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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 261 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-

262 

263,293 

263 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Samsun'dan gönderilen bayrağa 
ilave olarak Erzurum'dan da gönderilecek 
bir bayrağın Sivas'ta birleştirilerek 19 Mayıs 
törenlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanına su
nulması konusunda gündem dışı (konuşması 263 

B) Tezkereler ve Önergeler 263 
1. — Amerika Birleşik Devletlerinde bu

lunan Bayındırlık ve iskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/896) • 263 

2. — Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip sieçimüne dair 264 

a) Anayasa Komisyonu 264 
Ib) Adalet Komisyonu 264 

c) Millî Savunma Komisyonu, 
ç) İçişleri Komisyonu, 
d) Dışişleri Komisyonu, 
e) Millî Eğitim Komisyonu, 
f) Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko

misyonu, 
g) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu

rizm Komisyonu, 
h) Tarım, Orman ve Köyişleri Komis

yonu, 
i) Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, 

TBMM Hesaplarını İnceleme Komis-

Sayıştay Komisyonu, 
Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

k) 
yonu, 

D 
m) 
n) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis

yonu; 
Geçici başkanlıkları tezkereleri (3/895) 
3. — Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş' 

in Sayıştay Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/156) 

C Çeşitli İşler 
1. — Halen başkanlık divanını oluştura-

mayan Dilekçe Komisyonunun 12 Kasım 

Sayfa 
264 
264 
265 
265^ 

265 

265 

265 
266 

266 
266 
266 

266 
266 

267 

293 



T. B. M. M. B : 26 7 . 11 . 1985 O : 1 

1985 Salı günü saat 14.00'te toplanacağına 
dair Başkanlık duyurusu 

Sayfa 

293 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 267,294 

A) Sözlü Sorular ve Cevaplan 267 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'm, Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldız
lar savaşı» adlı stratejik savunma sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/503) 267 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, DESlYAB'ın ortak olduğu işçi şirket
lerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/504) 267 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesis
lerinde meydana geldiği iddia edilen olayla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/505) 267 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/506) 267 

5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 267 

6. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/508) — 267 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/509) 267] 

8. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/511) 267 

9. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Marmaris yakınlarında yapılan 
tersane inşaatına ilişkin sözlü sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün ce
vabı (6/512) 267:269 

10. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/513) 269 

Sayfa 
11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi 
(6/411) 269! 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 2 $ 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak 
edilen arsaların bedellerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/413) 269 

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldırı
lan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/514) 269 

15. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515) 269i 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Devlet memurlarına yapılan loj
man tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/516) 269 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, bakanlıkların 1985 yılındaki 
sözleşmeli memur atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/517) 269 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bazı vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/423) 269 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) - 269 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım projele
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/426) 270 

21. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. 
seyahatine ilişkin -Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 270 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediyele
rine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 270 
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23. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, Hükümetin para politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 27Q 

24. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 270 

25. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan pa
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) 270 

26. —r Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 270 

27. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat 
alınmadan inşaatına başlandığı iddia edilen 
bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 270 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üni
versitesi arasındaki yolun kısaltılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/453) 270 

29. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum İline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/456) 270 

. 30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan atama
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/461) 271 

31. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt 
İline bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/462) 271 

32. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri Üzel'in, marangozlara tanınan kapasite 
belgesi uygulamasının kaldırılış nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/463) 2711 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Nutuk adlı televizyon programının son 
bölümünün yayınlanmama nedenine ilişkin 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın cevabı (6/468) 271:272 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
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Sayfa 
işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakamından sözlü soru önergesi (6/470) 272 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/471) 272 

36. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
m, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptıkları iddia edi
len Devlet memurlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/472) 272 

37. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, tahmil ye tahliye için İskenderun 
Limanına yanaşan bazı yük gemilerine öncelik 
tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/473) 272 

38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/475) 273 

39. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanürrdan sözlü ®om önergesi (6/476) 273 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına 
satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatura 
düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/477) 273: 

41. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 273; 

42. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas Hindeki Deliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) - 273; 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili M. 
Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayım
lanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/480) 273 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarına iliş-

; kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so-
I ru önergesi (6/482) 273! 
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45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 

un, İran İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldö
nümü nedeniyle İstanbul'da dağıtıldığı iddia 
edilen dergiye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/484) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tan-
doğan yolu projesine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/485) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/488) 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğünce alınan tedbir
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 

50. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya • Ereğli Ovasındaki sulama suyu ih
tiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/491) 

51. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/492) 

52. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'm, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) 

53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

54. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bpıtoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/495) 

55. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ül-

273 

273 

273 

273 

274 

274 

274 

274 

274 

274 

kemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri iBakaınından sözlü soru önergesi (6/496) 

56. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in, Edirne Çimento Fabrika 
sı inşaatının durdurulma nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/498) 

57. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz' 
ün, Kırşehir - Kaman İlçesi Akpmar Kasaba
sı Belediye Başkanı hakkındaki şikâyete iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/499) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları ı 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 

in, günlük bir gazetenin 26.9.1985 tarihli nüs
hasında yer alan bir ifadeye ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk' 
ün yazılı cevabı (7/708) 

Sayfa 

274 

274 

274 

294 

294:296 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 275,293 

1. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile 
Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe 
(komisyonları raporları (1/720) (S. Sayısı : 359) 275: 

292,293,297:300 
2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 

nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun. Teklifi ile Nevşehir Milletvekili Tu
ran öztürk ve 31 arkadaşının aynı mahiyet
teki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102, 2/230) (S Sayısı.: 82, 82'ye 
1 linçi ve 2 nci ek) 292 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Ta
sarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyo
nu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 1/158, 
3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayı
sı : 354) 292 

4. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) 
(S. Sayısı : 357) 292 
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5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan' 

in, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Ceza
larının Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Ga
ziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 
19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının Disip
lin Cezalarının- Affı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 
2/239) (S. Sayısı : 331 ve 33'1'e 1 inci ek) 292 

Sayfa 
6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 

Federal Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 
Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Ek 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/639) (S. .Sayısı : 358) 292 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBM'M Genel Kurulu saat 15.C0'te açıldı. 
Kayseri Milletvekili M üstatta Şahin Japonya'da 

yapılan Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatının 
1985 yılı Genel Kurulu toplantısında Türkiye'nin yö
netim; kurulu üyeliğine seçilmesi konusunda igündem 
dışı 'bir konuşma yaptı. 

Türkiye Büyük MıJUet Meclisi ve Sayıştay Baş
kanlığı 1984 Yılı Kesirihesabına İlişkin Türkiye 'Bü
yük Miil'tet Meclisi 'Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/61, 5/62) (S. Sayısı : 356) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever' 
in, <6/497) numaralı sözlü sotru önergesinin yazılı 
soruya çevrilmesine dair önergesi okundu ve Başkan
lıkça gereğinin yapılacağı açıklandı. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 5 inci sı
rasında yer alan Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) 
(S. Sayısı : 375) tümü üzerinde Genel Kuruldaki gö
rüşmelerde parti .grupları adına yapılacak konuş
maların süresinin 40'ar dakika olması ve istendiğin
de bu sürenin 2 sözcü (tarafından kullamı'masına dair 
Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/503), 
İstan'bul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in (6/434), 
İzmir Milletvekili Durcan Emidbayer'in (6/444), 
Ooıruım Milletvekili Ali Ayhan Çeitin'kı (6/456) 

(6/479), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 

in (6/480), 

Sinop Milletvekili özer Güribüz'ün (6/499), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır 'builunmadıklarından; 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök'gün'ün (6/504) 

(6/509), 
Adana Milletvekili Cüneyt" Canver'in (6/505) 

(6/506) (6/423) (6/424) (6/468) (6/496), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 6/50/) 

(6/508) (6/511) (6/513) (6/518) (6/519), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek n 

(6/512) 
İstanbul Milletvekili Salbiıt Batumlu'nun (6/411) 

(6/412) (6/413) (6/426) (6/432) (6/433), 
Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın (6/5i4) 

(6/515), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/516) 1(6/517) (6/485) (6/486) (6/495), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/437) (6/482), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453), 
Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/462), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'Jn 

(6/463), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

.(6/473) (6/493), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söfcmenoğlu' 

mm (6/477) (6/488) (6/489), 
Ondu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/484), 
Konya Milletvekili Salim Erel'ıin (6/491) (6/494), 
'İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/492), 
Edirne Miılletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever' 

in (6/498), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 

— 261 — 



T. B. M. M. B : 26 7 . 11 . 1985 O : 1 

Aydın Milletvekili Ertuğrül Gökgün'ün (6/461) 
(6/470) (6/471) (6/475) (6/476) (6/478) sözlü soru 
önergeleri, mehil verildiğinden;, 

Ertelendiler. 
Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ce

za Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Nevşehir 
Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkadaşının aynı ma
hiyetteki Kanua Teklifi (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 
82'ye 1 inci ve. 2 nci ek) Hükümet temsilcisi Genel 
Kurulda hazır 'bulunmadığından, bir defaya mahsus 
almak üzere ve 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri (1/156, 3/43; 1/157, 
3/441, 1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. 
Sayısı : 354) Komisyon yetkilileri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından; 

Görüşmeleri ertelendi. 
Tür'kiye Büyüik Millet Meclisi İdare Amirleri Yoz

gat Milletvekili LutfulMı Kayalar, Tunceli Milletve

killi Ali Rıdvan Yıldırım ve Giresun Milletvekili Tur
gut Sera Tiraıli'nin; 3140 sayılı 1985 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifinin (2/261) (S. Sayısı : 355) gö
rüşmesi tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonucunda ıkaibul edilip kanunılaştığı açık
landı. 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda
resi Başkanlığının Kurulması ile Miiî Piyango Teş
kiline ' Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi 
Halkkunda Kanun Tasarısının (1/720) (S. tSayısı : 359) 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 11 , inci 
maddesine kadar (11 lincj madde dahi) kabul edildi. 

7 Kasım 1985 Perşernibe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Baş'kan 
Başkanvefciıli 

Abduîhalim Araş 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abduîhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldınm (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Tüdciilye Büyüik Millet Medisinîn 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır; 
(görüşmelere başlıyoruz. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Samsun'dan gönderilen bayrağa Uave olarak Er
zurum'dan da gönderilecek bir bayrağın Sivas'ta bir
leştirilerek 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da Cumhur
başkanına sunulması konusunda gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak üzere, Sa
yın Nalbantoğlu, buyuırun. 

UlUMt NALBANTOGUU (Erzurum) — Sayın 
ıBaşkan, sayım mildfcvekilıleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

19 Mayısıtia Saımısun'dan atletler âliyle getirilip, 
Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımıza iteslim edilen 
'bayrağa iifave olarak, Erzurum'dan da zamanlaması 
yapılmak suretiyle bir bayrak gdtiriimesi için Er-
zuıruımilunutı arzusunu dile getirtmek üzere huzurunuz-
dayım. 

Bu yıl, 'her yıldan dalhıa coşkulu ve görkemli ola
rak '23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarımız kutlandı; 
muitilu olduk. 

19 Mayıs Gençllik ve Spor Bayramlımız, Muisliafa 
Kemal gerçeğinin var oluşunu, genç Tüıik linsanları-
ınm Atatürk'e layık olduğunu büyük milletim ize ve 
ıtüm dünyaya anlamlı sekilide göstermektedir. Bende
niz bu görkemli itör©n!erde bir eksiklik seziyorduım, 
somunda buldum. Bugün, ısizllerden ve ilgililerden bu 
eksikliği gidermdıerinıi istemek için bu konuşmayı yap
ma gereğini duydum. 

Şöyle ki: 19 Mayıs'ta Saımısun'dan doğan güneş, 
(Erzurum ve Sivas kongreleri sonunda, millî mücadele 
ateşiyle ülkeyi sardı. 23 Temmuz Erzurum (Kongre
siyle vatanın bütünlüğü kavramı, 4 Eylül Sivas Kong
resiyle milî mücadele ıruhu Anadaluyu şahlandırdı. 
Bu şaihllıanış, kurtuluş ve birlik çağrıları ve heye
canıyla, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük 
Millet Mediinıin toplaınımıasıyla nofctatfandı. Ulu ön
der Musıtafa IKemal, m'illlleit iradesiyle, ülke yönetimi -
rai eline aldı; Kurtuluş Savaşıyla güzel yurdumuz düş
manlardan ayıklandı; cumhuriyet kuruldu, linkıllaplar 
birbirini takip etti, uygar bir Türkiye yaraitıldı. 

Sayın milletvekillileri, Erzurumlunun, millî irade
nin alevlenmesinde, Türk Kurtuluş Savaşının başla
masında, cumhuriyetin kurulmasında ve uygar Tür
kiye'nin yaraitimasında dik eıtkenderden biri olan Er
zurum'un ve kongresinin de, bu 19 Mayıslarda ha-
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KURULA SUNUŞLARI 

ıtalantmıasından ötürü şöyle bir üzüntüsü vardır: • her 
yıil SaımsunMan yola çıkarılıp Sivas'a ve oradan da 
Ankara'ya getirtip Sayın Cumhurbaşkanımıza ula
şan bayraklara dlıaıve olarak, neden biz Erzu-
ıruımılullar da, zamariaması yapılamak, yarışını 
lErzurum Kongre Binası önûnlde başUatacağımıız bay
rağı Erzincan'dan Sivas'a ve oradan da Ankara'ya 
geltirip, Sayın Cumhurbaşkanının elerine ve kucağı
na ıtesllim etmiyoruz?» Öfkemiz bu... 

Doğunun ısınır ıtaşı odduk, 
Düşltük yere, şehit olduk, 
Aktı kanımız, göl olduk, 
Ay yıldız düştü göle bayrak olduk. 
§imdi ıbu bayrakları, gençlik bayramlarında, (tö

renlere «çelenk» diye sunmak, arzumuzdur. Bunu il
gililerden bekıliyor ve 1986 yıllı 19 Mayıs Bayramında 
•bayrak ullaştırma töreni için Sayın Genç 'Milî Eğitim 
Gençîıik ve Spor Bakamımızı Erzurumllularm bekle
diğimi ıbuıradıa ıtepşir eltmek işitiyorum. 

Bu arzu ve lisıtemiımizin geri çıevrilmeyeceiği umu
duyla saygılar sunarım, ı(SHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞIKAN — Teşekkür ederiz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm 
dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türei'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/896) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemin 
«Sunuşlar» kısmında, Cumhurbaşkanlığı .tezkeresi 
vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi' : 22 Ekim 1985 gün ve Kan. Kar : 39-06-91 

85-537/7415 sayılı yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere 23-31 Ekim 1985 

tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gi
den Bayındırlık ve îskân Bakanı 1. Safa Giray'm 

| dönüşüne kadar; Bayındırlık ve îskân Bakanlığına, 
j Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. Türei'in 
i vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmakta olan 
görüşmelerin halen devam etmekte olması sebebiyle, 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 1. Safa Giray'ın adı ge-

| çen ülkeden dönüşüne kadar; Bayındırlık ve Mân 

263 — 



T. B. M. M. B : 26 7 . 11 . 1985 O : 1 

Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Su-
di N. TüreTin vekillik etmesinin, 'Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

2. — Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi
mine dair 
mine dair : 

a) Anayasa Komisyonu, 
b) Adalet Komisyonu, 
c) Millî Savunma Komisyonu, 
ç) İçişleri, Komisyonu, 
d) Dışişleri Komisyonu, 
e) Millî Eğitim Komisyonu, 
f) Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, 
g) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko

misyonu, 
h) Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu, 
i) Sağlık Ve Sosyal işler Komisyonu, 
k) TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu, 
1) Sayıştay Komisyonu, 
m) Plan ve Bütçe Komisyonu, 
n) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu; 
Geçici Başkanlıkları tezkereleri (3/895) 
BAŞKAN — Komisyonların ıbaşkan, başkanvekili, 

sözcü ve kâtip üyelerinin seçimine dair tezkereler 
vardır; okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

İlk tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisti Anayasa Komis

yonu başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 
10 Ekim 1985 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmış 
ve kullanılan 19 adet oy pusulasının sonucu, aşağı
da ad ve soyadı belirtilen üyeler karşılarında göste
rilen oyları alarak başkan, (başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
ıSayıgDİaırıimıla. 

Kjâlmi't Tuğrul Coşikunoğlu 
Anayasa Komisyonu 

Geçici Başkanı 
Ankara 

Başkan : Kâmil T. Coşkunoğlu (Ankara) 12 oy, 
Başkanvekili : M. Fuat Yazıcı (Manisa) (19 oy, 
Sözcü : Ahmet Remzi Çerçi (Adana) 19 oy, 
Kâtip : Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 19 oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer 'bir tezkereyi ökıultuyoırıum;: 

Türkiye 'Büyük Milat (Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet IMeclisi Adalet Komisyonu 

ıbaşkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 
10.10.1985 günü ısaat 14.00'te toplarumış ve kulam
dan. H9 aidat oy pusulasının ıtasnifi sonucu, aşağıda 
ad ve soyadı belirtilen üyeler karşılarında gösterilen 

/ oylan alarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
seçilmişlerdik. 

