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Arıkan ve İstanbul Milletvekili Mustafa Tı
naz Titiz'in; İzmir Milletvekili Işılay Saygın' 
in; İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un ve 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın 1.9.1971 
Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 29.7.1983 
Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 in
ci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/64, 2/113, 2/201, 
2/250) (S. Sayısı: 402) 303:308 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Amasya Milletvekili Kâzım İpek, gelişen iç ve dış 

olaylar karşısında, millî 'birlik ve beraberliğin, demok
ratik düzen içerisinde sağlanması ıkonusunda gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Bazı Milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde 'be
lirtilen süre ve sebeplerle İzin verilmesi kabul edildi. 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, pancar üretici
lerinin . bazı sorunlarınla İlişkin (6/569) sözlü sorusu
na Devlet Bakam Kâzım Oksay, 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adana - Mersin 
karayolu güzergalhında tarım arazileri üzerine sanayi 
siteleri kurulduğu iddiasına ilişkin (6/559) sözlü soru
suna Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı H. Hüsnü 
Doğan, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er
zurum - Kars deprem konutları için gereğinden faz
la tuğla alındığı iddiasına ilişkin (6/577) sözlü sorusu
na Bayındırlık; ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray, 

'Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, ta
şıt pulları için yapılan harcamalara ilişkin (6/591) 
sözlü sorusuna da, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

'İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, (6/507), 
(6/511), (6/518), (6/519) 

Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, 
(6/541), 

Konya Milletvekili Sa'bri Irmak'ın, (6/584), 

İstanbul Milletvekili Günseli Özlkaya'nın (6/592), 
(6/596), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli bulun
duklarından; 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, (6/480) 

Eskişehir Milletvekilli Mehmet Nuri Üzel'in (6/544), 

Adana Milletvekilli Coşkun Bayram'ın, (6/546), 
Konya Milletvekili Salim Erel',in (6/558), (6/559), 

(6/560), <6/589), 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
(6/576), 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, (6/581), 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, (6/594), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili balkanlar Genel Ku-

ırulda hazur bulunmadıklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/501), 

Diyarbakır Mıilıietvekli Mahmud Altunakar'ın, 
(6/563), (6/593), 

Denizli Milletvekili 'Mustafa Kani Bürke'nin, 
(6/572), (6/573), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in <6/58(5), 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahıin'in, 
(6/586), (6/5<87), 

Ağrı Milletvekili Paşa Saırıoğlu'nun, (6/595), 

'Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve igili ba
klanlar Genel Kurulda hazır 'bulunmadıklarından; 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın, 
(6/548), 

Konya Milletvekilli Salim Brel'in, (6/561), 
İçel Milletvekilli ûEdip özgenç'in, (6/571), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, (6/597), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Uşak Milletvekili Yusuf Demıir'in, (6/565), (6/567), 

(6/568), 

Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
(6/578), (6/579), (6/580), '(6/590), 

Sözlü soru önergeleri de, soru sahiplerinin aynı 
birleşimde görüşülmüş başka soruları bulunduğun
dan; 

Ertelendiler. 
ilO.ll.1983 Tarihli ve 2951 sayılı Tekel Bey'iyele-

rinin Üçte ©Maninin Dağıtımı Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/739) (S. Sayısı : 400) üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açık
landı. 

Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti ile Haşiımi Ürdün 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vargiılerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer 
Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/725) ı(S. Sayısı : 401) üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı 
sonucunda tasarının kabul edildiği ve kanunlaştığı 
açıklandı. 

25 Şubat 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

I I .— GELEN KÂĞITLAR 
21 . 2 . 1986 Cuma 

(Teklif 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 18 Ar

kadaşının; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
(2/305) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Baş
kanlığı geliş tarihi: 20.2.1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı

kıyönetim Kanunu uyarınca' görevlerinden uzaklaştırı
lan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/611) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1986) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz
cüsüne verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.2.1986) 

3. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1986) 

4. — Samsun Milletvekil Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi Elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.2.1986) 

5. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/615) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.2.19S6) 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze-
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rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1986) 

7. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, tele
vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
edilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/617) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1986) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Isıtma 
ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi 
Sağlanmasına ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yö
netmenliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/618) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 19.2.1986) 

9. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dil 
sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
£6/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1986) 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, yaz

lık bazı mahsullerin kilo tahdidi nedeniyle kurutul-
madığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/943) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.2.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ce
sedi Ulubat Gölü civarında bulunan bir şoförün ölü
müyle ilgili ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/944) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.2.1986) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Dev
let Su İşleri Balıkesir Bölge Müdürlüğüne teknik ele
man kadrosu verilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/945) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.2.1986) 

4. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, bir öğ
retmenin. ölümüyle ilgili olarak yapılan açıklamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/946) 
Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1986) 

5. — İçel Mlletvekili Ali İhsan Elgin'in, Toprak 
Mahsulleri Ofisince piyasa değerinin altında merci
mek satıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/947) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.2.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, halk ozanlarının sosyal güvenceye kavuşturul

masına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/948) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.2.1986) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ja
ponya ve Çin gezisine katılanların yurda getirdik
leri eşyaların gümrük muayenesine lişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/949) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1986) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 

9 arkadaşının, milletvekili lojmanları sitesi inşaatının 
ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyul
madığı ve proje bedelinden fazla ödemede bulunul
duğu iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1986) 

24 . 2 . 1986 Pazartesi 
Tezkereler 

1. — İstanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi '(3/970) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1986) 

2. — İçel "Milletvekili Ali İhsan Elgin ve Ada
na Milletvekili Cüneyt Canver'in Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırıknası Halkkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/971) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerıinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.2.1986) 

Raporlar 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

ve 4 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/224) (S. Sayısı : 
403) (Dağıtma tarihi : 24.2.1986) (GÜNDEME) 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
1475 sayılı İş Kanununun 2869 sayılı Kanunla De
ğişik 70 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan ve 4 Arkadaşının,- 25.8.1971 
Tarih ve 1475 sayıjı İş Kanununun 29.7.1983 Tarih 
ve 2869 sayılı Kanunla Değişik 70 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/185, 2/223) 
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(S/ Sayısı : 404) '(Dağıtma tarihi : 24.2.1986) (GÜN
DEME) 

3. — Balıkesir ıMilletvekili Fenni tsümyeli ve 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Ticarî Se
netler Üzerindeki Ademî Tediye Protestolarının Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 
(inci Maddesine göre Doğrudan Doğruya Gündeme 
Alnıma önergesi (2/228) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma 
tarihi : 24.2.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
»1. - - Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan yazılı so
ra önergesi (7/950) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1986). 

'2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 'belediye başkanlarına bazı imkânlar tanınması
na ilişkin İçişleri ©akanından yazılı soru önergesi. 
(7/951) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/952) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1986) 

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

nun, kalkınmada öncelikli yörelere verilen teşvik kre
dileri konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı, üç arkadaşımıza söz 
vereceğim. 

«Şimdiye kadarki teşvik kredilerine örnek olan, 
1984 yılının ilk 3 ayı içinde verilen 236 yatırım teş-

25 . 2 . 1986 Sah 
Rapor 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/726) (S. Sayısı : 406) (Da
ğıtma tarihi : 25.2.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — 'Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'ıin, 

Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.2.1986) 

Yazılı Soru Önergsi 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 - 31.12/1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Baş'bakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/953) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1986) 

vik 'belgeleri» konusunda Erzurum Milletvekili Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

HtDMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00ı 

BAŞKAN : BaşkanvekiM özer Gürbüz 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclislinin 71 
inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

III. — BAŞKANUĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Bunları okuduğum zaman, eğer takip edebildiniz-
. se, 6 adedi, 10 ya da 20 birimlik çekici treyler için. 

'Bunların yatırımlarla ne ilgisi var, bilemiyorum. 
Ayrıca, şuna da dikkatinizi çekmek isterim : 1984 

I yılının ilk 3 ayında verilen bu 236 adet yatırım teş-
I viklerinin tutarı 146 milyar 144 milyon Türk Lirası. 
| Bunplafdan, kalkınmada öncelikli illerimize; yani şu 

17 şanslı ilimize verilen teşvik kredilerinin tutarı da, 
j demim okuduğum gibi, 4 milyar 620 milyon Türk 
I Lirası; yani yüzde hesabıyla 3,1; yüzde 5 bile değil. 

