini imalatı yapılabilmektedir. 

5. Elektrik İşleri Etüt İdaresi görevi gereği, ül
kemiz akarsularının elektrik enerjisi üretimine elve
rişli olanlarını saptamak gayesiyle, hidrolojik, topoğ-
rafik, jeolojik etüt ve araştırma yaparak tespit edi
len baraj ve hidroelektrik santrallann çeşitli aşama
larda proje ve mühendislik hizmetlerini yürütmek
tedir. 

Bu görevleri kapsamında küçük hidroelektrik sant-
rallarla ilgili ülkede mevcut potansiyel tespit çalışma
larını sürdürmektedir. Santral tesisi ile ilgili ve temel 
yeri niteliğindeki hidrolojik bilgiler EİE İdaresi tara
fından sağlanmaktadır. Ancak iki Bakanlık arasında 
yapılan protokol gereği bu kabil küçük santral tarifi 
içinde kalan tesislerin etüt, proje ve inşaat hizmetleri 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üstle
nilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
6. Gerekli olan elektromekanik teçhizatın ima

latı konusunu da kapsayacak şekilde, bu konuda sür
dürülmekte olan çalışmalar, özellikle ulusal elektrik 
şebekesinin ulaşamadığı kırsal yörelerdeki ihtiyacın 
karşılanmasında yararlı olacaktır. Ayrıca, 4.12.1984 
tarih ve 3096 sayılı «Türkiye Elektrik Kurumu dışın
daki kuruluşlara, elektrik enerjisi üretimi, iletimi, da
ğıtımı ve ticareti konusunda görev verilmesi» hakkıh-
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daki Kanun bu tarz santrallann kurulması işine özel 
sektörün yapacağı katkılara da yer vermek suretiyle, 
bu kaynakların hizmete girmesi konusuna hız ka
zandırmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi ftalbantoğlu'nun, 
Millî İstihbarat Teşkilatına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı 
(7/440) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Arzuladığımız çoğulcu, özgürlükçü de

mokrasinin bütün kural ve ilkeleriyle işlerliğini sağ
lamak ve sadece ulusal güvenlik görevini yapmak 
üzere Millî İstihbarat Teşkilatında (MİT) yapısal bir 
değişikliği hükümetiriiz düşünmekte midir?. 

»Soru 2. Yukarıdaki nitelikler için yasal oluştur
ma ve düzenlemelerde gerekli görülmekte midir?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.4.1985 
Sayı : 2.02.2273 

Tüıkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.3.1985 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar 

D. Bşk. 7/440 - 2953/11917 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Mil

lî İstihbarat Teşkilatında yapısal bir değişliklikle ilgi
li yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 1.11.1983 
tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 
Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile kendilerine tevdi 
kılınmış bulunan görevleri layıkı veçhile yürütmekte
dirler. 

•» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 İNCt BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1 9 8 5 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

•ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MEdUİS ARAŞ
TIRMACI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkımaz'ın, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişlkin 'Başbakandan sözlü 
•soru önergesi (6/279) 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru. 
-önergesi (6/290) 

3. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
(ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/294) 

4. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin (Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

5. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

6. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1985) 

7. — İstan'bul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Zürih Başkonsolosluğu için kiralanan 'binaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, komisyonlarda bulunan bazı kanun tekliflerinin 
gündeme alinmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/320) 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ankara 
Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının laik
lik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Mus
hafları İnceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen 
Kur'anların satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/306) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) {S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 