Biligi ddinimesini arz ©derim. 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
Adalet Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Ali Dizdaroğlu (Antalya) 19 oy, 
Başkanvekili : Mehmet Onur (Kahramanmaraş) 

18 oy, 
Sözcü : Mehmet Bağçeci (Yozgat) 14 oy, 
Kâtip : İbrahim Aydüğan (İçel) 15 oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Ko

misyonu başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi 
için 22.10.1985 Salı günü saat 14.00'te toplanmış ve 
kullanılan 11 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşa
ğıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gös-

| terilen oyları alarak başkan, ibaşkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz öderim. 
«" ' (Eşref Akıncı 

Millî Savunma Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Ankara1 

Başkan : Ömer Ferruh İlter (İstanbul) 11 oy, 
Başkanvekili : Nevzat Yağcı (Elazığ) '11 oy, 
Sözcü : özgür Barutçu (Diyarbakır) 11 oy, 
Kâtip : İbrahim Aydoğîam (îçel) 15 oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komis

yonu başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi 
için 10.10.1985 Perşembe günü saat 14.00'te toplan
mış ve kullanılan 17 adet oy pusulasının tasnifi so
nucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşı
larında gösterilen oyları alarak başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

'Bilgi edinilmesini arz ederim. 
I VecilbJi Akın 

Konya 
I içişleri Komisyonu Geçici Başkanı 
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Başkan : Osman Doğan (Şanlıurfa) 10 oy, 
Başkanvekili : Atilla Sın (Muş) 9. oy, 
Sözcü : Ziya Ercan (Konya) 10 oy, 
Kâtip : Mehmet Umur Akarca (Muğla) 13 oy. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tüılkdye 'Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komis

yonu başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçiırni için 
16.1 Dol 985 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmış 
ve kullanılan 16 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, 
aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında 
gösterilen oyları alarak başkan, başkanvekili, söz- , 
oü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Fe.ihi Çelikbaş 

Bundur 
Dışişleri Komisyonu 

Geçici Başkamı 

Başkan : Fethi Çelikbaş (Burdur) 11 Oy, 
'Başkanvekili : Hacı Turan Öztürk (Nevşehir) 9 Oy, 
ISözcü : Timur Çınar (Manisa) 10 Oy, 
Kâtip : Hasan Adnan Turkun (Amasya) 10 Oy. 
BAŞIKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Ko

misyonu başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi 
için 10.10.1985 Perşembe günü saat 14.30'da top
lanmış, ve kullanılan 19 adet oy pusulasının tasni
fi sonucu, aşağıda ad ve soyadı 'belirtilen üyeler, 
karşılarınida gösterilen oyları alarak ıbaşkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
F. Mühriban Erden 

İsparta 
Millî Eğitim Komisyonu 

Geçici Başkanı 

Başkan : Kemal Or (Konya) 17 Oy, 
Başkanvekili : İsmet Özarslan (Amasya) 15 Oy, 
Sözcü : İsmail Dayı (Balıkesir) 19 Oy, 
Kâtip : Mümtaz Güler «(Uşak) 19 Oy. 
BAŞIKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Tekno

loji ve Ticaret Komisyonu Ibaşkan, Ibaşkan vekili, 
sözcü ve kâtip seçimi için 5.11.1985 Salı günü saat 
14.00'te toplanmış ve kullanılan 15 adet oy pusu

lasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belir
tilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 
Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başjkan : Fahir Sabuniş (Bursa) 13 Oy, ' 
Başkanvekili : Cevdet Karakurt (Diyarbakır) 

13 Oy, 
Sözcü : Mustafa Şalhin (Kayseri) 13 Oy, 
Kâtip : Gürbüz Şakranlı (Manisa) 13 Oy. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
t Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, imar, 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu başkan, 'başkan
vekili, sözcü ve kâtip seçimi için 10.10.1985 günü 
saat 14.30'da toplanmış ve kullanılan 19 adet oy 
pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı be
lirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Arife Necla Tekine! 

istanbul 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma, 

Turizm Komıiı&yonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : lbralhiım Öz'demir '(Jİstartbul) 13 Oy, 
Başkanvekili : Sadi Abbasoğlu (istanbul) 14 Oy, 
Sözcü : Hayrettin Elmas (istanbul) 17 Oy, 
Kâtip : Ayhan Uysal (Çanakkale) 19 Oy. 
'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer ibir tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu başkan, •başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimi için 10.10.1985 Perşembe ıgünü saat 
14.30'da toplanmış ve kullanılan 15 adet oy pusula
sının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen 
üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmiş/verdir. 

Bilgi edin ilmesini arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 
Taıım Orman ve Köyiş'leri 
Komisyonu Geçici Başkanı 
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Başjkıan : Ahmet Altıntaş (Muğla) 14 Oy, i 
'Başkan vekil i : Hikmet Bioentürk (İçel) 13 Oy, 
Sözoü : Sabri Araş (Kars) 11 Oy, 
Kâtip : Ahmet Özkan (Çankırı) 13 Oy. 
BAŞ/KAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer «bir tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türlkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimi için 10.10.1985 Perşembe günü saat 14.00' 
te toplanmış ve kullanılan 19 adet oy pusulasının > 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı 'belirtilen üye
ler, karşılarında gösterilen oyları alarak 'başkan, baş
kanvekili, sözcü ve kâtip seçilimi sterdir. 

Bilgi edinilımesiini arz ©derim. 
Veysel Varol 

Erzincan 
Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 

Geçidi Başkanı 
Başkan : Mustafa Balcılar (Eskişehir) 12 Oy, 
Başkanvekili : Burhan Kara (Giresun) 16 Oy, 
Sözcü : Möhmet Özalp (Aydın) 16 Oy, 
Kâtip : Hamdi özsoy (Afyon) 16 Oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezikereyi okutuyorum: 
Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Hesapları İnceleme 
Komisyonu başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip ve 
denetçi seçimi için 10 . 10 . 1985 Perşembe günü 
saat 14.00'te komisyon odasında toplanmış ve kul
lanılan 9 oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve 
soyadı belirtilen üyeler karşılarında gösterilen oyları 
ailaırak başkan, başjkanvekjilii, sözcü, kâtip ve denetçi 
seçilmişlerdir. 

iBilgi edinilmesini aırz ederini. 
Fevzi Fırat 
Zonguldak 

TBMM Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Ahmet Yılmaz (Giresun) 9 Oy, 
Başkanvekili : Fahri Sabin (Malatya) 9 Oy, 
Sözcü : îlyas Aktaş (Samsun) 9 Oy, 
Kâtip : Engin Cansızoğlu (Zonguldak) 9 Oy, 
Denetçi : İbrahim Turan (Gümüşhane) 9 Oy. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezikereyi okutuyorum : I 
Türkiye Büyük Mliİet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Komisyo- I 
nu başkan, başkanvekili .sözcü ve kâtip seçimi için I 
16 . 10 . 1985 Çarşamba günü saat 14.30'da toplan- J 

i mış ve kullanılan 9 adet oy pusulasının tasnifi so
nucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşı
larında gösterilen oyları alarak başkan, başlklanvekiili, 
sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
} 'Metin Ataman 
I İsparta 

Sayıştay Komisyonu 
Geçici Başkanı 

I Başkan : Naci Taşel (Elazığ) 5 Oy, 
Başkanvekili : Aydın Baran (Siirt) 9 Oy, 
Sözcü : Mahmut Karabulut (Sivas) 9 Oy, 
Kâtip : Mehmet Sağdıç (Ankara) 9 Oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezikereyi okutuyorum : 
Türkiye ;Büyük Mlleıt Medl'isi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanını 
Seçmek üzere 10 Ekim 1985 tarihinde 518 No.'lu 
Bütçe Komisyonu Salonunda toplanmış ve aşağıda 
isimleri yazılı sayın üyelerimiz Başkanlık Divanına 
seçilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Geçici Başkanı 
Başkan : Cengiz Tuncer (Kayseri) 28 Oy, 
Başkanvekili : Fahrettin Kurt (Trabzon) 21 Oy, 
Sözcü : Alaattin Fırat (Muş) 21 Oy, 
Kâtip : Kadir Demir ı(Konya) 21 Oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millılet 'Meclisi Başkanlığına 
Türkiye iBüyüfc Millet Meclisi Kamu İktisadî Te

şebbüsleri Komisyonu başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip seçimi için 10 . 10 . 1985 Perşembe günü 
saat 14.00'te toplanmış ve kullanılan 31 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad (ve soyadları be
lirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Musa öğün 

Kars 
KİT Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Şükrü Yürür (Ordu) 22 Oy, 
Başkanvekili : Nihat Türker (Afyon) 26 Oy, 
Sözcü : H. Fecri Alpaslan (Ağrı) 28 Oy, 
Kâtip : Ertuğrul Ünlü (Bursa) 25 Oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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3. — Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş'in Sa
yıştay Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/156) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa dilekçesi 
vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) 

BAŞKİA1N — Gündemin «'Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekilli Filleri Sağlar'ın, 
Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yolk. 
Soru ertelensmiştir. 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Göktgün'ün, Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakanı?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada

na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat

ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

BAŞKAN — 4 üncü şurada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7 . 11 . 1985 O : 1 

Üyesi bulunduğum Sayıştay Komisyonundan istifa 
ediyorum. 

'Saygıyla arz öderim. 
Tevfik Güneş 

Kırşehir 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 

'• soru önergesi (6/507) 
BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel Milletvekili Fikri 

Sağlar'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi var. 
Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap 'verecek sayın balkan?.. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
' Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 
BAŞKAN — 6 nci sırada, İçel Milletvekili Dur

muş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü soru öner
gesi var. 

' Sayın Sağlar?.. Buradlar. 
Cevap verecdk sayın bakan?.. Yok. 

i Soru ertelenmiştir. 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

'BAŞKAN — 7 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 

i Soru ertelenım işitir. 
i 8. '— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere pir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

'BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekilli Fikri 
Sağlar'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
i Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
i Soru ertelenmiştir. 

9. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Marmaris yakınlarında yapılan tersane inşaatına 
ilişkin sözlü sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün cevabı (6/512) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — 9 uncu şurada, Adıyaman Mifllöt-
vekili Albmet Sırrı Özbek'in, Millî Savunma Bakanın
dan sözlü ısoıru önergesi var. 

Sayın Özbek?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyla talep ederim. 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Soru : 6 Temmuz 1985 ve 24 . 7 . 1985 tarihli 
Milliyet Gazetesinde Millî Savunma Bakanı Sayın 
Zeki Yavuztürk, Marmaris yakınlarında Aksaz - Ka
raağaç bölgesinde yapılan tersane inşaatında müteah
hit şirketle, idare arasında sorun çıktığını söylemiş
tir. 

Yaptığımız araştırmaya göre, projeyi ve ihale 
evrakını hazırlayan firmanın ve müşavir firmanın, 

- bu proje ve ihale evraklarını hatalı ve yanlış hazır
ladığı, bunun ise kasıtlı yapıldığı, işi alan müteahhit 
firmanın bu hata ve yanlışları idareye aksettirdiği, 
ancak 1 milyar liranın üzerinde bir maddî sorum
luluk ile karşı karşıya olan müşavir firmanın idarece 
korunmaya çalışıldığı ye bu nedenle müteahhit firma
nın ikaz ve uyarılarının nazara alınmadığı anlaşılmış
tır. Bu nedenlerle, 

11 Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesinin 1984/161 
değişik iş esas sayılı dosyası ile ODTÜ Deprem 
Araştırma Merkezi uzmanlarının bilideişiliğiyle ya
pılan incelemede projenin deprem hesaplarının yan
lış olduğu anlaşılmış olmasına rağmen bu husus ida
rece neden nazara alınmamıştır? 

2. Müteahhit firmanın bayındırlık ve iskân Ba
kanlığı Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığına 
yazdığı yazıya verilen cevap idarece neden nazara 
alınmamıştır? Bu konuda neden yalnızca TÜMAŞ 
firmasının yazısıyla yetdnilmiştir? 

3. Müteahhit firmaca temel malzemesi olarak 
kullanılacak olan ve müteahhit firmaya teslim edilen 
ocaktaki taşın, yapılan laboratuvar incelemesinde ve 
bilirkişi raporunda, taşın evsafının bu işe uygun ol
madığı belirtilmişken, bu taşların kullanılmasında 
idare neden ısrar etmektedir? Bu konuda mahkemece 
tayin edilen bilirkişilerin raporları neden dikkate 
alınmamakadır? Bu konu ile ilgili olarak Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğünde pro
jelerin doğruluğunun tahkiki istenirken, neden taş 

ile ilgili laboratuvar raporları, iddialar, bilirkişi ra
poru ve müteahhit ikazları inceleme için gönderil
miş ve gizli tutulmuştur? Müşavir firmayı özel ola
rak korumaya çalışan görevliler hakkında ne gibi 
işlemler yapılmıştır? 

4. İhale önduyurusunda neden «Beton bloklu 
ve kazık ayaklı rıhtım tesisi» olarak ilan edilmiş ve 
taramanın 10 metre derinliğe kadar yapılacağı belir
tilmişken, ihaleden sonra 20 metreye varan tarama 
ve sakıncalı olan bloklu sistemde ısrar edilmiştir? 

5. Müteahhit firma tarafından teklif edilen ve 
tüm sakıncaları ortadan kaldıran, aynı zamanda 116 
milyon lira daha ekonomik olan alternatif proje, 
müteahhit firmanın, iş bitinceye kadar fiyat artışı 
talebinde bulunmayacağı taahhüdüne rağmen, idarece 
neden reddedilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Aksaz - Karaağaç deniz üssü birinci kısım inşaatı 
ile ilgili soru incelenmiş olup, soruya konu teşkil 
eden husus bakımından dava açıldığı ve yargılama^ 
nın sürmekte bulunduğu tespit edilmiştir. Malum ol
duğu üzere Anayasamızın 138 inci maddesi : «Hiç
bir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve Mel
ikinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Mec
lisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz» hükmünü amirdir. 

Bu itibarla, sözü edilen Anayasa hükmünün, 
bu safhada, bakanlığımıza yöneltilen soruya cevap 
vermeye engel teşkil ettiği görülmektedir. 

Arz ediyorum. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AHMET SIRRI Özbek (Adıyaman) — Efendim, 
nereye dava açılmıştır, bunu öğrenebilir miyiz? 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın 138 inci mad
desi, «görülmekte olan bir dava hakkında, Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru 
sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz» hükmünü getirmiştir. 

Teşekkür ederim. 
SALİM ERER (Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
iBAŞK'AN — Buyurun. 
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İSALIM EREL '( Konya) — Anayasanın amir 
hükmüne ırağmen, böylle 'bir sözlü soru önergesi «la
na önceden niçin gündeme girdi; inicin gündemden 
çıkarılımıaldı? 

BAŞKAN — Medlis Başkanlığı, dava açılıp açıl
madığını bilebilir mi? 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (61513) 

'BAŞKAN — 10 uncu sırada İçel Milletvekili Fiille
ri Sağlar'ın, 'Başbakandan sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 

Sayın 'Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek. sayın balkan?.. Yoklar. 
iSözlü soru ertelenmiştir, 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

BAŞKAN — 11 .imoi sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Baituımlu'nun, Başbakandan sözlü soru önerge
si bulunmakıtıadır. 

Sayın Batuımilu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?,. Yoklar. 
(Sözlü soru leritetenım'i'Şitiır. 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başka-
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

BAŞKAN — 12 IDOİ sırada, 'istanbul Milletvekili 
Sabit Baıtumlu'nun, Başbakandan sözilü soru önergesi 
'bullunımalktadıır. 

'Sayın Baıtuımlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yok. 
İSoru entelenmıtşıiiir. 
13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsala
rın bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/413) 

'BAŞKAN — 13 üncü ışımada, İstanbul M'illetvekili 
iSabiıt Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru Öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Baturnüu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak-
larındakhsıktyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) 

15. — Sinop MUtetvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 14 ve 15 inci sıradaki, Sinop Mil
letvekili Halit Barış Çan'ın sözlü soru önergeleri, so
ru sahibinin izinli bulunması sebebiyle ertelenmiş
tik. 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet memurlarına yapılan lojman tahsislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada bulunan sözlü soru 
önergesi, Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'na 
aittir. Sayın Nalbantoğlu'nun soru önergesini geri 
aldığına dair önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmında 6/5)16 esas 

numarasıyla yer alan sözlü soru önergemi geri alı
yorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Bahsi geçen sözlü soru önergesi geri 
verilmiştir. 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) 

BAŞİKAN — 17 nei sırada, Erzurum Milletvekili 
Hrılımi Nailbantoğlu'nun, Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardıır. 

ISayın ıNallıbantoğU.u?., Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok: 
(Soru erıtielenmişitir. 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suu
di Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaş
larımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 
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BAŞKAN — 19 uncu sırada, Adama Milletvekili 
Cüneyt Canver'ıin, Dışişleri Bakanından' sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertdenmıişfcir. 
20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan isözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önerge
si vardır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — İçel Milletvekili. Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İçel Milletvekili 
Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
ISoru ertelenmiştir. 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

BAŞKAN — 22 nçi sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumiiu'nun, Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Baifcutmlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan ^öz
lü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, İstanbul Millet
vekili Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

İSayın Batumlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiiştir. 
24. ^- İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İstanbul Milletve
kili Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru entdenımişjtiir. 
25. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, içel Mıitotvetoili 
Fikri Sağlar'ın, Barbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Diyarbakır Millet
vekili MaJhmud Altunakar'ın, Başbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

ıSayın Altunakar?.. Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/444) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, İzmir Milletvekili 
Durcan Emirbayer'ıin, Bayındırlık ve İskân Balkanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Emirbayer?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok, 
Soru ertelenmiiştir. 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır \Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 

29. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 
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BAŞKAN — 29 uncu sırada, Çorum Milletvekili I 
Ali Ayhan Çetin'ıin, Ulaştırma 'Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Çetin?.. Ydk. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba

kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişlen Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki Aydın 'Milldlve-
ki'li Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi verilen mehil se
bebiyle ertelenmiştir. 

31. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın- I 
dirlik ve İskân Bakanından \sözlü soru önergesi (6/462) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Siirt Milletvekili 
Rıza Telkindin, Bayındırlık ve İskân Balkanından söz- I 
lü soru önergesi vardır. I 

Sayın Rıza Telkin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV I 
in .marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulama- I 
sının kaldırılış nedenine ilişkin \Tarım Orman ve Köy- I 
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) I 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Eskişehir Milletve
killi Mdhmet Nuri Üzel'in, Tarım Orman ve Köyiş- I 
leri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. I 

Sayın Üzel?.. Burada. 
Cevap verecek salyın balkan?.. Yok. I 
İSoru ertelenmiştir, I 
33. — Adana Milletvekili 'Cüneyt Canver'in, Nu- I 

tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya- I 
yınlanmama nedenine ilişkin sözlü sorusu ve Devlet I 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/468) I 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Adana Milletve
killi Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru öner- I 
ges'L vardır. I 

ISayın Canver?.. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. I 
Soru önergesini okutuyorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talıap ederilm. 

Cüneyt Canver I 
Adana | 

7 . 11 . 1985 O : 1 

1. Televizyonda yaklaşık 30 (haftadır izlediği
miz Nuıtuk adlı programın son bölümü neden yayın
lanmamıştır? 

2. Yayından kalldırıknaısımn nedeni, bu bölümde 
Atatürk'ün İstanbul Hükümeti ye Padişah Vahdet
tin ile ilgili sözlerinin bulunması mıdır? 

3. Bu yılfci tarih kitaplarında, Osmanlı Devleti
nin son günlerini anlatan bölümünde Vahdettkı'den 
hiç bahsedilnıediği doğru mudur? Doğru ise nede-
nin'i açıklar mısınız? 

4. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk' 
ün Nutku'nu dahi sansür ederek, kendi ideolojilerine 
aykırı buldukları bölümleri kesen başta TRT Genel 
Müdürü olanak üzere, ilgili yöneticiler hakkında her
hangi bir soruşturma laçıllmış mıdır? Açılimamış mı
dır? Açılmamış ise önergemü lih'bar kabul edecek mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana 
Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, televizyonda ya
yınlanan bir program hakkında soru önergesi ver
mekte; fakat soru önergesinde programın adını dahi 
yanlış zikretmektedir; bu programın adı «Nutuk» 
değil, «Nutuktan» dır.; 

«Nutuktan» adlı bu program bizatihi TRT yöne
timi tarafından ele alınarak programlaştırılması ger
çekleştirilen bir yapımdır. Çok önemli bir kaynak ol
ması sebebiyle, Atatürk'ün düşüncelerini kavramanın 
bir yolunun da «Nutuk» adlı eser olduğu gerçe
ği, programın hazırlanmasında önemli bir etken ol
muştur. 

Nutuktan adlı programın metni, Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca görev
lendirilen Profesör Doktor Ergun Özbudun tarafın
dan hazırlanmakta olup, şimdiye kadar bu metin
lerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

İddia edildiği gibi, TRT Kurumunda sansür söz ko
nusu değildir. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanununun 31 inci maddesi gereğince yayınla
nacak radyo ve televizyon programlarının denetimi 
yapılmaktadır. «Nutuktan» adlı program sadece as
lına uygunluğu açısından incelenmekte olup, en ufak 
bir çıkartma yapılmamıştır. 

6 Şubat 1985 tarihinden itibaren televizyonda ya
yınına başlanılan bu programın bugüne kadar 28 bö
lümü yayınlanmış, bu konuda ayrıca 3 açık oturum 
düzenlenmiştir. Yayın devam etmekte olan söz konu-
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su programın konu edilen bölümünün yayımlana-
mamasınım sebebi, televizyon yayıncılığı gereği or
taya çıkan naklen yayınlardıır. 

Söz 'konusu programın Çarşamba günleri haber
lerden önce yayınlanması sebebiyle, daha önceki 
tarihlerde de naklen yayınlanan bazı spor olayları 
sebebiyle yayınılanamadığı Olmuştur. 

Yapılan planlamaya göre, 6 Şubat 1985 tarihin
den bu yana devam öden programın 1 inci bölümü, 
1985 3 üncü program döneminde bitirilecekti. 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerden, programını bu 
bölümlü Ekim ve Kasım 1985 aylarında da devam 
edecektir; 2 nci bölüm 1986 yılı 2 nci program dö
neminde yayımlanacaktır. 

Sayım Canver, ayrıca bu soru önergesinin tara
fımızdan 'ihbar kabul edilip edilmeyeceğini sormak
tadır. 

Önerge bu haliyle, tarafımızdan, lihbar kabul 
edilmeye değer bulunmamıştır. 

Saygılarımla arz ©derim. (jA'MAP ısıralaırınıdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Canver. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; sayın balkanın üslubuma alıştık. Bu 
Meclis içerisinde beraber loîmaktan utanç duyduğu 
bir arkadaşımız da vardı, hatırlarsınız, vefat etti. 
Biz, sayın bakanın artık kurallara sığmayan bu üs
lubuna alıştık, ancak uzunca süredir kürsüde yoktu, 
rahat etmiştik. (ANAP sıralarından; «Biz de sizin 
üslubunuza alıştık» sesleri) 

Program yayına sokulurken daha ince düşünülme
liydi; nitekim, son bölümlünün yayından kandırılma
sı çeşitli eleştirilere yol açtı; buna engel olunabilirdi. 

Büyük Atatürk hakkında hazırlanan «Nutuktan» 
adlr programın son bölümünün maiç gerekçesiyle ya
yından kaldırılmasını da, yayınının ertelenmesini de, 
kamuoyunun takdirime 'bırakıyorum.] 

Saygılarımla. (SHP sıraliarmdan alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze)' — Söz 'işitiyorum Sayın Bıaşfcan. 

BAŞKAN — Ne vesileyle söz işitiyorsunuz efen
dim? 

DEVLET /BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın hatip yalan söylemiştir, benim böyle bir 
ifadem öfonamuştır. Zabıtlardan takıp edilsin. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Efendim Mus
tafa İzci söyledi. Yalan söylüyorsunuz... Zabıtlar 
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var... Siz yalan söylüyorsunuz. (ANAP şûralarından 
gürültüler) 

DURMUŞ FfKRt SAĞLAR (tçel) — Sayın Ba
kan, yalancı durumuna düşlüyorsunuz, iyice düşünün. 

BAŞKAN — Sayın Canver, üslubunuzu düzelti
niz, lütfen üslubunuzu düzeltiniz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — O düzeltsin. 
BAŞKAN — Herhangi bir balkana «o» diye hi

tap edemezsiniz, bir bakana, «o» diye hitap edemez
siniz. Lütfen saygılı olun efendim. .Lütfen öf endim... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Taraf tutuyorsunuz 
Sayım Başkan. 

MÜNÎR F. YAZICI (Manisa) — Yerinden ne 
bağırıyorsunuz, kalk oradan söyle. 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt isletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

BAŞKAN — 34 ve 35 inci sıralardaki, Aydın 
Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri, verilen 
mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

36. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Fırat?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

BAŞKAN • — 37 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahmaı Demirtaş'ın, Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır, • 

Sayın Demirtaş?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakam?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

39. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

BAŞKAN — 38 ve 39 uıncu sıralardaki, Aydın 
Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve 

, Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri, verilen 
mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Sökmenoğlu?.,. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — 15 gün me
hil istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Talep edilen mehil sebebiyle soru 
ertelenmiştir. 

41. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — 41 inci sıradaki, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi, verilen mehil se
bebiyle ertelenmiştir. 

42. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.*. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili M. Turan Bayezit'in, Başbakandan söz
lü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Bayezit?... Ydk< 
Cevap verecek sayın bakan?.., Yolsu 
Soru ertelenmiştir. 
44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

m, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunafcar'ın, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Altunakar?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok< 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 
İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, Başbakandan sözlü soru önergesi 
Ibulımmakltadifr* 

Sayın Üçok?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Burada* 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

f nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.!. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Hatay •Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 
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BAŞKAN — 48 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir.] 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Cevap verecek saynı bakan, 1 hafta mehil talep 
etmiş olduğundan, verilen mehil sebebiyle ertelen
miştir.. 

50. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Erel?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

51. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
gençlerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, izmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Aydemir?.., Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

52. — Hatay Milletvekili Abdurrahman D emir -
taş'in, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Demirtaş?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.., Yok. 
(Soru ertelenmiştir. 
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53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü som önergesi vardır. 

Sayın Erel?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok< 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sözlü som öner
gesi vardır. 

Sayun Nalbantoğlu?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok, 
Som emtelıenm'iştir. 
55. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu

nanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasın
daki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü som 
önergesi vardır. 

Sayın Canver?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.., Yok.ı 
Som ertelenmiştir. 

56. — Edime Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Edirne Çimento Fabrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Seyit Hüsamettin Konuksever'in, Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayıın Konuksever?... Burada, 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok, 
Soru ertelenmiştir.-
57. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Kır* 

şehir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası Belediye Baş
kanı hakkındaki şikâyete ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/499) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Sinop Milletvekili 
Özer Gürbüz'ün, içişleri Bakanından sözlü som öner
gesi vardır. 

Sayın Gürbüz?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakam?... Yok< 
Som ertelenmiştir. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/720) (S. Sa
yısı : 359) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle (Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

Savunma Sanayii Geliştirme ve (Destekleme ida
resi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Teş
kiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarlısının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerin1! aldılar. 
Tasarı üzerinde, 11 inci madde dahil, müzakere

ler tamamlanmış, 12 mei «maddenin müzakeresine ka
dar gelmişiti'k. 

12 ndi maddeyi okutuyorum: 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 

MADDE 12. — Bu Kanunun »amacınım gerçekleş
tirilebilmesi için T. C. Merkez 'Bankası nezdinde 
Başkanlık emrimde Savunma Sanayii Destekleme Fo
nu kurulmuştur. 

Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Her yıl bütçeye bu malksatla konulacak öde

nek, 
b) Her türlü alkollü içkilerin (tabiî köpüren şa

rap ile vermut ve kınakına şarabı dalbJil', sair şarap ve 
bira hariç) ve ispirtonun satışlarında paket, şişe veya 
benzeri ambalaj başına 50 liranın katları ile sigara, 
puro, pipo tütünleri, kıyılmış ıtü'tün, enfiye, tömbeki 
ve benzeri tütün mamulleri iile bira ve sair şarapların 
satışlarımda paket, şişe veya benzeri ambalaj başına 
10 liranın katlarından Balkanlar Kurulunca en çok 
20 kata (kadar tespit edilecek miktar, (Şu kadar İki, bu 
suretle Fona ödenecek meblağ, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi matrahının tespitimde gider olarak nazara alı
nır.) 

Bakanlar Kurulu, Fon ödemesine tabi tutulacak 
mamullerin ambalaj büyüklüklerine göre ödenecek 
miktarlar ile ithalat ve mal grupları itibariyle alına
cak miktarları farklılaştırmaya, Fom ödemesine tabi 

(1) 359 S. Sayılı basmayazı 6.11.1985 tarihli 25 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

olmayacak ambalaj büyüklüklerini ve Fona yapılacak 
ödemelerin usul ve esaslarını tespit etmeye yetkilidir. 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ama
cıyla kurulmuş bulunan vakıflardan Fona yapılacak 
transferler, 

d) 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Ka
nunun 11 inci maddesinde zikredilen gelirler, 

e) 25.8.1971 gün ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrı
lan payın tamamı ile mevcut veya ihdas edilecek her 
nevi müşterek bahislerden elde edilecek safi hâsılatın 
tamamı yahut bu hâsılattan Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek orana göre hesaplanarak ayrılacak mik
tar, 

f) Kamunla (vergi kanunları hariç) kurulan fon
lardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda 
yapılacak aktarmalar, 

g) Akaryakıt Tüketim Vergisine esas olan mat
rah üzerinden Bakanlar (Kurulunun tespit edeceği 
azamî ı% 5 oranında akaryakıttan alınacak fonlar, 

h) Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Gelir 
Vergisi açısından tam mükelleflerin ücret gelirleri ha
riç olmak üzere Gelir ve Kurumlar Vegisi mükellef
leri ile sorumlulülarımn ödeyeceği meblağ, 

i) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden modern 
silah, araç ve gereçler için ayrılan ödenek, 

j) 12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununum 19 uncu maddesine göre oynatılmasına 
izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde 
edilecek safî hasılattan Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek azamî '% 40 oranında alınacak miktar (şu 
kadar ki, bu suretle fona ödenecek meblağ Gelir ve 
Kurumlar Vergisinin matrahınım tespitinde gider ola
rak nazar alınır.) 

k) Fonun mal varlığından elde edilecek gelirler, 
1) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu mad

desi gereğince bedeli askerilüktem1 elde edilecek gelir
ler. 

m) Bağış ve yardımlar. 
Gendi Bütçeye dahil daire ve kuruluşlarca tahsil 

edilerek Savunma Sanayii Destekleme Fonuna öde
necek gelirlerden 2380 sayılı Kanuna göre belediye
lere ve il özel idarelerine pay ayrılmaz. 

BAlŞKAİN — Madde üzerinde Sayın Fırat, Sa
yın Yaşa ve Sayın Arıfcan söz 'istemişlerdir. 

'Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Grubunuz adına konuşmak üzere buyurun Sa-

I yın Fırat. 
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SHP GRUBU AİDINA AYHAN FIRAT (Ma
latya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
dün gündeme ıgiren ve müzalkereye alınan, bugün 
de devam eden 'bu (tasarının şu anda okunan 12 noi 
ımaddesi, kurulması öngörülen fona hangi kaynaklar
dan aktarma yapılacağına dair ıbtir madde veya kay
nakların nereden teşekkül edeceğini gösteren 'bir 
madde. 

Ben bu maddenin tespit 'ettiğim birkaç ikayna-
ğını okumak istiyorum, 

Bir tanesi, içki ve sigaradan belli 'bir miktar 
üzerinden Ibu fona ayrım yapılacaktır. Yani, siga
ra içen 'herkes veya içen her vatandaş 'bu fona belli 
bir miktarda ıkatkıda bulunacaktır. 

Diğer 'bir fıkrası, «Kanunla (Yengi kanunları (ha
riç) kurulan fonlardan, bu fona Balkanlar Kurulun
ca 'belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar» de
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 10'u mütecaviz fon ku
rulmuştur. Fonlardan, fonlara aktarına yapılıyor. 
Kurulmuş olan fonların gelirleri, zaten 'bazı [gayeler 
için hazı müesseselere, 'bazı hizmetlere yüzde ola
rak ayrılmıştı. Şimdi, o fonların gelirinden Ibu fona 
kaynak aktarıyoruz. O fona göre, kendilerini ayar
lamış olan müesseselerin bütçelerinde 'bir kısıntı ya
pacağız ve fonlar arasında ıbu kaynak aktarması o 
hale gelecek ki, Ibu hesabın içimden ileride hiç kim
se çıkamayacak ve hangi fondan, hangi kaynağın 
nerelere ne kadar gittiğinin kontrol 'imkânı da Ifcal-
ma'yacak. Kaldıkıi, fonların kontrolü ve denetimleri 
de farklı farklı. Bu denetim 'birliğinin de olmama
sından mütevellit ileride büyük sorunlar meydana 
gelecektir. 

Diğer bir fıkrasında, yüzde 5 oranında, akarya
kıttan kaynak ayrılması öngörülüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, akaryakıta hükümetin 
yaptığı zammın üzerinden daha 10. gün geçmedi. 
Türkiye'de, tarım sdkt'öründe bir önceki seneye na
zaran yüzde 1,5 civarında gerileme oldu; tarımdaki 
artış hızı yüzde 2'lerde kaldı. Ülkede üretilen 10 
ürünün, 2 tanesi hariç diğerlerinde düşüşler oldu; 
Türkiye, kendi ıkendini besleyebilen bir ülke oılma 
durumu dışına çıktı; hu sene buğday dahil, hepsi 
ithal edilecek. Çiftçinin bu kadar ağır e'konom'lk 
şartlar altında ezildiği bir ülkede, 10 gün önce, itam 
ekim mevsiminde akaryakıta zam yapıyorsunuz, ar
kadan yüzde 5'ük zammı da bu Kanunla getiri
yorsunuz.,, 

7 . 11 . 1985 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, bu şartlar altında enf
lasyonu nasıl tutabilirsiniz? Tarımda kalkınmayı, 
üretimi nasıl artırabilirsiniz? 100 dönümılülk arazisi 
olan bir çiftçinin, bilesiniz ki, 50 dönümünü sürüp 
ekebilecek kudreti kalmadı. Balkınız ekili sahalara; 
ekili sahalar düşüyor, azalıyor; çünkü köylü 100 dö
nümü gübre atamayıp ©fcmek'tense, ilaçlayamayıp 
ekmelktense, 50 dönümünü ekip, birim alandan ala
cağı verimi artırmanın yollarını arıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar zor koşullar 
altında olan bir çiftçiye, Ibu ekim mevsiminde bir 
zam daha getirmenin bir yararı var mıdır? 

IBU hükümet işbaşına geldiğinden 'beri akaryakıta 
yapılan zammın oranı yüzde 180,'i aşmıştır. Şunu 
samimiyetle söylüyorum muhterem arkadaşlarım; 
akaryakıt fiyatları tüm tüketim mallarına, tüm üre
time menfi tesir eder. Lütfen kendinizi ıbu derece 
bu akaryakıt zammına alıştırmayın. Türkiye'deki bu
günkü akaryakıt fiyatları Almanya'dan da pahalıdır. 

Diğer bir gelir kalemi de, Gelir Vergisi ve Ku
rumlar Vergisine ilave edilecek yüzde l'lilk ilaveler
dir. 

Muhterem arkiadaşlar, biz buna Plan ve Bütçe 
Komisyonunda karşı çıktık. Anayasamızın 73 üncü 
maddesi bakınız ne diyor : «"Herkes, kamu giderle
rini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür.» 

İBu, 'bir 'vergidir; bu vergiyi 50 milyona nıütesa-
viyen yayıyorsunuz. Halbuki, Anayasanın 73 üncü 
maddesi, herkesin kaldırabileceği oranda bir vergiyi 
öngörmüştür. Nitekim, Plan ve Bütçe Komisyonun
da buna muvaffak olduk ve ücretlilerin Gelir Ver
gisi üzerinden yapıilacak yüzde 1 kısıtlamaları kal
dırıldı; fakat Kurumlar Vergisine yüzde İlik ilave 
kaldı. 

Muhterem arkadaşlarımı, ben şunu söylemek isti
yorum : 15 gün önce hükümet olarak bir tasarı 
getiriyorsunuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna 12 tane 
vergi kanunu tasarısı 'getiriyorsunuz; bu 12 vergi ta
sarısından bir tanesi Kurumlar Vengisiyle ilgilidir : 
Kurumlar Vergisini yüzde 40'tan yüzde 46'ya çıkarı
yorsunuz, 15 gün sonra ona yüzde 1 ilave ediyor
sunuz. 

Bu hükümet, 1'5 gün ilerisini göremiyor mu? Za
manında niçin böyle ıgetirdi? 15 jgün önce bunu böy
le getiremez mi idi? 
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Muhterem arkadaşlarıım, Ibir hususu daha arz 
edeyim : Zannedilir iki, Kurumlar Vergisi yüzde 40' 
tan 46'ya, 1 daha ilave edildi 47'ye çıktı, yani şir
ketlere »bir yük geldi. Aslında, o da değil; vergi 
kanunları burada görüşülürken göreceksiniz, eski
den bir anonim şirket, yılda 100 milyon kazancı var
sa, bunun yüzde 40'ını, 40 milyonunu vergi olarak 
verirdi, 60 milyonu da Gelir Vergisine tabi olur, 30 
milyonu daha vergi olarak giderdi, yani 70 milyon 
öderdi. Halbuki, 'balkın şimdi ne oluyor : Yüzde 
46 öldü, 46 milyon ödeyecek, 24 milyon daha zen
ginin cebine gidecek. Onun yükü 50 milyon vatan
daşa sıvanacak. 