Bugün, önergede de konu edildiği üzere, teşvik 
kredileri konusu üzerinde duracağım. Bu konuyu, 
kalkınmada öncelikli yörelere verilen teşvik kredi
leri işini, «Üzümü kimler yiyor, talkını kimlere» sö
zü gereğince, biraz olsun su yüzüne çıkarmış olmak 
için seçmiş bulundum. 

8 Mayıs 1984 tarihinde Rapor Gazetesinde, 1984 
yılının ilk 3 ayı içinde 236 adet özel sektöre yatırım 
teşvik belgesi verildiği yazılmıştı. Bendeniz de bu ya
tırım teşviklerini, konularını, yerlerini, verilen firma
ları Sanayi ve Ticaret Bakanından sormuştum. Sa
nayi ve Ticaret Bakanı yerine Sayın Kaya Erdem ce
vapladılar. Bu gelen cevabî yazıyı bendeniz incele
dim. işte elimde, 13 Mart 1984, 25 Nisan 1984 ve 
2!1 Mayıs 1984 tarihli Resmî Gazetelerin teşvik bel
gelerine ait sayfaları var; arzu edene tetkik için ve
rebilirim. Bunlarda, teşvik belgeleri verilen illerin, iş
lerin 236 adedinden 17 adedi kalkınmada öncelikli 
illere, diğer geri kalanlar ise; yani 2'19'u ise geliş
miş; yani kalkınmış illerimize ait. İsterseniz, şu 17 
şanslı ilimizi ve bunlara verilen teşvik belgelerinin 
konu ve büyüklüklerini bir bir sayayım; ama şunları 
arzu edenlere vereceğim ve tetkik edecekleri için, 
çok detaylı arz etmeyeceğim, zamanı öldürmemiş 
olmak için kısa kısa bahsedeceğim. Bunların teşvik 
belge numaraları da var, onu da söylemeye lüzum 
yok. 

Gümüşhane'ye 58 milyon liralık, 1 000' baş hay
van besiciliği; Yozgat'a 185 milyon liralık, kurşun 
ve çinko cevheri; Gaziantep'e 30 milyon liralık, yıl
da 17 bin tonluk makarna; Siirt'e 246 milyon liralık, 
10 adet .çekici TIR; Sivas'a 176 milyon liralık, 10 adet 
çekici TIR; (Dikkat buyurun; 10 adet çekici TIR 
için 'bir ilde 246 milyon, diğer ilde ise 176 milyon 
lira verilmiş.) Tra'bzon'a 236 milyon liralık, 10 bi
rimlik çekici TIR; Van'a 172 milyon liralık, 500 
hayvan (besiciliği; Urfa'ya 80 milyon liralık, 200 baş 
hayvan besiciliği; Malatya'ya 350 milyon liralık, ek
mek üretimi fabrikası; Urfa'ya 418 milyon liralık, 
pamuk ipliği üretimi; Kars'a 352,5 milyon liralık, 
hayvan derisi işleme tesisi; Tokat'a 459 milyon lira
lık, sentetik çuval imalatı; Gaziantep'e 225 milyon 
liralık, yine sentetik çuval imalatı; Malatya'ya 67 
milyon liralık, ahşap ambalaj sandığı; Mardin'e 344 
milyon liralık, 20 birimlik çekici treyler; (Burada da 
20 birimliğe 344 milyon lira veriliyor). Tra'bzon'a 
279 milyon liralık, 10 birimlik çekici treyler; Malat
ya'ya 233 milyon liralık, 10 birimlik çekici treyler 
için teşvik belgesi verilmiş. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Narbantoğlu. 
HİLMİ NADBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi 

soruyorum : Kalkınmada öncelikli illerimiz bu şe
kildeki yatırım teşvikleriyle mi kalkınacak, üretim bu 
şekilde mi artacak, işsizlik bu şekilde mi azalacak 
ve önlenecek? 

Bu rakamlar, 1984 yılının ilk 3 ayı içinde verilen 
yatırım teşviklerine aittir. 1984 sonuna kadar da. 
1985'te de ve hatta şu günlerde de hükümetçe veri
len (ki, bir gazetenin sütununda da çıktı) teşviklerin 
hepsinin belki bu orandan da düşük; yüzde 5 veya 
yüzde 10 oranında olduğundan hiç kuşku duymu
yorum. Bu yüzden de, Doğu'da geri kalmışlık kader 
olup gidiyor. Eline fabrika makinesi kolu alıp bir 
uğraş bulamayan gençler de, dağlarda kaçakçılıktan 
kurtulamıyor, şehirlere inemiyor. Bu vaziyette mi 
kalkınmada öncelikli yöreleri kalkındıracağız Hükü
metin politikası yanlıştır. Devlet eliyle oralara gidil
medikten sonra ya'tırım olmuyor. 

Bunu vurgulamış olmak için bu sözü aldım; say
gılar sunarım. (SHP .sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 

2. ı— Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, tütün üzerinden devlet tekelinin kaldırılma
sına dair resmî beyanlar ile alkollü içkiler, tütün ve 
sigaranın toplumda yaptığı tahribat konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — «Tütün üzerinde devlet inhisarının 
kaldırılmasına mütedair vaki resmî beyanlar ve mev
zuatla» ilgili konuşmak üzere Diyarbakır Milletve
kili Sayın Mahmud ATtunakar gündem dışı söz ta
lep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli aza
ları; (SHP sıralarından «Aza değil, üyeleri» sesleri) 
Şarki Karadeniz mıntıkasında yapmış olduğu tetkik 
ve propaganda seyahati esnasında, çay mahsulünde 
olduğu gibi, tütün ve sigarada da devlet inhisarının 
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kaldırılmasına mütedair, 10 Ağustos 1986 tarihli ga
zetelerde intişar eden Sayın Başbakanın vaki beya
natına müteallik tarafımdan 23 Eylül 1986 tarihinde 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine mevzu ile alakalı 
olarak bir sual takriri sunulmuştu. Heyeti âlinizin 
hatırlayacağı veçhile, bu sual takririmi, Başbakana 
niyâbeten Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral Beyefendi, 14 Ocak 1986 günü münakid 
celsede cevaplandırmıştı. Sayın balkan ezcümle, ha-
'beri teyit etmiş, ancak bu mevzuda hükümetin he
nüz fiilî bir çalışmaya başlamadığını ifade buyur
muşlardı. Verilen cevap bendenizi tatmin etmediği 
için huzurunuza gelmiş, endişe ve mülahazalarımı 
heyeti âlinize arz etmiştim. Bilahara Sayın Başbakan 
isviçre'de bulunduğu sırada, hususî sektör mümessil
leriyle yaptığı bir musahabe esnasında «Tütün üze
rinden devlet inhisarının kaldırılacağı» şeklindeki be
yanlarını tekit ettiler. 

Şüphesiz ki hükümet, takip edecekleri yol ve tat
bik edecekleri prensipler zaviyesinden iktisadî siya
setlerini tersim ve programlamaya muhtardır. Hatta, 
memleketin ihraç ettiği iptidaî maddeler meyanında 
birinci .safta gelen ve oribinlerce çiftçinin maişet ve 
iradını teşkil eden ve ekiminden biçimine kadar kay-
düşart altına alınmış olan Türk tütününün ziraatını 
ıslah etmek, fennîleştirmek, zürraını himaye ve teş
vik eylemek ve cihan piyasasında haiz olduğu şöhret 
ve itibarını muhafaza ve iade için, haricî ticarette 
ve alım satımında alıcılarımıza emniyet telkin edici 
şerait ve evsafı muayyen yeknesak bir meta haline 
koymak gibi her türlü tedbirlerin alınmasını hulûsi 
kalble temenni ederiz. Müstahsili ve istihsali koru
mak cihetinden lüzumlu alet ve edavatm temini, kre
di ve plasmanların tevsiini ifadeyle, hükümeti ikaz 
etmeyi vecibe telafcki ederiz. 

Ancak, cemiyetin sıhhat ve ahlâkında büyük tah
ribat yapan alkollü içkilerle, bilhassa insan sıhhatine 
verdiği sayısız ve korkunç zararlar hakkında katiyet 
kazanan tütün ve sigaranın, para ve iktisat mülaha
zaları ile memleket dahilinde istihlaki artıracak ta
sarruflardan tevakki ve içtinap edilmesinin, icap eden 
ehemmiyetli bir mevzu olduğunu arzı ifade ederiz. 