'Muhterem arkada§,lıarım, bu ülkede beş senedir, 
onbeş senedir vergi yükü, çalışanların omuzundadır. 
Vergi gelirlerine 'bakınız; 3,5 trilyonun yüzde 65'i, 
çalışanlardan alınır, yüzde 35'i de sanayiciler ve ser
best meslek sahiplerinden alınır. iŞ'imdi, «Vergi iade
siyle bunun bir kısmını geri verdik» diyorlar. 250 
milyar vermiş olsalar yüzde 7 yapar, demek ki yüz
de 58 ve yüzde 42'ye döndü. Bu mudur Anayasa
mın amir hükmü? Herkesin gücüne (göre vergi vere
ceğini emreden Anayasa bunu mu söylemek istiyor? 
Bir tarafta siz, şirketleri malî kazanç vergisinin dışı
na çıkarın, diğer taraftan da, ondan alamadıklarınızı 
50 milyon vatandaşa ımütesaviyen dağıtın!. 

Muhterem arkadaşlarım, fbu Kanunun gelir kı
sımlarında da hâlâ sakatlık vardır : Çok kazanan
dan çok almak lazımdır. Bunu yapın getirin, bütün 
gücümüzle sizi destelkleyelim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (1SHP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Memduh Yaşa, buyurun. 

IMDP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH 
YAŞA »(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; 

Dün' sayın bakanın konuşması dolayısıyla önce 
şu hususu 'belirtmek istiyorum : Savunma sanayii
nin kurulması konusunda, zannediyorum hepiniz
de Ibir düşünce ve gönül birliği vardır. Bunda, kim
senin kimseden şüphe etmeye hakkı da yoktur; fa
kat bu hir usul meselesidir, bunun nasıl yapılacağı 
konusunda aramızda maalesef fikir aykırılığı vardır 
ve bu fikir aykırılığı hayli derinlere gitmektedir. Bu 
madde dolayısıyla düşüncelerimi arz edeyim. 

Evvelce de belirttik, biz, fon kurulmasına karşı
yız; çünkü, bütün cumhuriyet hükümetleri ve bütün 
cumhuriyet meclisleri, millî savunmanın ihtiyaçian-
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nı, imkânların elverdiği derecede 'bütçeden ayırmayı 
daima kendilerine bir görev saymışlardır. Yani, ne 
zaman bütçeye böyle bir tahsisat konsa, Meclisten 
genellikle ittifakla geçer. Bu itibarla, ayrı bir fon 
içinden böyle bir operasyona gerek görülmemelidir 
ve bu Meclisin kontrolünden çıkarılmamalıdır. Bu 
itibarla da, bir kere bu maddenin birinci fıkrasına 
karşıyız. 

İkincisi : Bu maddenin maalesef başka kanunlar
la çelişen ve Anayasayla çelişen bazı hükümleri var, 
kısaca onları belirtmek istiyorum. 

'Bir kere, (b) fıkrasında yer alan iki esas getir
miştir bu madde; alkollü içkilerle, .genellikle tekele 
tabi diğer 'tütün ve benzeri mamullerden bahsediyor. 
Alkollü içkilerde ambalaj başına 50 lira, diğerlerin
de de 10 liralık bir mükellefiyet getiriyor; fakat her
hangi bir zaman ölçüsü 'belirtmeden, bunları 20 ka
tına çıkarma yetkisi veriyor. 

Şimdi, -bu vergi kanunlarının tartışılması vesile
siyle burada yine arz etmeye çalışacağım- bizim Ana
yasamızın 73 üncü maddesi, eski anayasalarımızdan 
farklı olarak hükümete, kanunla kullanılacak haklar 
arasında kalmak kaydıyla, asgarî ile azamî iki nispet 
arasında değişiklik yapma yetkisinin verilebileceğini 
gösteriyor. Bu bir istisna hükmüdür; yani asıl kai
de, vergilerin ve benzeri mükellefiyetlerin kanunla 
konacağı ve kanunla kaldırılacağıdır; fakat 1981 
Anayasası hükümete, hakikaten şayanı şükran 'dan 
ve bizim de tasvip ettiğimiz bir kolaylık vermiş/tir; 
bu kolaylık, istisnadır. 

Diğer kanunlarda da göreceksiniz, şimdi hükü
met bunu kaide haline getirmek istiyor; çünkü, 20 
katına çıkarmak demek, Allah korusun, Türkiye'de 
senede yüzde 500 enflasyon olabileceğini düşünmü
yor iseniz, o takdirde 10 sene müddetle böyle bir 
nispet artırımı için Meclisin önüne gelmeyeceksiniz 
demektir. Yani, Meclisin vergi koyma yetkisini hü
kümet, hatta hükümet de değil, burada bilmem kim 
alıyor. Bu doğru bir şey değil; bu, Anayasayla ve
rilmiş olan hakkın bir nevi .suiistimalidir ve bu suiis
timalin önlenmesi gerekir; çok aşırı bir yetkidir. Bel
li bir emsal koyun, 3 misli deyin, 5 misti deyin; ama 
20 misli demeyin, insaf edin. 100 misli de diyebilir
diniz, neden 20 misli dediniz? Doğrusu epey müte-
vazi davrandınız diyebilirim. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci husus, (f) fıkrasında, 
«Kanunla (vergi kanunları hariç)...» deniyor. 
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Vergi kanunları önümüze gelecek, orada maliye 
memurları için bir fon kuruluyor, maliye memur
ları kendilerini korumuşlar; ama öbür fonları koru
mamışlar. Fıkrada daha sonra, «kurulan fonlardan 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapıla
cak aktarmalar» deniyor. 

Demin konuşan arkadaşım izah etti, fevkalade 
tehlikeli ve yine, bence - ben hukukçu değilim; ama 
bir genel kültür hadisesi olarak bunu tefsir etmeye 
çalışıyorum - Anayasaya aykırı bir davranış. Çünkü, 
diğer fonlarda, fonun ne maksatla kullanılacağı, pa
ranın hangi maksatlara tahsis edileceği yazılıdır ve 
bu teşriî bir fonksiyondur. Yani, kanun vazıı demiş 
ki: «Bu paraları şu işe tahsis edeceksiniz, onun için 
ben size bu paraları veriyorum. Mesela konut fo
nu; -Türkiye'de konut meselesini halletmeniz için 
bunu size veriyorum.» 

Şimdi, kanun vazıının belirttiği bir maksadı Ba
kanlar Kurulu değiştirebiliyor; yani bir bakıma ka
nunu tadil ediyor. Eğer bu böyle giderse hakikaten 
çok tehlikeli bir girdap içine gireriz; çünkü, o zaman 
teşriî organla icra organının bütün yetkileri birbirine 
karışır. Ne lüzumu var? Mesela ortaklık senetleri ge
lirleri ve dış seyahat gelirleri konut fonuna tahsis 
edilmiştir; yani, Türkiye'nin bunlarla konut yapması 
arzu edilmiştir. Neden bunu yapmış? Çünkü konut 
ihtiyacı vardır. Şimdi, «Ben konut ihtiyacından vaz
geçiyorum; konut ihtiyacı için konmuş olan parayı 
savunma sanayiine tahsis ediyorum» diyorsunuz. 
Efendim, lüzum yok; o zaman getirelim o kanunu, 
tadil edelim ve parayı buraya aktaralım; ama o para 
orada durdukça, o maksat orada mevcut oldukça, 
böyle bir şey yapmak bana biraz ters geliyor. Bu 
maddenin bu fıkrasının kaldırılmasının doğru ola
cağını düşünmekteyim. 

Akaryakıt Tüketim Vergisine ait olan yüzde 5 zam 
için de aynı hususu ifade etmek dsterim. Bir arka
daşımız hesaplamış; bundan dolayı beklenen gelir 
150 milyar Türk lirasıdır. Bir fıkrayla Türk köylüsü
nün sırtına 150 milyar liralık bir yük tahmil edil- > 
mektedir. Bunun çok fazla olduğu düşüncesindeyim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memduh 
Yaşa. 

Sayın Arıkan, buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; maddenin (i) fık
rasını okuyorum: «Millî Savunma Bakanlığı bütçe

sinden modern silah, araç ve gereçler için ayrılan 
ödenek» Şimdi de Anayasanın 160 inci maddesinin 
son fıkrasını okuyorum: «Silahlı Kuvvetler elinde 
bulunan devlet mallarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetlenmesi usulleri, millî savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun 
olarak kanunla düzenlenir.» 

Demek ki, millî savunma için alınan modern silah 
ve araçların Türkiye Büyük Millet Meclisinin dene
timinden geçmesi gerekiyor. Halbuki, bir önceki 
maddeyle biz bu fonların denetimini tamamen Bü
yük Millet Meclisinin kontrolünden çıkardık. Bu, 
Anayasaya aykırı gözüküyor; dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. 

İkinci bir konu şudur: Dün de arz etmiştim, fon
ların denetiminde çok çeşitli uygulamalar vardı. Ge
ne bir maddeyle, daha önce 'kurulmuş olan veya 
kurulacak fonlardan buraya aktarmalar yapılacak. 
Bazı fonlar var ki, Sayıştay denetiminde; bazı fon
lar var ki, Yüksek Denetleme Kurulunun denetimin
de... O fonlardaki paraları buraya aktardığımız za
man, olduğu gibi, o denetimlerin dışına çıkarmış olu
yoruz. Sistematik bakımdan birtakım kargaşa orta
ya çıkıyor. 

Özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum: Ar
tık fonların kontrolünde hükümet de çaresiz hale 
gelmiştir. Bunu iki resmî belgeyle ispat ediyorum. 
Birinci belge şu : Dün arz etmiştim, Türkiye'de ku
rulmuş olan bütün fonlarla ilgili toplu rakamları is
temiştim. Bana cevap verildi, inceliyorum; 27 tane 
fonun sonuçlarını bildiriyorlar. Halbuki, Devlet 
Planlama Teşkilatının kamu fonları ve kullanım 
alanları var, 1983 yılına kadar olanları belirliyor; 
burada 62 tane fon var; 1983 "ten beri kurulan fon
lar İse, benim tespitlerime göre, Resmî Gazete foto
kopilerine göre, 15 tane. Demek ki, 77 fon var. Bana 
Başbakan Yardımcısının bildirdiği fon sayısı 27. De
mek ki, kendileri de bu fonların hesabını ve kitabı
nı artık bilemiyorlar; dikkatlerinize arz ederim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — 12 nc'i madde üzerindeki müzakere

ler tamamlanmıştır. 
(«Soru var efendim» sesleri) 
Sual soracak arkadaşlar Sayın Ağagil, Sayın 

Arıkan, Sayın Bayazıt. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın (Başkan, 

maddenin (b) fıkrasında, «Her türlü alkollü içkilerin 
ve ispirtonun satışlarında paket, şişe veya benzeri 
ambalaj başına 50 lira» dendikten sonra, «bira vesair 
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şarapların satışlarından, paket, şişe veya benzeri 
ambalaj başına 10 liranın 20 katına kadar Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek miktar» diyor. Ancak mad
denin birinci satırından başlayıp, üçüncü satırda 
biten parantez içindeki ifadede ise, «tabiî köpüren 
şarap ile vermut ive kınakına şarabı dahil, sair şarap 
ve bira hariç» diyor. Yani, bu fonun 'içerisine bira 
satışları dahil mi Hariç mi? Onu anlayamadım. Bu 
hususu kesin olarak öğrenmek istiyorum Sayın bakan
dan. Parantez içindeki ifadede «bira hariç» diyor, aşa
ğıdaki ifadede bira dahil ediliyor. 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZBKİ YAVUZ-
TÜRlK (Elazığ) — Sayın arkadaşlar, bu 12 nci mad
denin çeşitli bölümleri hakkında bazı açıklamalar 
yapmak zorunlu oldu. 

Bir kere, şu «20 kata kadar» meselesi var. Bili
yorsunuz bu şişeler çeşitli büyüklüklerde: Küçük eşan
tiyon şişeler var, büyük şişeler var, 5 litrelik galon
lar var. Dolayısıyla buradaki «20 kata kadar» tabiri 
bu büyük galonları kompanse etmek için kullanıl
mıştır; onu kesinlikle açıklıyoruz. 5 litrelik bir şişe
yi küçük bir eşantiyonla aynı oranda vergilendir
mek veyahut fona tabi tutmak mümkün değil.. 

İkincisi, bira konusudur. Bu tasarıyı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının uzmanları hazırladığı için, ar
kadaşlara bir danışalım. 

Efendim, uzmanların söylediğine göre, bira 10 
lirah'k bölüme dahil olarak tasnif edilmiş ve alttaki 
satırlarda da bu açıkça belirtilmiştir. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buyurun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, diğer fonlardan bu fona aktarma yapılması 
mümkündür. Acaba bu fondan da diğer fonlara ak
tarma yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ben yapılmama
sı gerektiği kanısındayım. Zabıtlara geçmesi için 
sayın bakandan soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKt YAVUZ-

TÜRK ı(Elazığ) — Bu fonun nasıl oluştuğu belli. Bu 
fondan başka fonlara aktarma yapacağız diye bir 
fıkra olmadığına göre, demek ki, böyle bir şey olma
yacaktır. Ancak diğer fonlardan buraya aktarılabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın bakan. 
İBuyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Benim kısa 2 sua

lim var. Birincisi: «Gelir ve Kurumlar Vergisi mü
kellefleri ile sorumlularının ödeyeceği meblağ de-

deniyor. Buradaki «sorumlular» tabiri neyi ifade 
ediyor? Dar mükellefiyet sorumlusu mu, stopaj so
rumlusu mu, muhtelif sorumlu mu? 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, Başkanlığa hitaben 
konuşursanız, ben anlarım. Soru müessesesi Başkanla 
zatı aliniz arasındadır. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Bu «sorumlular» 
kelimesiyle ne kastedildiğini öğrenmek istiyorum. 
Stopaj sorumlusu var, dar mükellefiyet sorumlusu 
var, var da var... Bu sorumluların hangisi kastedi
liyor? 

İkincisi, müteakip maddede, «fona yapılacak öde
melerin mükellefi, imal edenlerle ithalatçılarıdır» 
denmektedir ve bu nedenle de bu ödemeleri Gelir 
ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider 
olarak gösterebilecekler. Demek oluyor ki, fiyat, 
tüketiciye yansımayacak. O zaman, diyelim ki 50 lira 
10 kat da artmadı; en adi, en düşük (bedelli içkide 50 
lira, en yüksek bedelli içkide yine 50 lira. Acaba, bu, 
ffiyıata bağlı oiaırak, bu nispî olarak düşünülemez miy
di?, 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Şimdi tasarının 13 üncü madde
sinde bu vergilerin nasıl toplanacağı, nasıl kesileceği 
tadat edilmiş durumda. Fiyat yahut hacim bakımın
dan tadat etmek, çok zaman bazı haksızlıklara se
bep olabilir. Ancak, 12 nci maddenin (b) fıkrasında 
bu düzenleme «Bakanlar Kurulunca en çok 20 kata 
kadar tespit edilecek miktar» şeklindedir. Zaten fi
yatları da, bunların ya kıymetinden yahut büyük
lüğünden oluşmaktadır. Onu da Bakanlar Kurulu 20 
kata kadar artırarak tespit edecektir. 

BAŞKAN —Evet. 
12 nci madde üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Savunma Sanayii Geliştirme 
Ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile 
Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 12 
nci maddesinin (j) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilerek kabulünü arz ederim. 

Madde 12. 
j) 1 2 . 3 . 1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teş

vik Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılma
sına izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden 
elde edilecek gayri safi hâsılattan Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecek azamî yüzde 50 ora-
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nmda alınacak ve »Bakanlar Kurulunca Toplu 
Konut Fonu ile Savunma Sanayii Destekleme 
Fonuna dağıtımı yapılacak miktar, şu kadar 
ki, bu suretle fona ödenecek meblağ Gelir ve Ku
rumlar Vergisinin matrahının tespitlinde gider ola
rak nazara alınır.) 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Oğan Sosyali 
Ankara 

Mehmet Timur Çınar 
Manisa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Ledin Barlas 
Adana 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Önergeyi bir daha 
okutabilir misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Oylama sırasında okutacağız efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

(Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci mad

desi (f) 'bendinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ve talep ederiz. 

Musa Ateş 
Tunceli 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Vehbi Batuman 
Adana 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Salim Erel 
Konya 

Tesis edilen her fonun gelirlerinin nerelerde kul
lanılabileceği kendi kanunlarında belirtilmiş oldu
ğundan bu fıkra, geçerliliği olmayan bir husustur. 

EROL AĞAGÎL {Kırklareli) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — Ne konusunda efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, dün
kü oturum esnasında buyurdunuz ki, «Gerekçesi ol
mayan önergeleri esasında nazarı itübare almamak 
lazım» 

BAŞKAN — Öyle bir şey demedim efendim. Ben, 
gerekçe bildirildiği takdirde daha salim bir müzake
re usulü olur diye şahsî düşünce ve görüşümü açıkla
dım, 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Doğru efendim. 
dolayısıyla, demin okunan önerge, gerekçesiyle oku
nursa memnun olurum. 

BAŞKAN — Ben arkadaşlarıma bu temennimi 
söyledim; tabiatiyle kendilerinin takdirine ait bir 
husus, 

AYHAN FIRAT '(Malatya) — Sayın Başkanım, 
birinci okuduğunuz önerge eğer burada oylanmaya 
kalkılır ve hükümete de, «katılıyor musunuz?» diye 
sorulunca, «Evet» derse, komisyon da buna iştirak 
ederse, maalesef Meclis müzakerelerine gölge düşer. 

önergeyi tekrar okutun; önerge sahipleri izah 
etsinler, ne getiriyor, ne 'götürüyor? Kime ne getiriyor, 
kimden ne götürüyor? istirham ediyorum. Açıklık 
kazansın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Fırat... Zatı âliniz 
Meclis müzakerelerini çok iyi takip eden değerli bir 
milletvekili arkadaşımızsınız. Bu itibarla, usulün na
sıl olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Şimdi, aykırılık de
recesine göre yeniden okutulacak,' o zaman Genel 
Kurul bir defa daha dikkatlerini önergeye teksif 
edecek. Bu itibarla, aykırılık derecelerine göre ye
niden okutulmasının esbabı mucibesi ve içtüzüğe 
bunun konuşmasının hikmeti de budur, zatı âlinizin 
endişelerini gidermek içindir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Gerekçesi yok 
efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
gerekçe yok. Fona ne getiriyor, ne götürüyor?.. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçe zarureti yok. Ben, 
dün Sayın Ağagil'in bir önergesi vesilesiyle hüküme
tte yeniden söz verme gibti bir durum hâsıl olduğu 
için, bunun bu şekilde olmasında fayda olur diye 
şahsî temennimi söyledim. 

Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre oku
muyorum: 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Söz alabilecek mi
yiz efendim? 

BAŞKAN — Alamazsınız efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, söz ala

mazsak, siz hükümete ve komisyona soracaksınız, 
oylayacaksınız; yüce Meclis neye oy verdiğini bilme
yecek. Ben size neticeyi söyleyeyim: Neticesi, kabul
dür. istirham ederim; fona ne getiriyor, ne götürü
yor, bilelim. (ANAP sıralarından gürültüler), 

ÖMER FERRUH ILTER (istanbul) — Okursan 
anlarsın. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, ben İçtüzüğü tatbik 
etmek mevkiindeyim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Acaba bunun 
bir tek sayfasını okudun mu arkadaşım? 

ÖMER FERRUH ILTER (İstanbul) — Onu ben 
hazırladım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT '(Ma'liatya) — Hayır, hayır, şu
nu izah edemezsiniz, ne getirdiğinizi izah ©demezsi
niz... 
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BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, 'başkalarını it- j 
ham etmeye hakkınız yoktur. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır, birisi ba
na, «Okursan anlarsın» dedi de, onun için... 

BAŞKAN — Sizi sükûnete davet ediyorum. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, ben 

«okursan lanlarsın» diyene söylüyorum. 
'BAŞKAN — Efendim, arkadaşların bir kısmını 

okumaımazlıkla itham ederseniz, o cevabı alırsınız. 
AYHAN FIRAT »(Malatya) — Hayır, öyle değil. 

Ben dedim ki, anlayamıyorum dedim de... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun, oturun efendim, 
oturun. I 

Şimdi, önergeleri aykırılık derecelerine 'göre, ye
niden okutuyorum : I 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci mad

desi ı(f) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve talep ederiz. 

Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagill ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet.ve komisyon bu önergeye 
katılıyorlar mı efendim? I 

PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMÎR (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (KırMareli) — Sayın Başkan, 
muhterem mlMetvekiMeri yüce huzurunuzu işgal et
mek ve bir antipatik havaya neden olmamak için 
açıklamıyorum; ama biz bu tasarının nasıl hazırla
nıp, nasıl 'geldiğini biliyoruz. Kimlere ne getirip, ne 
götürdüğünü de ileride tatbikat gösterecek; sizlere 
şeref sözü veriiyorum, huzurunuzda çıkıp arz edece
ğim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Ancak, bu vesileyle, Başkanın müsamahasına sı
ğınarak demin yerimden sorduğum soruyu, kanun-
da maddî hata olmaması için açıklığa kavuşturul
ması bakımından bir kere daha arz ediyorum: Bira 
imalatı yapan devlet ve özel ŝektör fona ödeme ya
pacak mı, yapmayacak mı? Bu hususta bu madde
de çelişki vardır. Bir yerde, «ödemeyecek», bir yer
de, «ödeyecek» deniyor. Sayın bakanın verdiği ce
vapta ise, bu konuya kesinlikle değinilmedi. Zabıt
lara geçmesi için arz ediyorum. Yarın, bira imal I 
edenlerin isteyeni bu vergiyi öder, istemeyeni öde- J 

| ımez; çünkü, demin arz ettim, aynı maddenin iki ay
rı yerinde çelişki var. 

Geliyorum önergemle ilgili (f) 'bendine : Demin 
I Ibu madde üzerinde konuşan Sayın Fırat ve Sayın 
I Yaşa izah ettiler; benim önergem de gayet açık. Ben 

tetkik ettim: Bugüne kadar çıkardığımız fon kanun-
darmda, elde edilen gelirlerin nerelerde kuîhnılabi-

j leceği tadat edilmiş. O zaman bu kanun ortaklıkta 
olmadığı için, buraya para verileceği maddesi yok. 
Dolayısıyla siz şimdi burada eğer diğer fonlardan 
bir gelir kaynağı olarak bu fona para aktarmak için 
hüküm koyarsanız o ikanun'Uarla çelişki teşkil eder. 

1 Bütün gayemiz, hukuk ve kanun tekniğine uymak 
I ve birtakım hukukî çelişkiler, hukukî anlaşmazlıklar 
I nedeniyle, mahkemelerimizde vatandaşlarla birtakım 
I teşkilatları veya devleti karşı karşıya getirmemeye 
I matuftur. Ya bu söylediğimiz maddeyi 'geri alıp ta

dat ederek tekrar getirsinler, ya da bunu tamamen 
ortadan kaldırsınlar; bilahara getirilecek ek bir mad
de iîe-sizler buradasınız, islediğiniz zaman istediğiniz 
kanunu çıkartmaya yetkilisiniz- daha hukukî, daha 
düzgün bir düzenleme getirsinler. Buradan, herhalde 
bir siyasî amaç, buradan herhalde sağa sola selam 

i diye bir şey çıkaramazsınız. Dün saat 15.00*ten beri 
1 bütün gayemiz, kanunun daha düzgün çıkmasıdır; 

Ama bir ast kademenin üst kademeye direktif ver
mesinin hukuka aykırı olduğunu da size arz ettiğim
de, maalesef ki kabul etmediniz. 

Takdir yine de yüce heyetindir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN. — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 'Savunma Sanayii Geliştirme 
ve 'Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile 

I Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 12 
nci maddesinin (j) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilerek kabulünü arz ederim. 

Madde 12. — 

j) 12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına 
izin verilen talih oyumlarının işletildiği yerlerden el
de edilecek gayri safi hâsılattan Bakanlar Kurulun
ca tespit edilecek azamî yüzde 50 oranında alınacak 
ve Bakanlar Kurulunca Toplu Konut Fonu ile Sa-

I vunma Sanayii Destekleme Fonuna dağıtımı yapıla-
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cak miktar, (şu kadar ki, bu suretle fona ödenecek 
meblağ Gelir ve Kurumlar Vergisinin matralhrnın 
tespitinde gider olarak nazara alınır.) 

Zonguldak Milletvekili 
Pertev Aşçıoğlu ve arkadaşları 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Ne bakımdan söz istiyorsunuz? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Kimlere çıkar sağ

lanıyor; yüzde 1 çıkar kimlere sağlanıyor; onun ce-
vaibını istiyorum, bunu istemek benim hakkım. Kim
lerin kumarhanesi varsa, çıksın ortaya. (ANAP sı
ralarından «Otur» sesleri) Evet, savunmaya verece
ğiniz yüzde İli kumarhanelerde kaçırıyorsunuz. Ka-
çırın IbafcaÜım, kaçırın, savunmaya yüzde 1 vermeyin. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE 'BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — 'Katılıyoruz ©fendim. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRiK {Elazığ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul 
edilmiştir. 

1'2 nci maddeyi, kabul edilen önerge ile 'birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
12 nci madde, kalbul edilen önerge ile birlikte kalbul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mükellefiyet, 'beyan, ödeme yeri ve zamanı 
MADDE 13. — 1. Bu Kanunun 12 nci maddesi

nin (b) bendinde sayılan mamullerin teslimi nedeniy
le fona yapılacak ödemelerin mükellefi, bu mamul
leri dahildi imal edenlerle -ithalatçılarıdır. 

'Bu şekilde yapılacak ödemeler, 3065 sayıl! Kar
ma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre düzen
lenen Ek Vergi beyannamesi ile beyan edilir ve 'bu 
verginin ödeme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine 
ödenir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer 
alan istisnalar, 'bu fıkra uygulaması yönünden de ge
çerlidir. 

2. 25.8.19*71 gün ve 1473 sayılı Kanuna göre ay
rılan payın tamamı ile mevcut veya ihdas edilecek 
her nevi müşterek bahislerden elde edilecek safi hâ
sılatın tamamı yahut bu hâsılattan Bakanlar Kuru
lunca tespit edilecek orana göre hesaplanarak ayrı
lacak miktar, müşterek bahisleri düzenleyen gerçek 

veya tüzelkişiler tarafından bilet 'bedel ile 'badikte 
tahsil edilir. Tahsilatı müteakip Fona ait meblağ ilgili 
ayın Katma Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte 
(Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan ver
gi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir. 

'Bu meblağın beyanına ait usul ve esasları belirle
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

3. Akaryakıt Tüketim Vergisi (mükellefleri ta
rafından Akaryakıt Tüketim Vergisine esas olan mat
rah üzerinden Bakamlar Kurulu Kararı ile Savunma 
Sanayii Destekleme Fonuna ödenmek üzere tahsil 
edilen meblağ bu kuruluşlar tarafından bir aylık dö
nemde yaptıkları satışlarını takiben ertesi ayın 20 nci 
günü akşamına kadar merkezlerinin 'bağlı oldukları 
vergi dairesine sekili ve muhtevası Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile 
bildiriılir ve bu meblağ aynı süre içinde ödenir. 

4. 12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına 
izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden el
de edilecek safi hâsılattan Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek azamî % 40 oranında alınacak ımiktar, tes
pit edilen oran dahilinde hesaplanarak bu müessese
leri işleten gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ay 
verilecek Katma Değer Vergisi beyannamesi ile bir 
Tikte Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunu
lan vergi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek 
ödenir. 

IBu meblağın beyanına ait usul ve esasları belirle
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

5. Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak hesaplanan 
verginin % 2,5'i Geür ve Kurumlar Vergisinden ayrı 
alarak Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 
meblağ olarak mükellefler ve sorumlular tarafından 
hesaplanır. 

Vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular, 
hesapladıkları Fona ait miktarı muhtasar beyanna
meye ilave ederek bağlı oldukları vergi dairesine, 
tevkif edilen vergilerle birlikte öderler. 

Yıllık, münferit ve özel beyanname veren Gelir 
ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Fona ait bu meb
lağı beyannamelerine dahil ederek Gelir ve Kurum
lar Vergisi ile birlikte öderler. Şu kadar ki, beyan
nameye dahil kazanç ve iratlar üzerinden daha önce 
hesaplanmış Fona ait miktar mevcut ise, bu miktar 
beyanname üzerinden hesaplanan Fona ait miktar
dan mahsup edilir. 

Dahili tevfikat miktarı, bu Fona tabi değildir. 
Kazançlar götürü usulde tespit edilen mükellefle

rin Fona ödeyecekleri meblağın hesabında vergi kar-
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nelerinde yazılı matrah üzerinden hesaplanan Gelir 
Vergisi esas alınır. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile vergi 
sorumluları tarafından fona ödenecek meblağın tarh, 
'tahakkuk 've ödenmesine ait usul ve esaslar hakkın
da, Gelir ve Kurumlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve 
ödenmesine ilişkin hükümler uygulanır. 

'Bakanlar Kurulu, 'bu 'maddede yazılı % 2,5 ora
nını •% 7,5'e kadar yükseltmeye veya sıfıra kadar in
dirmeye yetkilidir. Bu yetki, gelir unsurları itibariy
le veya stopaja tabi unsurların her 'biri için ayrı ayrı 
oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

IBU madde uyarınca verigi daireleri ve saymanlık-
laroa, 'tahsil edilen Fona ait paralar, tahsilatın yapıl
dığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T. C. Merkez 
'Bankasındaki 'Fon hesabına gönderilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
IVURAL ARIK AN (tzmir) — Bir sual sormak 

istiyorum Sayın (Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VURAL ARTKAN (İzmir) — Sayın Başkanım, 

yalnız, hükümet kanadını lütfen ikaz buyurunuz, 
suallerimize cevap versinler. 

BAŞKAN — Biraz öne teşrif eder misiniz efen
dim?.. ıBen evvela işiteyim Sayın Arikan; lütfen 'bi
raz öne teşrif eder misiniz? 

VURAL ARTKAN ı(İzmir) — Sayın Başkanım, 
demin «sorumluları» sormuştum; 13 üncü maddede 
de «Vergi tevküfatı yapmak zorunda olan sorumlu
lar» diyor ve 12 nci madde ücret gelirini hariç tutu
yor, Gelir Vergisine tabi tüm kazançlar üzerinden 
alınan vergilerden kesinti yapılacağını söylüyor. De
mek oluyor ki, şu durumda, menkul sermaye irat
larından da tevkif at yapılıyor. Mesela faiz gelirlerin
den yapılan tevkif atlar da ayrıca fona dahil edile
cektir. IBunun açıklanmasını, yani hu sualin cevabını 
öğrenmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, bu teknik konularda ilgili arka

daşlar izahat verebilirler. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKAM ZEKİ YAVUZ-

TÜRK '(Elazığ) — Gayet tabiî efendim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş

kan, sorulan soruyu duymadık. 
'BAŞKAN — Efendim soruyu, soru soran arka

daş 'Başkana yöneltir, 'Başkan da soru mahiyetindey-
se arz eder. Şimdi önden ben de ancak bu kadar 
işitebildim Sayın Arıkan'ı. 

Teknik arkadaş, bakan adına cevap verecek. 
(MDP sıralarından «Soru nedir?» sesleri) «Faiz gelir
lerinden de aynı şekilde tevfikat yapılacak mı?» der 
Sayın Arikan. 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ ALTAN TU
RAN — Efendim, madde metninde kastedilen, her 
türlü ıtevkifattan buraya da pay ayrılması konusu
dur. 13 üncü 'maddenin sonunda Bakanlar Kurulu
nun buraya gidecek miktarın hesabında yüzde 2,5'u 
yüzde 7,5'a kadar artırabileceği, ancak sıfıra kadar 
da indirebileceği kayıtlı. Bu sebeple, Bakanilar Kuru
lu, yetkisini bu hudutlar dahilinde kullanabilecektir. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Şimdi, 12 nci maddede, (j) fıkra

sındaki «safi hâsılat» tabirinin «Gayri safi hâsılat» 
olarak değiştirilmesi önergeyle kabul edildi. Burada, 
dördüncü fıkrada «Safi hâsılat» denmektedir. 

MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — Bu 
konuda bir önerge 'gönderiyoruz. 

BAŞ/KAN — Verilen önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan tasarının 13 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasında yer alan «Safi hâsılat» ifadesi
nin «Gayri safi hâsılat» ve «yüzde 40» oranının «yüz
de 50» 'olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kemal Togay Yaşar Altoayrak 
İsparta İstanbul 

Eyüp Aşık Ömer Ferruh İlter 
Trabzon îsıtanibul 

Fahir Salburiiş 
IBursa 

Gerekçe : 12 nci maddede yapılan değişikliğe 
paralel olarak değişiklik yapılması önerilmektedir. 

IBAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKt YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılıyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Katılıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
'Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

•13 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edeni!er... Etmeyen
ler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

— 283 — 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Muafiyetler 
MADDE 14. — 1. Savunma Sanayii Geliştirme 

ve Destekleme Başkanlığı ile Başkanlık emrinde ku
rulan fon; 

a) Kurumlar Vergisinden, 

b) Yapılacak 'bağış ve yardımlar nedeniyle Vera-
set ve İntikal Vergisinden, 

c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla 
Damga Vergisinden, 

d) Açtıkları krediler dolayısıyla lehte tahakkuk 
edecek faizler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi
sinden, 

Muaftır. 
2. Bu Kanun hükümlerine göre Savunma Sana

yii Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı ile bu Baş
kanlık emrinde kurulan fona devredilen (Yeni ku
rulacak olanlar hariç olmak üzere); 

a) Vakıfların çeşitli şirketlerdeki hisselerine, 

ib) Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdür
lüğü ve 'bağlı ortaklığına, 

Daha önceki mevzuat ile tanınan vergi, resim ve 
harç muafiyet ve istisnalarına ilişkin hükümlerin uy
gulanmasına devam olunur. 

(BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : .Kabul 
edenler... Etmeyenler... 14 üncü 'madde kabul edil
miştir. 

'15 inci maddeyi okutuyorum : 
213 ve 6183 sayılı kanunların uygulanması 
MADDE 15. — Mükellefler ile vergi soruımluları 

tarafından hu Kanuna ıgöre hesaplanarak ödenmesi 
gereken 'Fona ait meblağ hakkında Vergi Usull Ka
nunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 3065 sayılı Katma Değer Ver

gisi Kanununun 60 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Ek Verginin matrahı, Katma Değer Vergisi 
matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Şu 
kadar ki Savunma Sanayii 'Destekleme Fonuna gön
derilecek miktarlar matraha dahil edilmez.» 
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BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın 
Başkanım, /bir şey sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkır. 
ABDURRAHMAN BOZKIR ((Konya) — Efen

dim, arkadaşımız maddeyi okurken, «2 Ek Verginin 
matraihı» diye okudu; halbuki 2'n'in önünde nokta 
var, 2 mi, 2 nci mi? 

IBAŞKAN — Efendim, 2'den sonra nokta var; 
fakat o nokta «nci» manasında değil, fıkra numara
sından sonra konulması gereken işaret. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1!6 ncı madde kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Denetim 
MADDE 17. — Başkanlık ve Fonun her türlü is

temi Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca iki yıl için seçilecek 
birer kişiden 'teşekkül eden bir kurul tarafından de
netlenir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
'Buyurun Sayın Vural Arıkan. 
Sayın Tutum, grup adına mı söz istiyorsunuz?. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şahsım adına is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, siz 3 üncü sıradası

nız; tabiatıyla, grup adına söz isteseydiniz, size tak
dim edecektim. 

Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; dün-, 1 inci maddenin görüşülme
si sırasında huzurlarınıza çıkmış ve millî savunma İle 
ilgili denetimin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
özel bir kanunla teşkil edilerek yapılacağını arz et
miş, gere'kçeleriımi de sunmuştum; tekrardan içtinap 
ediyorum. 