Dünya tıp literatürünün ve otoritelerinin bu is
tikametteki beyan ve raporları derdesttir. Ayrıca, 
Anayasanın 58 inci maddesi, devletin, gençleri alkol, 
uyuşturucu, kumar ve benzeri fena itiyatlardan hi
mayesini ve bu yolda gerekli tedbirlerin alınmasını 
amirdir. 

Dünya Sağlık Teşkilatının, sigarayı uyuşturucular 
arasında zikretmesi, selahiyetli mütehassıs ve teşek
küllerin sigarayı, önlenmesi mümkün olan ölümle
rin baş sdbebi olarak kabul ve ilan etmesi, keza si
garanın, uyuşturucu vasfı haiz olması, kötü ve za
rarlı itiyatların da başında bulunması, cihetiyle dev-. 
letin, Anayasadan gelen bir vecibesi ve mühim bir 
mücadele mevzuudur. 

Bugün, tehlikenin ciddiyetine inanmış bütün mil
letlerin sigara ve tütünün zararlarına karşı mücadele 
ettiği bir realitedir; bunun akisleri matbuatımızda da 
müşahede edilmektedir. Yine, Dünya Sağlık Teşki
latı «Seçimini yap; tütün mü, yoksa sıhhat mi?» slo
ganı ile beşeriyeti mücadeleye davet etmektedir. 

Muhterem başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, 
Türkiye'de yapılan bazı istatistikî araştırmaların ne
ticeleri üzerine dikkatlerinizi cel'betmek isterim. 

1984 yılında ceman 71 096 tonu yerli, 2 276 tonu 
ithal malı olmak üzere tütün mamullerine halkımız 
tarafından ödenen mecmu para miktarı 810 milyar 
Türk Lirasıdır. Kaçak girenler bu rakama dahil de
ğildir. 

1985 yılında ke ceman 67 580 tonu yerli, 2 928 
tonu ithal malı olmak üzere, tütün mamullerine hal
kımızca ödenen mecmu para miktarı 1 trilyon 12 
milyon Türk Lirasıdır. Kaçak girenler, yine bu ra
kama dahil değildir. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar toparlayınız. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bitiyor 

Sayın Başkanım. 
Bu, sadece sigaranın maddî meblağıdır. Bir de, bu 

miktar sigaranın insanımıza ve gelecek nesillere ver
diği zararlar var; bunların rakamlarının verilmesi 
acaba mümkün olabilir mi? Neresinden bakılırsa 
'bakılsın, havsala durduran bir israf ve (böyle bir afet. 
Bu, uyuşturucuların en küçüğü olan sigaradır. 

Liselerimizde sigara kullanan gençlerin miktarı 
yüzde 60, sigaraya başlama yaşı ise 12 - 14 yaş ola
rak ifade edilmektedir. 1985 yılında Erciyes Üniver
sitesinin muhtelif fakültelerinde yapılan hir araştır
mada, talebelerin yüzde 8,6'sının 13 yaşından evvel 
sigaraya başladığı, bunun 14 - 16 yaş grubunda yüz
de 30,2 ve 17 - 19 yaş grubunda ise yüzde 52,8 ol
duğu görülmektedir. 

Ortaöğrdtim seviyesindeki her çeşit okullarımızda 
kısa bir tetkika't yapıldığı takdirde, bu okul öğret
menlerinin kısmı azamisi öğretmen odalarında siga
ra içmekte, odanın havasını güç teneffüs edilir bir 
hale getirmektedirler. 
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Hülasa hakikat şöyledir : Devlet inhisarı tütün 
üzerinden kaldırıldığı takdirde, müteşebbis sermaye
dar her türlü vasıtadan istifade etmek suretiyle renkli 
ve panoramik reklam ve propagandalarla sigara içi
mini .tahrik ve teşvik edecektir. Binaenaleyh, devlet, 
münhasıran iktisadî zihniyetle, cemiyetin muhtaç ol
duğu, içtimaî, ahlakî ve terbiyevî denge ve kıymet 
hükümlerini ihlal mahiyetinde bir tasarrufa giremez. 

'Bu bapta talep ve tavsiyelerimiz şunlardır : 
Sigara iştiyakını artıran hallerden tevakki edil

meli, reklâm yasaklanmalıdır. 

Sigara paketlerine «"Sıhhate muzırdir» ibaresi ya
zılmalı. 

Kapalı yerlerde, nakil vasıtalarında, konferans, 
açıkoturum yapılan kapalı yerlerde sigara içilmesi 
menedilmeli; sigara içenler ikaz ve tenvir edilmeli. 

öğretmenler, öğrencilerinin önünde emsal olacak 
davranışla sigara içmemeli. 

©öylece, sigara içimine kendilerini mahkûm et
miş kimselerin bite, bir müddet nefislerini bizzat 
murakabesine imkân verilmelidir. 

(Hürmetlerimle efendim. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 

2$ , 2 . 1986 Ö : 1 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — Ne biçim konuş
ma böyle bu?. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Sayın millet-
leLvekilleri, lütfen biraz dinleyiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Bir dakika 
efendim, dinleyin... (SHP sıralarından gürültüler) 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Kendisinden bah
sediyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri. 
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Kanunlara, ön

celikle 'bu Mecliste yasama görevini yapan iktidar 
ve muhalefete mensup herkesin uyması gerekmekte
dir. (ANAP ve SHP .sıralarından «ıBravo» sesleri ve 
alkışlar) 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Niye uymuyorsu
nuz?. 

(MEHMET TOPAÇ (Devamla) — 3 gün önce 
izmir'de bir miting yapıldı. . 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — Ondan önce de 
Londra'da bir şeyler yapıldı. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Dinleyin efen
dim. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Bu mitingde 
ilgi çekici ve Türk demokrasi tarihinde ileride 'biz
lere örnek olabilecek bazı görüntüler de sergilendi. 
öncelikle, birinci dikkat çekici olay ve demokrasi
nin tatbiki bakımından sevinilecek en mühim görün
tü; Anayasa ve kanunlar çerçevesinde hükümetimi
zin, toplumların anayasal haklarına gösterdiği say
gınlıktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türk - îş'in düzenlediği miting de, kanunî hak
ları olması nedeniyle müsaade edilmiş, her türlü ön
lemin alınması ve mitingin düzenli bir şekilde bitme
siyle ilgili mercilerle, Türk-'lş yetkililerinin uyumlu 
davranışları takdir toplamıştır. 

A H İHSAN ELGİN (İçel) — Evet, bizim genel 
başkanımızın da... 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Gerek mi'ting 
öncesi, gerek miting sırasında kanunlara uyma nok
tasından gösterilen hassasiyetler, demokrasimizin ge
lişmesi açısından önemli bir işaret olarak görülmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mitingle üzüntüyle izle
nen noktaları da izah etmek istiyorum. Olaylardan 
önemli birisi de, muhalefetin sayın liderlerinin mi-

3. — Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın, 22 Şu
bat 1986 günü İzmir'de yapılan Türk-İş mitingi ile 
ile 'ilgili olarak siyasî parti liderleri ve parlamenter
lerin tutumları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İzmirM'e yapılan Türk-lş Mitingi 
hakkında, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın miletvekilleri; huzurunuza getirmek istediğim ko
nu, 22 Şubat 1986 Cumartesi günü Türk - İş tara
fından izmir'de düzenlenen miting ile ilgili olarak, 
kanunların hakimiyeti ve tatbikini kısaca anlatmak 
ve bununla ilgili olarak da siyasî parti liderlerinin, 
parlamenterlerin topluluklara, topluma örnek olma
ları ve öncelikle kanunlara uymaları gerektiğini vur
gulamak iis'tüyorum. 

Bu konu, bazılarının kolay kolay kabullenmek is
temedikleri bir hüsu's; yıllardır bazı entellektüellerin 
kulak arkası ettikleri ehemmiyetli bir konu duru
mundadır. Kanunlara uymadığımız, kanunları kulak 
arkası yaptığımız, kendi anlayışımıza, gündelik ihti
yaçlarımıza göre farklı şekilde yorumladığımız za
man, kanunlar yerini kanunsuzluğa ve daha doğrusu, 
Anadolu tabiriyle «Orman kanunu»na terk etmekte
dir. 
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ting alanında arzı endam etmesidir. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALİ İHSAN ELGÎN (içel) — Korkmayın, halk
tan korkmayın... 

•MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Sayın Söyle-
mezoğlu'nun mitingten .sonraki durumları, bu miting
ten, kendi açısından pek memnun olmadığı görünü
münü vermiştir. 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Sizin açınızdan 
öyle. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Sayın Gür-

kan'a gelince : Bütün tespitlere göre, anamıihalefet 
partisi liderinin, bu mitingi bir gösteri yeri olarak 
kabul edip, bu yönde hareket etmesi hakikaten üzü
cüdür. 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Halkı ile bütün
leşmiş. (StHP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — Şarık Tara'ya mı 
gitsin. ENKA'ya mı gitsin? 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Sayın Gürkan* 
in miting alanına 500-600 kişilik bir grupla birlikte 
gelişi... 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Ayıp size, bu ko
nuyu mu konuşuyorsunuz kürsüde? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Sanki SHP mi-

tingiymi'ş gibi, hemen platforma fırlayışı ve miting 
süresince de .sloganlara hareketleriyle iştirak edişi. 

ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — «En büyük isçi» 
dedi. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Ve Türk-'tş'in 
düzenlediği bu mitingte, işçilerin kendi konfederas
yonlarıyla ilgili yaptıkları tezahürata dahi müdahale 
edişi, vatandaşlarca dikkatle izlenmiştir. 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Ve alkışlanmıştır. 
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Hele hele, bir 

grubun kendi lehine tezahürat yaptığında kürsüye 
doğru hamle yapışı ve fakat konuşma fırsatını bula
mayınca da üzüntüsü, tamamen görülmüştür. {ANAP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Küçük bir grubun ken
disi hakkında barbakan adayı olarak tempo tu'ftu-
ğundaki durumu da, herhalde herkes tarafından gö
rülmüştür. (SHP sıralarından gürültüler) 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Siz yok muydu
nuz? 

25 4 2 . 1986 Ö : 1 

MEHMET TOPAÇ '(Devamla) — Bu küçük (gru
bun tempo tuttuğunda söylediği gibi, (başbakan adayı 
denilen kişinin 'böyle 'bir işçi mitinginde üç-beş puan 
elde edebilmek için Anayasayı ve kanunları çiğne
mesini de, doğrusu 'bir talihsizlik olarak nitelendiri
yorum. (ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — TÜSiAD'a mı 
gitmesi lazım 'beyefendi? 

'MEHMET TOPAÇ i(Devamla) — Acaba, bir işçi 
mitinginde çiğnenen yasalar, daha büyük mesuliyet
lerde ne olur diye... 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — TÜSÎAD'a mı?. 
(İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Kes sesini be... 
ALf İHSAN 'ELGİN (İçel) — ©en burada ko

nuşurum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko

nuşmayınız; sayın 'milletvekilleri, sayın milletvekilleri. 
(Gürültüler) 

Sayın mille'tvek'illeri, karşılıklı konuşmayınız, ida
re amirleri. ((Gürültüler) 

(MEHMET TOİPAÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar... (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın milletvekileri, karşılıklı ko
nuşmayınız. Sayın milletvekilleri, yerlerinize 'oturu
nuz. 'Sayın Elgin, Sayın özdemir, sayın milletvekil
leri; karşılıklı konuşmayınız, yerlerinize oturunuz. 

Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayınız. (Gü
rültüler) İdare amirleri... 'Sayın milletvekilleri, yer
lerinize oturunuz. 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — Elimizi ayağımızı 
bağlayın. 

(BAŞKAN — Sayın Elgin, yerinize oturunuz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen... (Gürültüler) 
ALI İHSAN ELGİN (içel) — 'Bu mu demokrasi? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko

nuşmayınız. 
Evet, devam edin Sayın Topaç. 
'MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, ben şahsen rrîüşa'hnas olaylardan bahsedi
yorum.. (Gürültüler) 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Saati doldu. 
(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri

nize oturunuz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar

kadaş, 2 puan aldın bakanından. '(Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko

nuşmayınız, lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürültüler) 
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(Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz, 
karşılıklı konuşmayınız. 

'Sayın hatip, devam ediniz kesilen süre dikkate 
alınmıştır. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, müşahhas olaylardan 'bahsediyorum. 

M. SEYİFfI OKTAY (Ankara) — Demokrasiyi na
sıl 'öğreneceksiniz?.. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Anayasanın 
52 nci maddesi, Siyasî Partiler Kanununun 92 nci 
maddesi ve Sendikalar Kanununun 37 nci maddesine 
aykırı hareket edip, 'bunların çiğnenmesini hoş karşı
lamak mümkün değildir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

önce Sayın Gürkan'dan, kanunlara saygılı olma
yı istemek de 'gerekmektedir ve 'bu da 'bizim hakkı
mızdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Bunları öğrenmeli ve bundan böyle buna gö
re fetva vermelidir. 

EROL AĞAGÎL '(Kırklareli) — Bunlar şahsiyata 
giriyor Sayın Başkan; lütfen müdahale ediniz efen
dim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale ediyorum 'ben. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Özal Hükü
metinin, Anavatan İktidarının durumları Anayasaya 
aykırı olacak, tatbikatı sert bir dille eleştirilecek, «İş
lem ve faaliyetlerinin 'bütünü her şeye aykırıdır» de
necek; ama 'bir anamuhalefet lideri, Anayasa ve ka
nunlara aykırı olarak sendika mitingini kendi siyasî 
düşüncesine alet etmek isteyecek, bunun yanında da 
herkesi, Anayasaya aykırı hareket etmekle suçlaya
caktır... llşte 'bu miting, uygulanan bu çift standartın 
tipik 'bir emsalidir. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın Topaç, lütfen toparlayun efen
dim. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 52 nci maddesi, 
sendika 'faaliyetlerinde siyasî partilerin destek 'ola
mayacağını ve kaidelerini de açık olarak ibeliftmek-
tedir. 

ÖMER KÜŞHAN (Kars) — Sen milletvekillerine 
'bak. 

H. BARİŞ CAN (Sinop) — Sen Florya'da penaltı 
at. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Gene Sendi
kalar Kanununun 37 nci maddesi, buna paralel ola
rak, sendika ve federasyonların 'bu yöndeki faaliyet-
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lerde 'bulunamayacağını; Siyasî Partiler Kanununun 
92 nci maddesi de açıkça, siyasî partilerin kendi si
yasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla ve 
üst kuruluşlarıyla münasebetlerinde dikkat edeceği 
hususları belirlemiştir. Bu maddeleri lütfen okuyun. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen, Londra Büyük
elçine beyanat verdir. 

BAŞKAN — Sayın Topaç, 'bağlayınız lütfen. 
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. ((SOP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen

dim... 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — öyleyse, ana
muhalefet partisi genel başkanının Türk-îş mitingnnde 
ekibiyle mevcudiyetini ve hele Sayın Gürikan'ın, kür
sü platformundaki durumunu anlamak mümkün de
ğildir. (SHP sıralarından gürültüler) Mitingin üzücü 
yanı, 'anamuhalefet partisinin 'bu mitingten istifade 
imkânını düşünmüş olmasıdır. Anayasa ve kanun
ları çiğnemesidir. Hükümetin tutumu. 

BAŞKAN — Sayın Topaç, süreniz 'bitti, toparla
yın lütfen. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Bu mitingde hükümetin tutumu ne kadar kanun
lara saygı bakımından takdir edilecek bir tutumsa, 
muhalefetin tutumu da o derece üzülecek tutumdur. 
Demokrasinin yerleşmesi ve kanunî hakların kulla
nılmasında, bu miting dolayısıyla, kanunlara saygılı 
olan bütün yöneticileri kutluyorum ve bundan son
raki faaliyetlerde de SHP'lileri kanunlara uymaya 
davet ediyorum (SHP sıralarından gürültüler) 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür,,ederim Sayın Topaç. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, söz İstiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
AVDIN GÜVEN GÜRKAN ((Antalya) — Sayın 

Başkan, SHP Grubu ve onun genel başkanı, kanun
suz hareket etmiş olmakla suçlanıldı. İçtüzüğün 70 
inci maddesi uyarınca, sataşma vardır, cevap hakkı
mı kullanmak istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, Başkanlıkça sataşma 
olarak kabul edilmiştir. Ancak istediğimiz, yeni bir 
sataşma hakkı doğurmayacak şekilde ve kısa sürede 
açıklamanızı yapmanızdır. 