Şimdi, getirilmek istenilen yöntem üzerinde dur
mak istiyorum. Hükme göre 3 kişi seçilecek. Nere
den seçilecek? Hükme göre, özel sektörden de seçi
lebilir, tamu sektöründen de seçilebilir. Bu denetim 
organı sürekli mi olacak, yoksa arzu edildiği zaman 
tayin edilip, görev yaptırılıp, göreVi son mu bulacak
tır; belli değildir. Yetkileri neler olacaktır; 'belli de
ğildir. Yapılan denetümin hukukî sonucu ne olacak
tır; belli değildir. Türk hukuk sisteminde özel şir
ketlerin murakabesine dahi çok büyük önem verilip, 
seçilecek murakıbın nitelikleri, vazifeleri, genel ku-
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mlu toplama ve menetme (uzun boylu söylemek is
temiyorum, Miyopsunuz) gibi yetkilerinin hepsi tespit 
edilmiştir. Onda bu nitelikleri arıyorsunuz, yetkilerini 
sayıyorsunuz; fakat trilyonluk fonlarda, millî savun
ma gibi hizmetlerde gayri ciddî olarak bir denetim 
unsuru getiriyorsunuz. 'Belki sayın bakan veya sayın 
komisyon bu konuyla alakalı olarak, «Efendim, son
raki maddelerde göreceksiniz, 'Millî Savunma Bakan
lığının çıkaracağı bir yönetmelide biz 'bunu düzen
leyeceğiz» diyeceklerdir. 

Şimdi tetlkik buyurursak, Anayasada kanunlar hi
yerarşisi şöyledir : 

1. Anayasa 
2. Kanun 
3. Tüzük 
4. Yönetmelik. 

Bunlara Anayasa açık: açık yer vermiştir. Anaya
sanın 124 üncü maddesini açar ve okursanız şunu gö
receksiniz; Yönetmelikler, kanunlarda belirli husus
lara göre uygulamayı tespit İçin getirilirler ve kanun
lara aykırı olamazlar. Hâlbuki, başta sorduğum sual
lere göre, yönetmelikler yeni durumlar ihdas edebile
cektir. Hukukun elifba'sıdır; yönetmelikler yemi du
rumlar ihdas edemezler; hatta ıhiyerarşik sırada yö
netmeliklerden bir önce olan tüzüklerin dahi bunu 
yapabilmesi mümkün değildir. Her türlü kamu hu
kuku kitabında; incesinde kalınında, yerlisinde ve ya-
banci'sında bu vardır. Onun için, suyu tersine akıt-
mamaya çalışalım; aksi takdirde o akıntıya bizler de 
kapılır gideriz. Ben 'bu konuda hassasiyet gösterece
ğinize güveniyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ferit Melen, buyurunuz efendim. 
MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu, yeni gelen bir 
madde değildir. Artık, hükümet bunu itiyat haline 
getirdi; teşkil ettiği bütün fonların denetimini Meclis 
murakabesi dışında bırakmak için hükümler getir
mektedir. 

Anayasamızın malî ve iktisadî tasarruflar konu
sunda iki maddesi vardır; yani iki denetim müesse
sesi düşünmüştür. Bunlardan birisi 160 inci madde
dir, orada şöyle demektedir ; «Madde 160. — Sayış
tay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve 
giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemle
rini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen in

celeme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yap
makla görevlidir...» der ve devam eder. 

Bu, genel ve katma bütçeli dairelere ait bir dene
timdir. Burada bir istisna vardır; o da, sadece Silahlı 
Kuvvetlere ait malları ihtiva eder; yani, «Top, tüfek 
cephane vesaireye ait denetim işi özel bir kanunla 
tanzim edilir» demiştir; geri kalanı ise Sayıştayın de
netimine tabidir ve Anayasa, «Meclis adına yapar» 
der. Binaenaleyh, bu denetimin neticesi Büyük Mil
let Meclisine gelmeye mecburdur. Her sene, kesinhe-
sap kanunları ile bunu Meclise arz eder ve Meclisin 
murakabesi bu şekilde yerine getirilmiş olur. 

İkinci hüküm ise 165 inci maddede açıklanmıştır. 
«Madde 165 — Sermayesinin yarısından fazlası doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan 
kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Mil
let Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzen
lenir» der. 

Diyelim ki, bu bir kamu kuruluşudur; ama dene
timi kim yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na bir kurul yapacaktır. İktisadî Devlet Teşekkülleri 
için; biliyorsunuz, bir Yüksek Murakabe Heyeti teş
kil edilmiştir, denetimi o yapıyor ve denetimin sonuç
larını bir raporla yine Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne gönderiyor ve bu rapor komisyonda tetkik edildik
ten sonra Genel Kurula arz ediliyor. 

Şimdi, her iki halde de, denetim Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adınadır ve denetimin neticesinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisine getirilmesi mecburidir. 

Şimdi, burada kurulan bir özel kurul var; 3 kişi
lik; birisi Başbakan, birisi Millî Savunma Bakanı, 
diğeri de Genelkurmay Başkanıdır. Bir defa, bunlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapa
mazlar; çünkü burada denetimin sonuçlarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirmeyi emreden bir hü
küm yok. Binaenaleyh, bu denetimin neticesi hükü
mette kalacaktır; bu, bir nevi, hükümet adına yapılan 
bir denetimdir; o da yanlıştır. İcra organı, kendi ta
sarruflarını, kendi icraatını, kendisinin tayin ettiği 
bir denetim vasıtasıyla denetliyor. Bu hukuken de 
mümkün değildir ve Anayasaya da sığdırmak müm
kün değildir. Şimdi, bu kuruluş, Millî Savunma Ba
kanının gözetimi altında çalışacaktır, o bakanlığın 
bünyesine dahildir; öyle gelmiştir ve bunun deneti
mini Millî Savunma Bakanı elbette idarî yoldan yap
tırabilir; müfettişleri vardır, o yoldan daima denetler; 
ama Millî Savunma Bakanının emirleriyle hareket 
edecektir. Şimdi, hem Millî Savunma Bakanının 
emirleriyle hareket edecek ve hem de bunu Millî Sa-
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vunma Bakanının tayin ettiği bir kimse denetleye
cek... Yani, Millî Savunma Bakanı kendisini denet
leyecek kimseyi kendisi tayin etmiş oluyor. Bu ne 
hukukla bağdaşır, ne mantıkla bağdaşır, hele Ana
yasa ile hiç bağdaşamaz. Yani, hükümet bu yollarla 
teşkil ettiği fonlar, (ki, şimdiye kadar teşkil ettiği fon
ların toplamı 1 trilyona varmıştır) Meclisin denetimi 
dışına çıkarırsa, o vakit Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, tatil kararı verip gitmekten başka bir şey kal
maz. 

Teşekkür ederim. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 17 nci madde, bir kurulu
şun, niteliği melez bir kuruluşun denetim maddesi. 
Bu kuruluş kamu kaynaklarını kullanıyor; ama tabi 
olduğu rejim belli değil. Büyük bir ihtimalle özel hu
kuk rejimine tabi; fakat öylesine karma ki, personeli 
657'ye tabi, kadroları var. Hangi önemli faaliyetle
rinde özel hukuk rejimine tabi, o belli değil. Sayın 
Arıkan'ın belirttikleri gibi, belki yönetmelikle bir şe
yi çözmeye çalışacaklar; ama bu denetim maddesi, 
yaratılan, niteliği belirsiz bir kuruluşa son derece uy
gun düşen bir denetim maddesi. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu müesseseyi nasıl ni-
teliyeceksiniz? Bir icra komitesi var; bütün sorum
luluk orada toplanmış. Dünyanın hangi yerinde - ge
çici nitelikte kurullar hariç - var; başbakan, genelkur
may başkanı ve millî savunma bakanından oluşan 3 
kişiden ibaret bir müessese? Olmaz beyler, olmaz, 
böyle müessese olmaz... Bu müessese bir kamu fonk
siyonunu ifa edecek ve denetlenecek. Kim denetleye
cek bunu, bu icra komitesini neresi denetleyecek, size 
soruyorum? Olmaz... Yani, icra komitesi doğrudan 
doğruya, son derece önemli stratejik kararlar vere
cek - 4 üncü madde bunu belirtiyor zaten - hem dü
zenleyici direktifler, hem de bazı tercihler yapacak, 
tedarik şekilleri tespit edecek. Bunlar kamu hizmeti
dir. Bu hizmetleri yerine getirenler, bu komite, nasıl 
sorumlu tutulacak, hangi hukukî yönden sorumlu tu
tulacak? 

Denetime bakıyorsunuz; denetim son derece kısır 
bir ifadeyle, «Başkanlık ve fonun denetimi 3 kişilik 
bir kurul tarafından yapılır» diyor. Tabiî, bu 3 kişi- t 

lik kurulun denetleyeceği başkanlık, Millî Savunmaya 

bağlı; Millî Savunma Bakanının kendisi, icra komi
tesinde üye!.. Bu nasıl denetimdir? 

Bir defa bu metnin Türk idare hukukunu ve sis
temini bilmeyen, son derece acemi bir kalemden çık
tığı apaçık meydanda. Örneğin, «seçilecek» diyor. Ne
yi seçecek, neresi seçecek? Acaba kastı, atanma mı? 
Atanma değil; atanma olsa, sürekli olur. Belli bir sü
reyle ne yapacak? Görevlendirecek. Herhalde kastı 
o; ama bizim bütün yasa taslaklarında, tasarılarında 
bolca kullandığımız, son derece savurgan bir hukuk 
ifadesi kullanılarak, «seçilecek» diyor. Kim seçecek 
bunu? Burada belirtilen: Başbakanlık, Millî Savunma 
Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı seçecek. 
Nasıl seçecek? Nitelikleri belli kişilerden, bir organ
dan mı seçecek? öyle bir şey yok. Bu, görevlendir
me; tipik görevlendirme... Peki, bu görevlendirmede 
hiçbir kıstas yok; demin bir arkadaşımızın belirttiği 
gibi, nereden görevlendirileceği de belli değil; sokak
tan mı, serbest meslek erbabından mı, yoksa bakan
lık bünyesinde çalışan bürokratlardan mı görevlendi
recek? Orası belli değil. Nitelik : Yok. 

Şimdi, böyle 3 kişilik bir kurulun, nasıl bir dene
tim yapabileceği farz edilmektedir? Üstelik öyle kap
sayıcı bir ifade kullanmış ki, «her türlü işlemi» diyor. 
Ne demek, her türlü işlem? Benim bildiğim, «işlem
ler» deyince yalnız malî işlemler değil, idarî işlemler 
de var; yani idarî işlemleri de mi bunlar denetleye
cek? Mümkün müdür bu? Nasıl yapılacak? Çünkü, 
tüzelkişiliği olan ve doğrudan doğruya Başbakanın 
ve Cumhurbaşkanımızın imzasını taşıyan müşterek 
bir kararnameyle atanmış bir kimsenin idarî işlemle
rini mi denetleyecek? Nasıl yapacak bunu? Olur mu 
bu? Mümkün müdür? Yapmayın, böyle suigeneris 
birtakım müesseselerle, hukuk sistemini tahrip etme
yin. Alın bunu geriye efendim, yeniden düzenleyin. 
Böyle ifade, böyle denetim sistemi olmaz. 

Sayın komisyondan ve hükümetten bu maddeyi 
lütfen geri çekmelerini diliyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet Mecl'M Başkanlık Divanına 
Halen görüşülmekte olan 1/720 esas No. lu Ka

nun tasarısının 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
'değiştiritaesim arz ve teklif ederiz. 
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Denetim. 
MADDE 17. — Başkanlık ve Fonun her türlü 

işlerinin denetimi Sayıştay tarafından yapılır. 
Erol Ağagil Ayhan Fırat 
Kırklareli Malatya 

M. Besim Göçer Musa Ateş 
Çorum Tunceli 

Salim Erel Muhittin Yıldırım 
Konya Edirne 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katilıyorlarmı efendim?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKAM ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
izlin verir misiniz?. 

BAŞKAN — önergeyi mi izah edeceksiniz efen
dim?. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EROL AĞAGİİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; ben dün saat 15.00'ten beri hu
zurunuzu çok işgal ettim; şu anda, sadece bir iki 
cümle söylemek için huzurunuzdayım. 

Sizlerin yüksek takdirlerinize arz ediyorum : Ba
na, herhangi bir tüzelkişilikli özel bir şirket göste
rin ki, böyle bir denetimi olsun. Bırakın devlet ku
ruluşunu; bana bir tek özel komandit şirket, limited 
şirket, anonim şirket gösterin ki, böyle bir denetimi 
olsun. Özel şirkette dahi böyle bir denetim mümkün 
değil Neden mümkün değil?. Çünkü, özel şirketi de, 
sonunda devlet denetliyor. Burada öyle bir şey koy
muşuz ki, devletin de denetimini tümüyle ortadan 
kaldırmışız. 

Mademki, bu fonu kullanma yetkisi olan icra 
komitesinin içerisinde bu memleketlin Sayın Başba
kanı var, Sayın Genelkurmay Başkanı var, Sayın Mil
lî Savunma Bakanı var; bunun denetimini ISayıştaya 
vermiyorsanız, Yüksek Denetleme Kuruluna verin. 
Haydi bunu da yapmadınız; Millî Savunma Bakan
lığına bağlayın; Millî Savunma Balkanlığının bünyesi 
içerisinde, Maliye Bakanlığına ait saymanlıklar var; 
onlar denetlesıin... Nedir bu isteğin sebebi?. Neden 
bu yüce makamlar, yarın, ileride şaibe altında bıra
kılabilecek bir taahhüde -tarafımızdan- sokuluyor?. 
Bunu bizden isteyen yok. 

Bu maddenin içerisinde M'illî Savunma Bakanı
mız var -zaten kurul oraya bağlı- Başbakanımız var, 
Genelkurmay Başkanımız var; ben, şimdi veya ileri
de, bu makamı işgal edecek hiçbir şahsın, devleti 
temsil eden bu yüce makamların devlet denetiminden 
kaçacağını tahmin ve kabul edemiyorum. İşlerimi sü
ratlendireceksiniz?. Sayıştayın hangi denetimi neyi ge
ciktiriyor?. Eğer böyle bir şey varsa, getirin onu de
ğiştirelim. 

Bunu, ne mantığın, ne hukukun, ne de vergi ve 
denetim tekniğinin alkil sır alacağı bir husus olarak 
görmüyorum. Bunu komisyon ve hükümet lütfen ge
ri alsın; denetimi ya Millî Savunma Bakanlığındaki 
Maliye Bakanlığına ait saymanlıklara bağlasın veya
hut Yüksek Denetleme Kuruluna bağlasın veya hiç 
değilse, benim önergemde arz ettiğim gibi, Sayıştaya 
bağlasın, öyle getirsin. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18. — 3670 'sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 1 ve 11 inci maddeleri aşağıdaki 
şek ilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Savunma (Sanayiine yardım etmek 
gayesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı tüzel
kişiliği haiz, özel hükümlere tabi ve her türlü tasarru
fa ehil bir Millî Piyango İdaresi kurulmuştur. 

Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere piyango 
keşidesi hakkı münhasıran Milî Piyango İdaresine 
aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
madde bitmedi efendim, devamı var. 

BAŞKAN — Efendim, 18 inci madde, çerçeve bir 
maddedir. Evvela bu maddeye bağlı 1 inci maddeyi 
oylayacağız, ondan sonra aynı maddeye bağlı 11 in
ci maddeyi oylayacağız ve sonunda da bu 2 maddey
le birlikte, 18 indi maddeyi oylayacağız. 

Bu okunan maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeye bağlı ve Millî Piyango Teşkiline 
Dair Kanunun 11 inci maddesini değiştiren metni 
okutuyorum : 

«Madde 11. — Millî Piyango İdaresince her malî 
yılın ikinci ayı sonuna kadar bir evvelki yıl bilançosu 
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ile tahassül eden dönem gelirlerinden dönem giderleri 
ile yatırım harcamaları düşüldükten sonra belirlenen 
Hazineye tevdi edilecek piyango safi 'hâsılatı, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca en geç onbeş gün içinde 'bir 
taraftan 'bütçeye irat, diğer 'taraftan Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolu
nur ve bir hafta zarfında Savunma Sanayii Destek
leme Fonunun T.C. Merkez Bankası nezdindeki he
sabına nakden ve defaten öderiir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — (Sayın Başkanım, 
18 inci maddeyi henüz oylatmadınız. 18 indi mad
deye bağlı 1 inci maddeyi oylattınız ve yine 18 inci 
maddeye bağlı 11 inci maddeyi okuttunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim, oylayacağız. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Benini sormak 

istediğim şu : Demin oyladığımız madde ile, kamu 
hukuku rejimine bağlı bir müesseseyi, özel hukuk 
rejimine ta'bi 'bir «müessese haline mi getirdik?. Mil
lî Piyango İdaresini kastediyorum. Bunu lütfen hü
kümet açıklar mı?. Yani kamu hukukuna tabi iken 
bu küçücük fıkra ile, 'bu korsan hükümle birdenbire 
özel hukuk rejimine tabi 'bir müessese mi yarattık?. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın üyeler, bu kanunun müza
keresi dünden beri gayet nezih bir şekilde devam edi
yor. Biz hiçbir arkadaşımızın burada «korsan» ta
birini kullanmasını kabul edemiyoruz. Onun İçin bu 
kelimenin behemahail geri alınması zarureti vardır. 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — İlişiği yok. Siz 
«'korsan hüküm» tabirinin ne olduğunu duymamışsı
nız. 30 defa bu kürsüden tekrarlandı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Ama söylememek lazım Sayın 
Tutum;. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz duymamışsı
nız; çünkü hukuk bilginiz yok. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir dallüka efendim. 
Hukukla ilgisi olup olmadığını ben takdir ederim ve 
'böyle bir ifadeyi de zatı âlinizin kullanmaması te
mennisinde bulunurum. 

Evet Sayın Bakan, siz soruya cevap verin efen
dim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Hail böyle olunca, mademki bizim 
hukuk bilgimiz yok, kanunun maddeleri açıkça ya
zılmıştır, hukuktan anlayanlar bunu anlamakta zor
luk çekmiyorlar. 