Buyurun Sayın Gürkan. (SHP sıralarından alkış
lar) 
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AVDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
milletvekilleri, biraz evvel konuşan sayın milletvekili, 
Türkiye'nin niçin sıkıntılar içinde olduğunun gerek-
çesiini Türlkiye Büyük Millet Meclislimin gözleri önüne 
sermiştir. 

iBir ülke düşününüz ki, başbakanı, canının istediği 
her zaman, her türlü dernekle, cemiyetle, işveren ku
ruluşlarıyla yakın ilişkiler içinde bulunur... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Mü
zakerelere böyle devam edemeyiz, lütfen... (Gürültü
ler) 

Sayın Gürkan, sataşma olan bölümlerde gerekli 
açıklamaları yapınız lütfen. 

IBuyurun Sayın Gürkan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Uçak
lar dolusu, belli bir toplumun belli bir kesimini, yal
nızca bir kesimini oluşturan işverenlerle devlet işle
rini müzakere ederek, hatta çok önemli ̂ devlet işle
rinde aracılıklarını rica ederek ilişkiler içinde bulu
nur ve hiçbir ANAP milletvekili kürsüye çıkıp Sayın 
Başbakana Anayasanın ilgili maddelerini hatırlatmaz 
ya da Sayın Başbakana kendisinin, yalnızca işveren
lerin değil, Türlkiye Cumhuriyetimin Başbakanı oldu
ğunu ve işverenlerle temas ettiği ölçüde ve aynı yo
ğunlukta bu ülkenin öğrencisiyle, bu ülkenin işçisiy
le, bu ülkenin memuruyla, bu ülkenin köylüsüyle de 
temas etmek görevinde ve yükümlülüğünde olduğunu 
hatırlatmaz; işte o zaman çarpık bir zihniyet Türki
ye'yi idare ediyor demektir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Başbakana sataşıyor. 

'BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Sokakta de
ğil, sokakta değil... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) - Ben 
açıkça söylüyorum; eğer bu suçsa... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko
nuşmayınız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Tahrik ve 
teşvikle değil, ortada konuşuyor. (ANAP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hukuku öğreneceksi
niz, dinleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, sataşılan bölümlerde 
gerekli açıklamaları yapınız lütfen ve sürenizi zama

nında kullanınız. (ANAP ve SHP sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, böyle karşılıklı konuşmayı
nız. (ANAP ve SHP milletvekillerinin birbirlerinin 
üzerine yürümeleri) 

Böyle konuşmalarla bir yere varamayız. (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler). Sayın milletvekilleri, 
karşılıklı konuşmayınız, hatibin sözünü kesmeyiniz; 
böyle konuşmalarla bir yere varamayız. (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bir noktayı açıklamak isti
yorum. Böyle karşılıklı konuşursanız, hatiplerin sözü 
kesilirse, müzakereleri sonuçlandıranlayız ve hiçbir 
amaca ulaşanlayız. Bu kürsüler, sayın milletvekille
rinin, milleti adına düşündüklerini dile getireceği yer
lerdir; ancak bu, İçtüzüğe göre yapılacaktır. Başkan
lık gerekli hassasiyeti göstermektedir. 

Demin sayın konuşmacı konuşurken, «Sataşıyor, 
sözü kesitsin» dendi; ancak, sözcü, miting üzerine gö
rüşlerini açıklıyordu, Başkanlıkça sözü kesilmedi; son
ra «Sataşma var» dendi, haklı görüldü, söz Verildi. 
Şimdi, sayın hatip sataşma üzerine görüşlerini açıklı
yor; lütfen sözünü kesmeyiniz ve karşılıklı konuşma
yınız. 

Buyurun Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biz 

Sayın Başbakanla pek çok derneğin, vakfın, sendika 
birliğinin, sendikanın toplantısında bulunduk. Eh son 
olarak, Türk Eczacıları Birliğimin toplantısında her 
ikimiz de vardık; o da konuştu, ben de konuştum. 
Türk - tş'io genel kongresinde de beraberdik, işveren
lerin kongresinde de beraberdik. Bütün bunlar içe 
sindiriliyor ve yasallara aykırı olmuyor da; ezilmiş, 
sendikal hakları ellerinden alınmış ve baskı altında 
tutulan işçiler Gürkan'a tezahürat yaptıkları zaman 
mı, Anayasaya aykırı oluyor?.. (SHP sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

Bakınız sayın milletvekilleri, hiç yolu uzatmaya
lım; eğer bu bir suçsa, eğer bunun bir suç olduğuna 
inanıyorsanız, Adalet Bakanı derhal cumhuriyet sav
cılığına suç duyurusunda bulunsun, ben de dokunul
mazlığımın kaldırılmasını yüce Meclisten talep edece
ğim. Türk işçileriyle dayanışmaktan ötürü suçlanmak
tan şeref duyarım. (SHP sıralarından alkışlar) Yarın, 
Türk - tş'in bir başka mitingi daha olursa, Anayasal 
haklarımı, yasal haklarımı kullanarak o mitinge de 
katılırım; elMzden geliyorsa önleyiniz. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzinli olarak Federal Almanya'ya gidecek 

olan Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/972) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaşkan

lığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinizle su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16 - 22 Şubat 1986 tarihleri arasında izinli olarak 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesi
nin, Anayasanın 113 üncü maddesi gereğince, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
^C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — İran İslam Şûra Meclis Başkanı riyasetinde 
bir İran Parlamento Heyetinin ülkemize davet edilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (5/84) 

BAŞKAN — Türkliye Millet Meclisi Başkanlığının 
tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 10 

Şubat 1986 Pazartesi günü toplanmış ve : 
tran islam Şûra Meclis Başkanı riyasetinde bir 

İran Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesi
nin, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi ile ilgili yönetmeliğin 16 ncı maddesi hük
mü uyarınca kabulüne, karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Necmettiiri Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Silgilerinize sunulmuştur. 

Hollanda Parlamentosunda temsil edilen .Hıristi
yan Demokrat ve Sosyalist İşçi Partisine mensup 5 
veya 6 parlamenterden oluşan birer grubun ülkemize 
davet edilmesinin, Yasama Meclislerinin Dış Müna
sebetlerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yönetmeliğin 16 
ncı maddesi hükmü uyarınca kabulüne, karar ver
miştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 
Başkanı 

ıDAŞKİAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı riya

setinde bir Portekiz Parlamento Heyetinin ülkemize 
davet edilmesine dair Başkanlık tezkeresi (5/86) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

10 Şubat 1986 Pazartesi günü toplanmış ve : 

Portekiz Cumhuriyet Meclisli Başkanı riyasetinde 
bir Portekiz Parlamento heyetinin ülkemize davet 
edilmesinin, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetle
rinin Düzenlenmesi ile ilgili Yönetmeliğin İİ6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca kabulüne, karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Romanya Millet Meclisi Başkanının, TBMM 

Başkanının, refakatinde bir heyetle birlikte Roman
ya'yı ziyaret etmek üzere davetine icabet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/83) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MecKsi Baş
kanlığının bir tezkeresi daha vardır; okutup onayınıza 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Romanya Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanının, refakatinde bir heyetle bir
likte Romanya'yı ziyaret etmek üzere davetine ica
bet edilmesi Başkanlık Divanımızın da uygun görüş
leri ile Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

NecmeMn Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hollanda Parlamentosunda temsil edilen Hı
ristiyan Demokrat ve Sosyalist İşçi Partisine mensup 
5 veya 6 parlamenterden oluşan bir grubun ülkemize 
davet edilmesine dair Başkanlık tezkeresi (5/85) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

16 Nisan 1985 günü yapmış olduğu toplantısında; 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
9 arkadaşının, milletvekili lojmanları sitesi inşaatının 
ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyul
madığı ve proje bedelinden fazla ödemede bulunul
duğu iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31.12.1985 tarihinde teslim edilmek üzere 

5 753 295 100 TL. götürü, 1 272 819 421 TL. birim 
fiyatla ve % 10 indirim karşılığı 6 898 832 579 TL.' 
ya, % 9 Türkiye Emlak Kredi Bankası hissesi ile 
7 519 727 521 TL.'ya ihale edilen Milletvekili Loj
manları Sitesi inşaatı ile ilgili yapüan. inceleme ve de
ğerlendirmeler sonucu : 

a) Proje yapımının Çinici Mimarlık'a 107 000 000 
TL. proje değer bedeli üe verildiği, ayrıca aynı Ku
ruluşa % 60 proje bedel mukabili proje kontrol hiz
metlerinin verilmesi ile toplam 171 200 000 TL.'ya 
verilmesinde proje bazında 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 44 üncü maddesinde yer alan belli istek
liler arasında kapalı teklif usulüne uymadığı gibi, en 
az 3 kişiden teklif alınmamış olması nedeniyle de 
özel bir değerlendirme yapıldığı kanaati hâsıl olmuş
tur. öte yandan alışılmış yarışma usulüne Yasanın 
52 nci maddesine uyulmamış olması ve toplam 
171 200 000 TL.'ya varan bir proje bedelinin söz ko
nusu olması dikkat çekicidir. 