Ben saygılarımla yüce heyete arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Bu cevap değil

dir sayın bakan. 
BAŞKAN — 18 inci maddeye bağlı 11 inci mad

deyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi, bağlı bulunan ve kabul edilen 
1 ve 11 inci maddelerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde 
kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Devlet malı sayılması 

MADDE 19. — Başkanlığın ve Başkanlığa bağlı 
Fonun malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işle
nen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu 
suçlara Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. 
Başkanlığın ve Fonun taşınır ve taşınmaz her türlü 
malları haczedilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamulaştırma 
MADDE 20. — Başkanlık, Fon ve bunların ser

mayesinin % 5rinden fazlasına sahip olduktan or
taklıkların silah ve mühimmat imal etmek amacıyla 
faaliyet gösteren kuruluş ve tnüessesderi, bu faaliyet
leri ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin mevzuat 
hükümlerinden yararlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... 20 nc'i madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 ıinci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — »Savunma Donatım İş

letmeleri Genel Müdürlüğü menkul ve gayrimenkul 
malları, bütün araç, gereç, bütçe ve personeli ile bir
likte, 'hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1 inci 
madde ka'bul edilmiştir. 
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• Geçici 2 noi maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCİ MADDE 2. — Türk Silahlı Kuvvetlerini 

güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların 
çeşitli şirketlerdeki hisseleri Fona devredilebilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?... Yok. • 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Sorum var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Sayın Başkanı 

• geçici 2 nci maddede «Fona devredilebilir» denilmek | 
te. Biraz sonra gelecek; geçici 3 üncü maddede ise, 
«devir işlemleri 6 ay içinde tamamlanır» diye ok 
hüküm var. Geçici 2 nci madde ile geçici 3 üncü 
madde arasında bir çelişik! olup olmadığını sayın 
hükümetten soruyorum. 

BAŞKAN — Yani, «devredilebilir» 'kelimesi, fon
ların 3 üncü maddeye göre işlem görmesini mi kas
tediyor, yoksa geçici 3 üncü madde, geçici 2 nci 
maddeyle çelişkili mi oluyor diyorsunuz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — İzin verin, izah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Oradan izah edin efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Ben anladım efendim. 

BAŞKAN — Ama biz, sual (mahiyetinde midir, 
değil midir; takdir edeceğiz. 

Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
geçici 2 nci madde «devredi'lebilİD> diyor; geçici 3 
üncü maddede ise, «6 ay içinde tamamlanır» diyor. 
Ol'a ki, bu kuvvetlerdeki vakıflarda 6 ay sonra yine 
birtakım bİri'kirnıler oldu, 6 aydan sonra da buraya 
para vermeye, gelirlerinden, iratlarından takviye et
meye çalıştılar; o zaman, 6 aydan sonra veremeye
cekler midir?. Geçici 2 nci jmadde ile geçici 3 üncü 
•Madde arasında 'bir çelişki mi var?. 

BAŞKAN — Şimdi anlaşıldı efendim. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, geçici 2 nci madde 
ile geçici 3 üncü madde arasında bir çelişki görmü
yoruz. 

Geçici 2 nci maddede Silahlı Kuvvetlerin bünye
linde oluşturulmuş olan vakıflar fona devredilebilir 
diyoruz; geçici 3 üncü maddede ise, eğer b'ir devredil
me keyfiyeti mevzubahis ise, lbu işin 6 ay içinde bitiril
mesini öneriyoruz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, 6 ay
dan sonra da geliri olursa?. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Artık yok işte, artık yok. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 6 ay sonra si
ze, bu vakıflar para vermek isterlerse, almayacaksı
nız; öyle mi? 

MlÜLî (SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Yalnız vakıfların para vermesi 
ayrı bir konu, şirketlerdeki hisseleri ayrı bir konu; 
geçidi 2 nci madde vakıfların şirketlerdeki hisseleriy
le ilgilidir; vakıflarda toplanan paraların fona ve
rilmesi her zaman serbesttir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 2 noi madde 
ka'bul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici 1 ve 2 nci madde

lerdeki devir işlemleri 6 ay içinde tamamlanır. Devir 
işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya 
devam olunur. Devir İşlemleri ve bu devirden doğan 
kazanç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
İsteyen?... Ydk. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri ge-

lir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1985 takvim 
yılı gelirlerine ilişkin olarak 1.1.1986 tarihinden iti
baren yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan et
meleri gereken gelirleri hakkında da uygulanır. 

1985 'takvim yılına alt olup, tevkif suretiyle vergiye 
tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden, fona ait meb
lağ hesaplanmaz. Tevkif suretiyle vergiye taba tu
tulan kazanç ve iratlar hakkında bu Kanun hüküm
leri 1.1.1986 tarihinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun değişik 43 üncü maddesi ile bu 
madde uyarınca alınan Bakanlar Kurulu Kararlarında 
gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar aylıklarının 
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hesabında, Başkan için 975, Başkan Yardımcıları için 
750 ek gösterge uygulanır. Bu ek göstergeler hakkın
da 26.6.1984 gün ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin değişik 38 inci maddesine göre işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

geçici 5 inci madde 657 sayılı Kanuna atıfta bulun
makta, ek göstergeler belirlemektedir. 

1 inci sorum : Başkan dahil, önemli birçok pozis
yonlar sözleşme ile kullanılacağına göre, acaba bu 
ek - göstergeleri niçin tespit ediyorlar? Sözleşme ile 
istihdam edilene ek gösterge ödenmeyeceğine göre, 
acaba neden bu ek göstergeleri tespit ediyorlar? 

Bakanlar Kurulu kararında gerekli değişiklikler 
yapıldıktan sonra acaba ne olacaktır? Bakanlar Ku
rulu değişiklik yapıncaya kadar bu rakamlar geçerli 
de, bundan sonra ne olacaktır? Mutlaka Bakanlar 
Kurulu buradaki rakamları göz önünde tutarak bir 
düzenleme yapmayı mı öngörmektedir? Bu madde 
bu direktifi mi vermektedir? 

Bu iki noktanın açıklanmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Teşekkür ederim. 
Sayın hocam, bildiğim kadarıyla, sözleşmeyle ça

lıştırılan personelin ek gösterge aldıkları bizim per
sonel rejimimizde vaki değildir, yani böyle bir du
rum söz koonusu değildir. 241 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 38 inci maddesine göre söz
leşme ile çalışanın ek göstergesi olamaz, onu burada 
tavzih ediyoruz; bu bir. 

İkincisi : Elbetteki kişilerin özlük haklarına göre 
bir düzenleme yapılabilecektir. Eğer, devlet personel 
rejimi içinde kalıp da emekliliğini oradan almak iste
yenler olursa, bunlar için verilecek aylıkların hesabın
da başkan ve başkanyardımcısı için rakamlar koy-
muşuzdur; ama sözleşmeli çalışmak isteyenler olacak 
olursa, onlar için de elbetteki sözleşme hükümleri 
uygulanacaktır. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
çici 5 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı madde ilavesine ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki ge

çici 6 ncı maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Piyango İdaresinin 

1985 yılı piyango safî hâsılatı, 3670 sayılı Millî Pi
yango Teşkiline Dair Kanunun bu Kanun ile deği
şik 11 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde 
Fon'a ödenir. 

Pertev Aşçıoğlu İsmail Saruhan 
Zonguldak Ankara 
Osman Işık Seçkin Fırat 

Ankara Bolu 
Fuat öztekin 

Bolu 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÂDINA KA

DİR DEMİR (Konya) — Katılıyoruz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde olarak tasarıya 
ilaveyi öngören önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge geçici 6 ncı mad
de olarak kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. , 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul ediimişftiır. 

Kanun tasarısının başlığı ile itgil bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük MıiJlet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının başilık kıs

mımda yazılı metin olan kanunun adının önüne 
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«MİM» 
ederiz. 

kelimesinin lave edilmesini arz ve teklif 

Erol. Ağagil 
KmMareÜi 

Salim Brel 
Konya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Musa Ateş 
Tunceli 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE (BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katamıyoruz efendim. 

EROL AĞAGiL (Kırklareli) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EROL AÖAGİL '(Kırklareli) — Efendim, Türk 
Sila'hlı Kuvvetlerinin, modern teçhizat, silah araç ve 
gereç ile güçlendirilmesi amacını güden, gerekçesin
de bunu birçok kere açıkça ifade eden ve Millî Sa
vunma Bakanlığına ibağlı olan bir dairenin adının Sa
vunma Sanayii yerine Millî Savunma Sanayii Dai
resi Başkanlığı olmasını kabul etmemeyi ben anla
yamıyorum. 

Takdir yüce kurulun. (SHP sıralarından alkımlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Şimdi, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre bir mad
dî hatanın düzeltilmesi için 'bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Savunıma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda

resi Başkanlığının Kurulması Hakkında" Kanun Ta
sarısının ıgörüşülüıp kalbul edilmiş 'bulunan 4 üncü ve 
6 ncı maddelerinde, kanun tekniği baikımından şeklî 
bir eksiklik bulunmak tadır. 

Anayasaya göre, madde metninden sayılmayan 
madde başlıkları ınıetin içinde mütalaa edilerek tek
rardan kaçınılmıştır. 

Bu maddî hatanın İçtüzüğün '86 ncı maddesine 
göre ve tasarının 10 uncu maddesinin şekline de uy-. 

igun olarak aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve ta
lep ederim. 

Ali Topçuoğlu Cevdet Karakurt 
Kahramanmaraş D'iyarba'kır 

Hakkı Artıukarslan Mustafa Kemal Toğay 
Bingöl İsparta 

B. Doğan Akyürek Hikmet Bioentürk 
İstanbul İçel 

Kurulun görevleri 
MADDE 4. — Kurulun görevleri aşağıda belir

tilmiştir. 
a) . 
(b) 
Komitenin görevleri 
'MADDE 6. — Komitenin görevleri aşağıda be

lirtilmiştir. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 
BAŞKAN — Bu maddî (hatanın düzeltilmesine 

komisyon ve hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Katılıyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİİR (Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddî hatanın okunan şekliyle 
düzeltilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam-
lammış bulunmaktadır. 

Tadarı açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, 
kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kalbul' ederilef... Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. Kupalar sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle oylama işlemi yaprlacaktır. 

Oy pusulası yanında bulunmayan arkadaşlar, isim
lerini ve seçim bölgelerini yazmak ve altını imzala
mak suretiyle beyaz bir kâğıda yazıp kullanabilirler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, müsaadenizle yüce 
Medisimizin kıymetli üyelerine (teşekkür etmek is
tiyorum. 
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'BAŞKAN — Oylama sonunda size söz vereceğim 
efendim. 

((Oyların- toplanmasına basılandı) 
2. -— Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkadaşının aynı 
mahiyetteki Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Ra
poru (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 02, 82'ye 1 inci ve 
2 nci ek) (1) 

'BAŞKAN — Gündemdeki diğer kanun tasarı ve 
teyplerinin müzakerelerine 'devam ediyoruz. 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ce
za Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Nevşehir 
Milletvekili Turan özitürlk ve 31 arkadaşının aynı 
mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
porunun müzakeresine 'geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini alsın. 
Komisyon?.. Yok. 
Müzaikaresi ertelenmiştir. 
3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725,, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayı-
sı : 354) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları işletme
si Genel Müdürlüğünün 1978, 1979, Iİ980, 1981 ve 
1982 Malî Yıları Kesinlhesap Kanunu Tasarıları ile 
Bu Yıllara Ailt Genel Uygunluk Bild'Mmleriınîin Su
nulduğuma ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve 
Sayıştay Komisyonu Raporunun 'görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?... Yok, 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
4. — Bazc Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu bulun
maktadır. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim tutanağına; 82'ye 1 inci Ek S, Sayılı 
Basmayazı 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutana
ğına eklidir. 
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Komisyon?... Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'in, Ka

mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı : 331 ve 331'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Osman Doğan'ın, Kamu Görevlileriinin Bazı Di
siplin Cezalarınla Affı Hakkında Kanun Teklifi ile 
Gaziantep MliHeDvıelkili, Mustafa Rüştü Taşar ve 19 
Arkadaşıma, Devlet Memurlarınım Disiplin Cezala
rının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon? ,s. Yok? 
Müzakeresi ertelenmiştir. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık vs Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/639) (S. Sayısı; 358) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Türkiye Cumhuriyeti 
ite Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 
1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Ek Söz-
leşmesinıiın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişle
ri komisyonları raporları bulunmaktadır. 

Komisyon?... Yok. 
Bu itibarla, bu tasarımın da müzakeresi ertelea-

mlûştir. 
SALlM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

bakanlar burada, sözlü sorulara dönelim. 
BAŞKAN — Dönülmez efendliım,- mümkün değil, 

mümkün igöremiyoruz efendim. 

1. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/720) (S± Sa
yısı : 359) (Devam) 
• BAŞKAN — Oyunu külanmayan şayia üyemiz 

var mı? Yok. 
Oy verme işlemi (tamamlanmıştır; kupaları kaldı

rınız. v 

^Oyların ayrımı yapıldı) 
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lO. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇE§İTLİ İ$LER 
1. — Halen Başkanlık Divanını oluşturamayan 

Dilekçe Komisyonunun 12 Kasım 1985 Salı günü 
saat 14.00'te toplanacağına dair Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın mltelvekilerî, Dilekçe Ko
misyonu Başkan, DBaşkanvekli, sözcü, ve kâıtip üye
lerini nenüz seçememişlerdir. ıBu 'Milbarla, 12 Kasım 
1985 Sak günü saat 14.00'te toplanmalarım ve bu 
seçim işlerini tamamlamalarını rica ediyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/720) (S. Sa
yısı : 359) (Devam) 

BAŞKAN — Savunma Sanayii Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Mi
lî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesıinin 
Değiştirilmesi (Hakkında Kanun Tasarısının açık oy
lamasına 291 milletvekilli arkadaşımız katılmış ve 
neticede: 

Kabili 
Ret 
Çekimseri 
Geçensliz 

213 
73 
4 
1 

Oy kullanılmıştır; ıbu suretle kanun tasarısı ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilyorumi 
Çalışma sünemiz dolmuş bultmduğundan, gün

demdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 12 Kasım 
1985 Sala günü saat ll5.00'te toplanmak üzere bir
leşimi' kapatıyorum,! 

Kapanma Saati : 18.12 
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VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, gün

lük bir gazetenin 26.9.1985 tarihli nüshasında yer alan 
bir ifadeye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/708) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Savunma Bakanı tara

fından yazıh olarak cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi arz ederim. 

ibrahim Ural 
istanbul 

26.9.1985 tarihli Milliyet Gazetesinde, 4 üncü 
Kolordu Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkeme
sinde sanık Mehmet Demirkıran «...Marksizm ve Le
ninizm iflas etmiştir. Şimdi cezaevlerinde disiplinli 
ve rahat bir yaşam var. Kendileri şu anda cezaevin
de eylem içerisindedirler. Eğer eylem sırasında ölen 
olursa, ilişki halinde oldukları partiler bu konuyu 
Hükümete karşı gensoru haline dönüştürecektir.» 
şeklindeki ifadesi yer almıştır. 

1. Böyle bir ifade mevcut mudur? 
2. Mevcut ise söz konusu partiler hangi partiler

dir? 
T. C. 

Millî Savunma Bakanlığı . 5.11.1985 j 
Ad. : 1985/2957-5 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 21.10.1985 gün ve Kanunlar ve Karar

lar Dairesi Bşk. Ka. ve Ka. Md. 7/708.4554/17692 sa
yılı yazınız. 

b) Ankara Sıkıyönetim K. 1 Numaralı As. Mah
keme Kd. Hâkimliğinin 24.10.1985 gün ve 1982/50 
sayılı yazısı. 

' 1. istanbul Milletvekili Sayın ibrahim Ural ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen soru önergesi üze
rine gerekli inceleme yapılmıştır. 

2. önergede sözü edilen Mehmet Demirkoparan 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî 
Mahkemesinde 1982/50 esas sayı ile görülmekte olan 
Devrimci - Yol davasının 636 sıra numaralı sanığıdır. 

Sanık, 12 Eylül 1980 öncesi işlenen muhtelif adam 
öldürme, yaralama ve soygun olaylarının faili olarak 
T. C. K.'nun 146/1 inci maddesi uyarınca cezalan
dırılması istemiyle yargılanmaktadır. 

Sanık Mehmet Demirkoparan, davanın 14.8.1985 
tarihli oturumunda 3216 sayılı bazı suç failleri hak-
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CEVAPLAR (Devam) 

kında uygulanacak hükümlere dair kanundan yarar
lanmak amacıyla Askerî Mahkeme heyetine sunmuş 
olduğu aynı tarihli dilekçesi üzerine yeniden sorgu
lanmış ve bu sorguda bazı ikrar, ihbar ve açıklama
larda bulunmuştur. 

3. Aynı davanın 25.9.1985 tarihli oturumunda 
ise, önceki ikrarlarına açıklık getirmek amacıyla 
mahkeme heyetine 18.9.1985 tarihli yeni bir dilekçe 
sunmuştur. 

4. Sanık, bir örneği ilişikte sunulan 18.9.1985 
tarihli bu dilekçesinin 4 üncü paragrafında aynen; 
«...cezaevlerini militan yetiştiren okullar kabul eder
lerdi. Bugün ise cezaevlerinde disiplinli ve rahat bir 
yaşantı hâkimdir. Bugün cezaevi koşullarını bizlerin 
itiraflarının nedeni olarak göstermeleri geçmişe duy
dukları özlemden kaynaklanmaktadır. Her fırsatta 
cezaevi koşullarını öne sürerek eyleme kalkışmaları, 
duygu sömürüsü yaparak içte ve dışta cezaevi ve ül
kemiz aleyhinde yaptıkları propagandalar bunun en 
somut örneğidir. Son günlerde de cezaevinde eylem 
hazırlığı içindedirler. Avukatları aracılığı ile Millî 
Savunma Bakanlığı hakkında Mamak Askerî cezaevi 
ile ilgili dava açtırmak, yine bir partiye haber gön
dererek cezaevlerinde koşulların kötüleştiğini ve ey
lem yaparlarsa ölü çıkabileceğini bunun için de Ma
mak Askerî Cezaevi hakkında Hükümete gensoru ve
rilmesi isteminde bulunmaktadırlar» şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 

5. Gerek dilekçesinde gerekse duruşmadaki açık
lamalarında herhangi bir siyasî partinin adı verilmiş 
değildir. 

6. Yargı hizmetlerinin mahkemelerin bağımsız
lığı ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gereğine inanan 
Bakanlığımız bahse konu bilgileri sotd önergesini ce
vaplandırmak amacıyla derlemiş bulunmaktadır. Söz 
konusu beyanların sanığın kişisel değerlendirmeleri 
olduğu düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 
Adı Soyaldı : İMehmet Demirıkıoparan 
<Ba'ba Adı : Talip 
Doğum Yeri : (Kırşehir 
Doğum Yılı : 1953 
Duhulü : 15.3.1982 
Sani'k-Sıra No : 636 (Ek iddianame 1) 
Konu : Dilekçem H.k. 