Her ne kadar 400 ünitelik bir kuruluş için yapıl
mışsa da, ünitelerde aynı projeler uygulanmaktadır. 
Bu nedenle 107 000 000 TL. lık limitin neye göre 
tespit edildiği bilinmemektedir. Ayrıca, Bayındırlık 
Bakanlığının proje yönetmeliği içinde bir işlem ya
pıldığı da tespit edilmemiştir. 

b) Birim fiyatlar poz numarası almasına rağ
men analiz yapılıp'özel fiyat uygulamasına gidilmiş
tir. Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesinde poz 
numarası, cins, miktar, ve kalitesi aynı olan işler için 
farklı mukavele yapıldığı ve farklı fiyat ödendiği gö
rülmüştür. Örneğin, Bayındırlık Bakanlığı birim fi
yat listesinde poz numarası 15.140/2 olan temel taba
nına el ile kum serilmesi 1984 yılı birim fiyatı metre 

küpü 709 TL. iken 3 600 m3/TL. den 29 140 m3 için 
1 ve II inci keşiflerde değerlendirmeler yapılmıştır. 
29 140 m3'lük el ile kum serilmesi çalışması ve fiyat 
farkı dikkat çekicidir. 

c) Projesinde çelik çatı ve altı ahşap lambiri be
lirlenen çatı pahalı bir imalat olmasına rağmen, yap-
tırılmayıp, kullanılmış ikinci sımf çam keresteden 
oturtma çatı yaptırılarak daha fazla ücret ödenmiş
tir. Ayrıca, müteahhiti koruma izlenimi veren bir şe
kilde 1984 yılında yaklaşık fiyatı 20 TL. olan proje
de belirtilen kiremit yerine özel imalat kiremitler 
kullanılmıştır. Nakliye hariç bu kiremitlerin bedeli 
projedeki kiremitlerin bedelinden 9 misli daha paha
lıdır. 

d) İlk proje düz kalıba göre yapılmış ve hesap
lanmış daha sonra yine müteahhitin kulla/ıdığı fik
rini doğuran bir yaklaşımla tünel kalıba çevrilmiş 
ve yüksek değerde bedel farkı doğurarak keşif mik
tarını fiziksel olarak (parasal değer) artırılarak % 30 
eskalasyon fiyat farkına sokularak müteahhite kat
lamalı ödeme yapılmıştır. 

İnşaatın altyapı olarak nitelenen yol ve kanalizas
yon bölümü birim fiyat esasına göre ancak, Bayın
dırlık Bakanlığı birim fiyat uygulaması yapılmadan, 
bilinmeyen ölçülerle poz birim fiyatları belirleyerek 
yapılmıştır. Konut inşaatları ise tamamen yeni fiyat 
ve özel fiyat çıkarılarak ihale edilmiştir. 

146 kalem imalat gözüken altyapı dahil bu in
şaatlarda 84 kalem iş yeni fiyat ve özel fiyatlarla 
yaptırılmıştır. Bu % 50'yi aşan bir rakamdır. Genel
de % 10 civarında olması gerekir. Yaptığımız değer
lendirmelere göre uygulama yılının Bayındırlık Ba
kanlığı birim fiyatları ile müteahhit firmaya ödenen 
yeni fiyat ve özel fiyat farkları bazı kalemlerde % 
300 - 400 arasında değişmektedir. 

10 firmadan teklif istenilerek 5 firmanın teşekkür 
ederek katılmadığı lojman inşaat ihalesi, S firmanın 
içinde en az teklifte bulunan firmaya 6 898 832 579 
TL. bedelle ihale edilmiş, sırasıyla 6 983 962 368, 
8 119 325 775, 8 169 256 555 ve 8 647 917 082 TL. 
teklif eden diğer firmaların kaybettiği bu ihalede son 
ödeme, ihzarat dahil fiyat farkları hariç 7 206 419 964 
TL. dır. 

Halen mukayeseli ikinci keşif özetinin taşeron 
firma tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı da göz 
önünde bulundurulursa, şu anda yapılmış olan işler 
için dahi tahakkuk edecek olan istihkak miktarları
nın daha fazla olması doğaldır. 
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Yeni 200 birim ilave edilmesi ile ısı santral pro
jesi yetersiz kalmış, yeni masrafları gerektirecek bir 
şekilde geliştirilmiştir. 

Yukarıda saydığımız gerekçeler bu ihalenin hiç 
bir şüpheye yer vermeyecek bir şekilde aklanabilme-
si ve varsa kusurlular hakkında yasal işlemlerin ya
pılabilmesi için Meclis Araştırması gereğini ortaya 
koymaktadır. 

Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştır
ması açılmasını arz ve talep ederiz. 

19 . 2 . 1986 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Yılmaz ihsan Hastürk 
istanbul 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Sabit Batumlu 
istanbul 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis Araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme-
ler yarınki birleşimde yapılacaktır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
bir gün içinde nasıl anlayabiliriz, nasıl tahkik edebi
liriz bunları? Bir günlük süre var Sayın Başkan, az 
değil mi? Bu kadar büyük iddiaları, rakamları nasıl 
tetkik edeceğiz efendim?.. 

BAŞKAN — Yarın öngörüşmeler yapılacaktır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — öngörüşmeler 
de, elbetteki bu rakamlara dayanılarak yapılacaktır 
ve yine öngörüşmelerden sonra oylama yapılacaktır 
Sayın Başkan (SHP sıralarından «Perşembe günü ya
pılsın» sesleri). 

BAŞKAN — Öngörüşmelerin yapılması, içtüzük 
hükümlerinin verdiği yetkiyle, Başkanlık tarafından 
yarına alınmıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Başkanlık bu yetkiyi makûl kullansın 
lütfen. 

BAŞKAN — Bu talebiniz dikkate alınacaktır 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yetkiyi bu şekilde kullanmak makûl değil efendim. 
Aradan 24 saat bile geçmiyor, hazırlık yapmak müm
kün değil Sayın Başkan. Rakamlar bile toplanamaz 
bir günde. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bunun dışın
daki yetki, Danışma Kurulunun alacağı ve size su
nacağı yetkinin onaylanması biçiminde olabilmekte
dir. Değilse, Başkanlığın yetkisi, öngörüşmelerin bir 
sonraki birleşimde yapılması şeklindedir; böylece ya
pılmıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bu yetkiyi kullanma makûl değil efendim. 

BAŞKAN — Talebiniz, bundan sonraki görüşme
lerde dikkate alınacaktır efendim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Ahmet Kı
nalı hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/973) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, içtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 6.12.1985 gün ve 19-301-20145 sayılı 

yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 14.2.1986 gün 

ve 24.1.1986.5 sayılı yazısı. 

Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesine 
muhalefet suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen 
Ahmet Kınalı hakkındaki dava dosyası ilgi (a) yazı
mız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Aynı dava dosyasında müebbed ağır hapis ceza
sına mahkûm edilen Hürriyet Şendemirci vekili Avu
kat Kemal Baran vermiş olduğu dilekçe ile «Karar 
Düzeltilmesi talebinde bulunduğundan, hükümlüye 
ait dava dosyasının, Millî Savunma Bakanlığına tev
di edilmek üzere, Başbakanlığa iade edilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya, hükümete geri verilmiştir. 
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IV. — SORULAR 

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

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6J507) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü' 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı 
(6/511) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak 
ABD'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi rica ederim. 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

1. Türkiye'de yatırım yapacak ABD'li işadam 
larına can ve mal güvenliklerini Türkiye Cumhuriye
ti tarafından garantiye almak üzere herhangi biı 
anlaşma yapıldı mı? 

2. Bu anlaşmanın tam metni ve gerekçeleri ne
lerdir? 

3. ABD'li işadamlarının cam herhangi bir karı
şıklık anında öncelik ve dikkat ile malının kamulaş-
tırılamayacağı, kârının hiçbir bürokratik engel tanı
madan, ek vergilerden muaf olarak dışarıya transfer 
edilebilme garantisi verilmesi iddia edilmektedir. 