— 294 — 



T. B. M. M. B : 26 7 . 11 . 1985 C : 1 

4. KOLORDU KOMUTANLIĞINA 
1 NOLU ASKERÎ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA | 

ANKARA 
Sayın Başkan; Sayın Mıahfceme Heyeti; 
Talebim üzerine yapılan gizli duruşmadaki iti

raflarım ile ilgili bazı sanıklar, 'bayattın her alanın
da olduğu gibi itiraflarımı konusunda da basit bir 
değerlendirme yaparak «Cezaevindeki eziyetlerden 
kurtu'labiimek ve pişmanlık yasasından-yararlanmak 
maksadıyla, itiraflarda bulunduğumu» ileri sürüp, 
'bunun «kişisel ahlâkı içeren ve kişiliğimi aşan bir 
sorun olduğunu, Ibir talkım pazarlıkların yapıldığını-
ve bunalım içerisinde olduğumu» ileri sürerek tutu-
nıaibilecek bir dal aramışlardır, 

(Kendilerini siyasî insanlar olarak kalbul ve lanse 
etmeye çalışan 'bu sanıklar, benim ve 'benini duru-' 
mumdaki insanların 'bugünkü tavrının böyle basit bir I 
şekilde izah edilemeyeceğini gayet iyi bilirler. Ne 
vıarki, soruna başka açıdan yaklaşım, yani sorunu 
ideolojik olarak ortaya koymak, kendi içlerinde bö
lünmeye yol açacak vs Ibir talkım insanların kendi
lerinden kopmasını gündeme getirecekti. JBu neden- I 
ledir ki, yemek yemeden yolda yürümeye kadar her I 
konuda yaptıkları ideolojik değerlendirmeyi bu ko
nuda yapmamışlar, yapamamışlar meseleyi çarpıt-
ımşlardrr. 

Onlar gayet iyi 'biliyorlar ki meseleye ideolojik I 
açıdan yaklaştıklarında halen savunuyor gözüktükle- I 
ri ideolojilerinin yanlışlığı ve bir ütopya olduğu or- I 
taya çıkacaktır. Onlar gayet iyi biliyorlar ki, bizim I 
bugünkü durumumuzun ideolojik bir izahı vardır j 
Ve Ibunun en somut ifadesi, bizim için Marksizmin I 
ve Leninizm'in bir ütopya olduğu ve iflas ettiğidir. 
Savunmamda ibu konuyu daha detaylı anlatacağım. I 
Şu anda konumuzu yakından ilgilendirmediği için I 
bu 'hususu kısa kesiyorum. 

tıkları propagandalar 'bunun en somut örneğidir. Son 
günlerde de cezaevinde eyleme hazırlık içindediriler. 
Avukatlar aracılığı ile Millî Savunma Bakanlığı hak
kında 'Mamak Askerî Cezaevi ile ilgili dava açtırmak, 
yine bir partiye haber göndererek cezaevlerinde ko
şulların kötüleştiğini ve eylem yaparlarsa ölü çıka
bileceğini, ıbunun için de Mamak Askerî Cezaevi 
hakkında 'hükümete gensoru verilmesi isteminde bu
lunmaktadırlar. 

İYine ülkemizi ve cezaevini 12 Eylül öncesi orta
mına getirme çabalarını, bazı tutuklu sanıkların tah
liye olan eşleri vasıtası ile, tutuksuz sanıkları örgüt
leme ve tutuklu olan 'kişilerin ailelerinin evlatlarına 
duydukları sevgiyi sömürerek «(tutuklu ve mahkum ai
leleri derneği» kisvesi altında bir dernek 'açma giri
şimleri ile sürdürmektedirler. ıBütün bunlardan amaç 
bazı maluim kişilerin eskiye yönelik hırs ve özlemle
ridir. IBu malum kişiler, bulgun cezaevinde bulunan 
tutukluların ralhait bir ortamda yaşamasını Memiyör-
lar. Çünkü (biliyorlar ki, raihalt ortam kişilerin «Ne
den, niçin, diye sorular sorabilecekleri bir ortamdır. 
Ve 'bugün cezaevlmizde kimi 'klişi'ler bu sorulan sor-
maiya 'başlami'şlardır. Oysa geçnriişte yapılanları yada 
savunur görünidlükferi düşüncelerin doğruluğu veya 
yanlışlığını Ibugün bü malum kişiler kendi aralarında 
(bile tartışmaktan çdkinmektedlrier. Çünkü, böyle bir 
tartışma ortaimı, halen cezaevinde Ibil'e şu veya «bu şe
kilde örgütlülüğünü sürdüren geçmişte benimde için
de bulunduğum bu terör örgütlünün parçalanmasına 
neden olacaktır. Açıktır ki davanın 'henüz görülmek
te olduğu bu aşamada böyle 'bir parçalanma, malum 
kişilerin hiçte işine gelmeyecektir. İşte bu nedenle-
ıJir ki cezaevinde sürdkli «orunlar çıkarmaktadırlar. 

- Ve tultükkıların bugünkü gibi ralhat bir ortamda yasa
malarını önlemeye çalışmaktiadırlar. ftiraiflarımla ilgili 
olarak cezaövi koşullarını ileri sürmelerinin nedeni 
Ibu'dur. Ylapılan gizli duruşmada belirttiğim gibi bizim 
bugünkü durumumuz ne pişmanlık yasasından yarar
lanmakla nede cezaevinde olduğundan dalha rahat ya
şamakla açıklanalbifir. Herhangi bir bunalım içerisin
de de değiliz. Bunalım içerisinde bulunanlar kendile
ridir. 'Bunahimlarınıra sdbdbi ise 'itiraflarımızla gerçek
leri gözler önüne sermemizden dolayı kendilerini kur
tarma hayallerinin Iboşa çıkacağı korkusudur. Ve yine 
'bunalımlarının sdbelbi ıhala savunur göründükleri bu
nalımlı dünya görüşünün kendilerine yansımasıdır. Bi
lindiği gibi benim açıklamalarda bulunacağıma ilişkin 
müracaaltiüa bulunduğum sıralarda pişmanlık yasasının 
•îptal'i lîçin Anayasa Mahkemesine de baş vurulmuştu. 
Bu nedenle ibizlim bugünkü tavrımız pişmanlık yasa-

Geçmişte, 12 Eylül öncesinde, cezaevlerinde her 
türlü illegal yayın, cezaevi idaresine karşı kullaniıl-
mak üzere her türlü malzeme bulunuyordu, sürekli 
olarak militan yetiştirmeye yönelik seminerler veri
liyor ve kendilerinin önemli saydıkları günlerde sık 
sık eylemler yapılıyordu. Cezaevlerini militan yetiş
tiren okullar kalbul ederlerdi. Bugün ise cezaevlerin
de disiplinli ve rahat bir yaşantı hâkimdir. Bugün 
cezaevi koşutlarına, bizlerin itirazlarının nedeni ola
rak göstermeleri, 'geçmişe duydukları özlemden kay
naklanmaktadır. Her fırsatta cezaevi koşullarını öne 
sürerek eyleme kalkışmaları, duygu sömürüsü yapa
rak içte ve dışjta cezaevi ve ülkemiz aheydinde yap-
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sınada bağlanamaz. Aslolan p'işmanlık yasası değil 
devl'ötümfein bizlere sahip çıkacağının somut olarak 
gösterilmesidir. 

Sayın Baişlkan, Saiyın Mahkeme Heyeti, 
ıMersfâdesHerle pejolarla gezmeye alışık olan malum 

'{diştiler ıbuıgün sürdürdükleri saVunıma yönlCemi ile baş
kalarının sırtıma basarak, dün İdame dtMkleri liderlik
lerini 'bugün liderlikleri ile beraber özgürlüklerini ka
zanmak için kullanmaya çalışmialkltaldırlar. Ve örgü
lün utanç tablosunu oluşturan eylemlerin soruimlulu-
ğunu dün oMuğu gibi bugünde kullanmaya devam et-
ıtikleri bir kısım insanlara yüklemeye çalışmak'tadırlar. 
Kendilerini yalanlarla kurtarmaya çalışan bu kişile
rin ıbMerî kendimizi kurtarmaya çalışmakla suçlama
ya hakları yoktur. 

Savundukları düşünce uğrunda (herkbste «'ölümü 'bi
le göze almak gerekltiğirii» Söyleyenler sürekli bunu 
telkin edenler, geçmişte birçok kişiyi cezaevinde açlık 
grevime sürüklemişler ve açlık grevinin biltltüğirii mah-
kemdde 'ita eder ötmez, aynı durumda olan diğer in
sanlar gib'i 'iki saalt daha sabredemeyerek, derhal dzin 
'alarak mahkemeden ayrılıp cezaevine dönerek ken
disime serum ta'ktıranların başkalarına tdk'in dtftikleri 
gibi bu Iba'talklık'ta sonuna gitmeyecekleri ve camları
nın ne ka'dar kıymetlli ollduğulda ortadadır. Geçmişte, 
yan'i Ibu malum kikler yakalanimadan önce emniyette 
konuşmak ihandljcir diye nitelenirken bu kişiler yaka
landıktan sonra emniyetlerde herşeyi anlattıkları içlin 
'bugün ihanetin! kıtötalsı da kendi arzu ve duruumİJanna, 
göre dteğişimisjtir. Oysa 'ilhandt (bizlerdeki insan sevgisi
nin sevgisizliğe dönüştürülmesi ve insanlık adına in
sanların kaitldd'i'lmesinlde başlamaktadır. Yani ihanet 
dün yaırytığımız eylemlerle 'başlamış ve bugün aıynı zih-
nüydti sürdürenlerle deVaım dönektedir. 

©izler bülgün, geçmişte içinde bulunımafctan utanç 
duyduğumuz bu terör örgütlünün yaptıklarından vic
dan azabı duyuyoruz. ViVdan aızabı duyuyoruz çünkü 
payımız ne olursa olsun yapılanlara şu veya Ibu şekil
de büzlerin de katkısı vardır. 

Yıllarca peşinden fcoşltuğumuz fikirlerin maceracı 
ve hayalci fo'ir düşünce olduğunu ıgelinen bu nokltada 
Iblrkez dalha anladık. Kardeşçe b'ir yaşam adına bin
lerce cana kıyıldı. Kurulması ve yaşatıtaaisı İçin dün
yada yüzbinilerce insanın öldüğü sosyalist bir düzen 
teranelerinin bir hayalden öte gütmediğini Çin gerçe
ği ve Afganistan işgali ile görmemek için kör olmak 
gerek'ir, 

'İtiraflarıma ne kadar İftira derlerse desinler ne ka
dar bahane ortaya adarlarsa altsınlar gerçekleri gizle-
yemeyecdkler ve herkes yapltıklafının hesabını vere
cektir. Zaten örgütün saVunıma politikası henüz 'belli 
olmadığı dönemde bazı sanıkların hazırlık soruştur
ması sırasında savcılıkta örgültün varlığını savunma 
Ve Ibir takım olayları k'albul dtme yönünde verdikleri 
ifadeler açıklamalarımı doğrular niteliktedir. 

Kısacası ne Iklimiseye iftira atıyorum nede kendimi 
kurtarmaya çalışıyorum. ıSadece daha düne kadar bu 
iğren? bataklı'ktla olmanın bddbalhlığını bugün anlamış 
bulunuyorum. 

İnanıyorum kİ bu dava sanıklarından bîr kısmıda 
aynı bedlbahlığı 'kendi içlerinde duymaktadırlar. On
lara tavsiyem gerçekleri haykırarak bu kanlı bataklık
ta boğulmak 'isteyenleri yalnız bırakmaları ve Atatürk
çü düşünceye sarılmalarıdır. 

(Saygılarımla.. 
Arz. ederimi. 

Mehmet Demirkoparan 
1 8 . 9 . il 985 

'<•>' 
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Savunma Sanayi Çeliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 
3670 Saydı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanonun İki Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayıh Kalma 
Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyla

rın Sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

• 

" 

ADANA 
Ahmet Atogün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukah 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resûloğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 

Üye Sayısı : 400 
Oy verenler : 291 
Kabul edenler : 213 
Reddedenler : 
Çekimserler 
Geçersiz oy : 

73 
4 
1 

Oya katılmayanlar : 103 
Açık Üyelikler <S 

(Kabul Edenler) 

1 İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahânkaya. 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
AK Dizdaroğİu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

IRAUKES4R 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 

i Turgut Yaşar Gülez 

Kâzım Oksay 
Fuat özteklin 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
îlhan Aşkın 
M. Memdüh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir SaburJiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

i Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

j Ünal Akkaya " 
DffYARBAKIR 

özgür Barutçu 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmaü Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 

ESKÎSEHtR 
Mustafa Balcılar 
Mehmet Nuıti Uzel 

GAZilANTEP 
Galip Demiz 
Ünal Yaşar 

HATAY 
Abdurrahman Demûrtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fattma Mihribaın Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
ibrahim Fevzî Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiiç Sadi Abbasoğhı 
Bülent Akarcalı. 
B, Doğanoan Akyiirek 
Jmnen Aykut 
M. Vehbi Dinçerlef 
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Hayrettim Elmas 
îsmail Safa Giray 
Yılmaz İhsan Hastüılk 
Alltan Kavalk 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yemıiay KJöseoihı 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMlR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
'Hayrullah Olca 
özdeimıir Pehlrvanogjlü 
Işıflay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Halis. Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHVA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlt 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkeritn Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem TaşcıoğÜu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever ,. 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar -
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çafkain! 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AMASYA 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Neriman Elgin 
H İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
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GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M, Hayri Osmanlıoğlu 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Edip ösogenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 

Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz; 
•Hüseyin Avni Güler 
Mehmet Kafkaslıgil 
Feridun Şakir öğünç 
Bilâl Şişman 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Ali Aşkın Tokta? 

KAYSERÎ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Rıza Telckı 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecibi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TRABZON 
Yusuf Ziya Kazancıoğjhı 

TUNCELt 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

KARS 

Musa öğün 

(Çekimserler) 

İSTANBUL 
Doğan Kasaroğlu 
Namık Kemal Şentürk 
Ahmet Memduh Yaşa 

(Geçersiz Oy) 

KONYA 
Ziya Ercan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu. 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Hazım Kutay 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi ÇeÜkbaş 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğullan 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 

Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali (t. A.) 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

(HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

İSPARTA 
Metim Ataman 

İÇEL 
AH thSan Elgin 

İSTANBUL1 

Yaşar Albaıyrak 
Halil Orhan Ergüder 
Ömer Ferruh lî/ter 
Tülay öney 
Kemal özer 

Ali Tannyar 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZM'îR 
Yılmaz önen 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkay* 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncef 
Mehmet Sedat Turan -

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahiıa 

MANİSA 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin1 <jBşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

ü 

lî 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu " 
Fevzi Fıraitj 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 
BURDUR 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VB MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELBR 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
straltejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DE&ÎYAıB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kalt-
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.BJD.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi {6/5H1) (1) 

9. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Marmaris yakınlarında yapılan tersane inşaatına 
ilişkin Mülî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/512) (1) 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşlarım ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

1.1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul Di Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

14. — Sinop Milletveküi Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

15. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

16. — Erzurum Milletveküi Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Devlet memurlarına yapılan lojman tahsislerine 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/516) (1) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) (1) 

18. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözfU 
soru önergesi (6/423) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarmca sözlü so rüya çevrUmistfr, 



19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi j 
Arabistan Hükümetlinin Hatay doğumlu vatandaştan- j 
miza uyguladığı vize engeUeroasine ilişildin Dışişiteri I 
Balkanından sözlü soru önergesli (6/424) 

20. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

21. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve Iznur belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

23. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına lüişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

24. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

25. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğlitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
Besi (6/437) 

27. — izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
îzmir - Güaellbalhçe'de tapu ve ruhsat aünmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/444) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Dİ- | 
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın- [ 
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü j 
soru önergesi (6/453) J 

29. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetîn'in, | 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

30. — Aydın Milletvekil iErtuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyaşleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

31. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt iline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

32. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulatmasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Taırım Orman ve Köyişled 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/463) 

33. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nu-
^tıık adlı televizyon programının son bölümünün ya

yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/468) ' 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

36. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

37. — Hatay Milletvekili Ahdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

39. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alman önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

41. — Aydın Miidtvetoli Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

42. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas Hindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

43. — Kahramanmaraş MiHetvekdJü Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bîr gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

I gesi (6/480) 
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44. — Diyarbakır IMMetvekü Mahmud Altuaakar' I 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

45. — Ordu Milflfetvekli Bahriye Üçok'un, Iran 
Mam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi' Nal1>anltoğlu, 

nun, Ankara Hindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine üişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

47. — Erzurum Miletvekfi Hilmi Naflbanıtoğlü' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

48. — Hatay MületveMi Mustafa Murat Sokmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
'ilişkin Barbakandan söztöi soru önergesi (6/488) 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle- I 
re karşı Basın Yaym ve Enformasyon Genel Müdür- I 
flüğünce almam tedbirlere il'işkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) I 

50. — Konya Milletvekili Salim EreFin, Konya -
Ereğli Ovasıadaki sulama suyu ihtiyacına üişkîn 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/491) 

51. — İzmir MMötivekilıi Hüseyin A^emir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

52 — Hatay Milletvekili AJbdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

53. — Konya MMetvekli Salim Erellin, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

54. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaJlbantoğlu* 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

55. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemliz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

56. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nUksever'in, Edirne Çimento gabrikası inşaatının dur- j 
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

57. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Kır
şehir - Kaman ilçesi Akpınar Kasabası Belediye Baş
kamı hakkındaki şikâyete ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önengesi (6/499) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

K O M U S Y O N L A R D A N GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi . 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82*ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

X 2. — Devlet Hava Meydandan İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 197S, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yıları Kesinhesap Kanunu Taşanları ile Bu 
Yulara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunul
duğuna Diskin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

|X 3. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; 
Plan ve IBü'Üçe komisyonları raporları (1/720) (S. Sa
yısı : 359) ı(Dağifcma tarihi : 4.11.1985) 

X 4. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt
ma tarihi: 4.11,1985) 

5. — Şanlıurfa (Milletvekilli Osman Ooğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin OezaJlarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4,11.1985) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları <l/639) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 
5.11.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