Bu durumda amacınız, Anayasaya rağmen imti
yazlı bir sınıf yaratmak mıdır? 

VE CEVAPLAR 

4. Can ve mal güvencesinin sağlanması için 50 
milyon Türk vatandaşının işadamı mı olması gerek
mektedir? 

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

ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içel 
Milletvekili Sayın Sağlar'ın, Sayın Başbakana yönelt
tiği sözlü soru önergesine cevaplarımızı arz ediyo
rum : 

1. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında, 13-15 Mart 1985 tarihlerinde Ankara'da ve 
8-12 Temmuz 1985 tarihlerinde Washington'da ya
pılan müzakereler sonunda, yatırımların karşılıklı teş
viki ve korunması konusunda bir anlaşma hazırlan
mış ve 12 Temmuz 1985 tarihinde ad referandum 
olarak parafe edilmiştir. 

Anlaşma, önümüzdeki günlerde Washington'da 
imza edilecek ve tabiatıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ta
rafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Anlaşma, tarafların birbirlerinin ülkesinde 
yatırım yapmalarını teşvik etmek, iki ülke arasında 
istikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve 
böylelikle sermaye ve teknoloji akımını geliştirmek 
amacına yöneliktir. Anlaşma ile yatırımlardan elde 
edilen gelirin transferi, yatırımların kamulaştırılma
sı, doğabilecek ihtilafların çözüm şekli ve her iki ül
kenin yabancı sermaye yatırımlarını kısıtladığı alan
lar belirli esaslara bağlanmaktadır. Anlaşmanın tam 
metni, imzalandıktan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilecek ve yüce Meclisin onayına su
nulacaktır. 

3. Soru önergesinde yer alan anlaşma ile Ame
rika Birleşik Devletleri tebaasındaki işadamlarına, 
mallarının kamulaştırılmayacağı, kârlarının hiçbir bü
rokratik engel tanınmadan, ek vergilerden muaf ola
rak dışarıya transfer edileceği, herhangi bir karışık
lık anında can ve mal güvenliklerinin öncelikle ko
runacağı yolunda garantiler verildiği yolundaki id
dialar gerçekten uzaktır. 

Her şeyden önce şu noktayı vurgulamak isterim 
ki, anlaşma, karşılıklılık ilkesine dayanmaktadır. Ya- * 
ni, anlaşma ile sağlanan teşvik ve koruma hükümle
ri, her iki taraf için de geçerlidir. Üstelik bu anlaş
ma ile her iki tarafın özel sektör ve kamu kuruluş
larına sağlanan hakların, tarafların ulusal kanun ve 
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mevzuatlarıyla sınırlı olduğu açıkça tasrih edilmiş
tir. 

Anlaşma ile savaş, iç karışıklık gibi hallerde Ame
rika Birleşik Devletleri tebaalı işadamlarının can gü
venliklerinin öncelikle korunmasının öngörüldüğü id
diası gerçek dışıdır. Anlaşmanın bu konuya ilişkin 
hükmü, böyle bir durumda her iki tarafın, karşı ta
raf vatandaşlarını veya şirketlerini, kendi vatandaş
larına ve şirketlerine uyguladığı muameleden farklı 
bir muameleye tabi tutmasını, bir ayırım yapmama
sını öngörmektedir. 

Anlaşmanın, Amerika Birleşik Devletleri tebaalı 
işadamlarının yatırımlarının kamulaştırılmayacağı 
hükmünü getirdiği iddiası da yanlıştır. Anlaşma, ka
mulaştırmanın kamu yararına, ayırım gözetmeksizin 
ve yürürlükteki mevzuata göre yapılmasını hükme 
bağlamakta, bir başka deyişle, kamulaştırmanın tabi 
olacağı temel ilkeleri belirlemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri tebaalı işadamlarının, 
yatırımlarından elde edecekleri kârı hiçbir bürokra
tik engel tanımadan, ek vergilerden muaf olarak dı
şarıya transfer edebilecekleri iddiası da asılsızdır. 
Transferlerin, tarafların kanun ve kararnamelerine 
göre yapılacağı ve yatırımların vergi kanunlarına ta
bi olacağı, anlaşmada sarahaten ifade edilmektedir. 

4. Bu izahatımdan da anlaşılacağı gibi, amacı
mız hiçbir ülkeye imtiyaz sağlamak değil, yabancı 
sermayenin Türkiye'de yatırım yapmasını zorlaştıran 
bürokratik ve ayırımcı engelleri kaldırarak, ülkemi
zin ekonomik gelişmesinde ileri teknoloji ve serma
ye birikiminden yararlanma imkânlarını yaratmak
tır. 

Nitekim, sadece Amerika Birleşik Devletleriyle 
değil, Japonya, Belçika, İsviçre, Kanada, ingiltere, 
Hollanda gibi ileri teknolojik düzeyleriyle ülkemizin 
ekonomik gelişmesine katkıda bulunabilecek diğer 
ülkelerle de, yatırımların teşvik ve korunmasına yö
nelik bu nitelikteki anlaşmalar aktedilmesi öngörül
mektedir. Son olarak, Romanya Sosyalist Cumhuri
yetinden de benzer bir anlaşma yapılması teklifi gel
miş olup, tarafımızdan incelenmektedir. 

Soru sahibi, can ve mal güvencesinin sağlanması 
için 50 milyon Türk vatandaşının işadamı mı olma
sı gerektiğini, sormaktadır. Daha önce de belirttiğim 
gibi, anlaşma, can ve mal güvenliği konusunda hiç
bir ayrıcalık yaratmamakta, aksine, ayırım yapılma
masına matuf hükümler ihtiva etmektedir. Anlaşma, 
bu niteliğiyle, Türkiye'de yaşayan herkesin can ve 

mal güvenliğini teminat altına alan Anayasamızla 
tam bir uyum halindedir. 

Yurt dışındaki işçilerimizle birlikte 54 milyon 
Türk vatandaşına can ve mal güvenliği içinde mesut 
ve müreffeh bir yaşam düzeyi sağlamak, hükümeti
mizin temel hedefidir. Bu hedefe ulaşmanın yolu, 
Türkiye'nin iktisadî kalkınmasını, iç ve dış her türlü 
akılcı imkânlardan yararlanarak süratle gerçekleşti
rilmesinden ve Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 
çağdaş uygarlık düzeyine sahip ülkeler arasında ken
disine layık yeri almasından geçer. Hükümetimiz, bu 
hedefe ulaşmak için gerekli gördüğü bütün akılcı, 
gerçekçi ve tutarlı tedbirleri azimle uygulamaya ka
rarlıdır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar, bir açıklamanız ola

cak mı? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; talihsiz bir açıklamayı şu anda 
dinledik. Sayın Bakan Mesut Yılmaz, kendini tekzip 
eden bir beyanda bulundu. Mesut Yılmaz'ın başında 
bulunduğu, Atatürk'ün kurduğu ve devletin haber al
ma ajansı olan Anadolu Ajansının 17 Temmuz 1985 
günkü haberlerinde şöyle deniyor; «Amerikalı işada
mına mal ve can güvencesi verildi.» Devlet Planla
ma Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanı Namık Ke
mal Kılınç tarafından imzalandığı söylenen anlaşma
da, Türkiye'de yatırım yapacak Amerika Birleşik 
Devletleri işadamlarının can ve mal güvenlikleri Tür
kiye Cumhuriyeti tarafından garantiye alınmaktadır. 
Canları, herhangi bir karışıklık anında öncelikle ve 
dikkatle korunacağının yanı sıra, mallarının mutlak 
kamu yararı dışında hiçbir şekilde kamulaştırılama-
yacağı, kârlarının transferleri, bürokratik engel tanı
madan, kısıtlamaya gerek kalmaksızın, bankalarca 
öncelikle ve süratle gerçekleştirilmesi, ek vergi uygu
lamasına gidilmemesi, başvuruların hemen sonuçlan
dırılması ve buna benzer diğer maddeler sıralanmak
ta. 

Şimdi, Anadolu Ajansı bu verdiği haberi yalanlı
yor mu ya da yanlış haber mi veriyor veya yalan ha
ber mi veriyor? Eğer durum böyle ise, daha da önem
li, daha da dikkati çekecek bir noktadır. 

Sayın bakan, anlaşmanın Anayasanın hiçbir mad
desine aykırı olmadığını söyledi ve anlaşmanın tam 
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metnini açıklamayacağını, anlaşmaya varıldığı anda 
açıklayacağını söyledi. Mart 1985 tarihinden beri sü
ren anlaşmaları, ne yazıkki yüce milletin kuruluşu 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bihaber bir şekil
de takip ediyor. Biz, zaten dış politikayı basından iz
liyoruz; işte önümüzdeki dokümanlar. Sayın Dışişle
ri Bakanı ile hükümetin başı, tenezzül buyurup yüce 
Meclise yaptığı anlaşmaları açıklamıyor; ancak im
zaladıktan sonra «İşte biz bu anlaşmayı imzaladık, 
maddeleri de şunlardır» diyor. 

Anayasanın temel amaç ve görevlerine, egemen
lik, kanun önünde eşitlik ilkelerine tamamen zıt ola
cağı belli olan bu anlaşma, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafımdan, öyle zannediyorum ki onaylan
mayacak. 

İkinci bir haberde de, Sayın özal Hükümeti, Baş
bakanlık genelgesi ile yabancı işadamlarına, özellik
le Amerika Birleşik Devletleri işadamlarına, havaa
lanlarındaki şeref salonlarının açılacağını, söylüyor. 

Sayın bakan, imtiyazlı bir zümre yaratılmayaca
ğım söylüyor. Nasıl oluyor? Türk işadamları yaban
cı ülkelere gittiği zaman, özellikle Amerika'ya gittiği 
zaman şeref salonları açılıyor mu? Bırakınız Türk 
işadamlarını, parlamenterler gittiği zaman dahi şeref 
salonları açılmıyor. Bunları yaşamış olan arkadaşla
rımız var. Türk vatandaşları vize almak için o ülke
lerin büyükelçilikleri, konsoloslukları önünde kuy
ruklara giriyor. Bırakınız size şeref salonlarını açma
yı, vize bile vermiyor ve ülkesine sokmaktan imtina 
ediyor. 

Libya'da bulunan Çavuşoğlu - Kozanoğlu Firma
sına mensup 650 işçinin ve Türkiye'de 5 bine varan 
yakınından, bazılarının maalesef devletin ve hükü
metin ilgisizliği ile vefat ettiklerini, aklî dengelerini 
kaybettiklerini bilmekteyiz, basında takip etmekteyiz. 
Doğru, onlar işçi; ama işverenler öncelikli. Bu hü
kümetin düşüncesi de, öncelikle ve öncelikle işveren
den, holdingten yana. (SHP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başbakan bir yurt dışı seyahatinde «Yatı
rımlarınızı Türkiye'de yapın, bizde işçilik ucuzdur» 
demişti; bunu hepimiz biliyoruz. Yani açıkça Sayın 
Başbakan dünyaya, bizde köle var demeye getirdi; 
ancak biliyoruz ki, hakları yoktur denilmek istenen 
50 milyon Türk vatandaşı, zamanı gelince bu söyle
nenlerin hesabını soracaktır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı yeni birtakım 
hususlar ileri sürdü, müsaade ederseniz cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer «İçtüzüğün 70 
nci maddesine göre bir sataşma var ya da açıkla
mam yanlış anlaşıldı» biçiminde söz istiyorsanız, de
ğerlendirebilirim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkanım, daha önce sözlü soru öner
gesinde hiç belirtilmeyen hususları dile getirdiler. Bu 
bakımdan bu konularda açıklama yapmayı yararlı 
görüyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 nci maddesi çok açık. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
Sayın Bakan, eğer konu dışına çıkılıyor diye bir 

itirazınız olsaydı, Başkanlıkça, resen, konu dışına çı
kıldığı zaman söz kesme hakkımız vardı; ancak, bu 
durumda, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, açıkladı
ğınız konunun yanlış anlaşıldığını öne sürerek o konu
da açıklama yapmak isterseniz, ya da bir sataşma var
dır derseniz, isteminiz değerlendirilecektir; ama İçtü
züğe göre yeni bir açıklama imkânınız yoktur. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Tamam, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, soru cevaplandırılmıştır. 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son ABD seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

4. — 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 — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, 3 ve 4 üncü sıralarda yer alan soruları, İçtü
züğün 97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanma
raş'ta yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 



T. B. M. M. B : 71 25, 2 . 1986 0 : 1 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs 
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki 
bir tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından sorusu, 
Sayın Canver'in 3 gün izinli olması nedeniyle erte
lenmiştir. 

7. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Üzel?., Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğ
lu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisi
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/541) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Mardin Milletvekili 
Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, Mardin İlindeki örnek 
tarım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Nehrozoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya, mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

9. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, laik
lik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin 
sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (6/546) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, lâiklik ve Atatürk aleyhtarlarının 
faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Bayram?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarırrjla arz 
ederim. 

Coşkun Bayram 
Adana 

Yurdumuzda uzun bir zamandan beri gizli ve açık 
olarak lâiklik ve Atatürk aleyhtarı grupların gerek 
organize, gerekse bireysel şekilde faaliyette bulun
dukları bilinmekte olup, ancak üzülerek belirtiyorum 
ki, izlenen politika neticesi bu tür hareketlerin mü
samaha ile karşılanmasından cesaret alan bu kişi ve 
gruplar, tıpkı 1950'lerde olduğu gibi tekrar Atatürk 
heykellerini kırmaya başlamışlardır. Bunun son bir 
örneği Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi 
olan 5-6 Ocak 1986 gecesi Adana'nın Osmaniye İl
çesindeki Derviş Paşa Lisesinde cereyan etmiştir. 
Jkulu basan saldırganlar, bekçinin elini ayağını bağ
ladıktan sonra okul bahçesindeki ve okul içindeki 
Atatürk büstlerini ve heykellerini parçaladıktan son
ra, okulu da ateşe vererek kaçmışlardır. 

1. Bu, lâiklik ve Atatürk düşmanlarının Türki* 
ye'deki faaliyetleri, güçleri ve kimler tarafından yön
lendirildikleri bakanlığınızca izlenmekte midir? İz
lenmekte ise, bunlar kimlerdir? 

2. Bunlar, bu faaliyetlerini yürütürken kimler
den maddî ve manevî destek görmektedirler? 

3. Bunların dışarı ilo irtibatlı olduğu söylentisi 
de yaygındır; bu husustaki görüşünüz nedir? 

4. Bu gibi olayların önlenmesi ve bu kişi ve 
gruplarla mücadele için ne gibi önlemler düşünül
mektedir? 

5. Osmaniye'deki Atatürk heykellerine saldırıda 
bulunanlar yakalanmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; Sayın Coşkun Bayram'ın 
soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızda
yım. 

Olay hakkında kısaca bilgi vereceğim : 5.1.1986 
günü saat 17.30 sıralarında iki şahıs, Osmaniye İlçesi 
Derviş Paşa Lisesine gelerek, okul müstahdeminin el 
ve ayaklarını bağlayıp tesirsiz hale getirdikten sonra, 
okul içerisinde ve bahçesinde bulunan Atatürk büstle
rini hasara uğratıp, müstahdemlerin kaldığı odadaki 
yatak ve perdeleri ateşe vermek suretiyle okula karşı 
kundaklamada bulunmuşlar ve bilahara okulun tele
fon kablolarını keserek firar etmişlerdir. 
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Olayın haber alınmasını müteakip, il merkezinden, 
siyasî şube müdür vekilinin emir ve komutasında, 
tefrik edilen bir tim ile olay yerine intikal edilerek 
tahkikata başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar neti
cesinde, olayın, söz konusu okulun eski öğrencilerin
den Metin Araç ve Suat Erat isimli şahıslar tarafın
dan gerçekleştirildiği anlaşılmış; faillerinden Metin 
Arac'ın, 1982 - 1983 öğretim yılında Derviş Paşa Li
sesinde okumakta iken, bazı derslerden beklemeye 
kaldığı, 1984 - 1985 eğitim yılında ise bir dersten so
rumlu olarak kaldığı; olayın diğer faili Suat Erat'ın 
6.12.1983 tarihinde devamsızlığı sebebiyle okulla ili
şiğinin kesildiği, 1985 - 1986 öğretim döneminde ye
niden, anılan liseye kayıt için müracaat eden adı ge
çenin, bu talebinin, okul idaresince reddedildiği, kay
dının yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Öğrencilik yıllarında okul idaresiyle ilişkilerinin dü
zensiz olduğu anlaşılan adı geçenlerin bu olayı, okul 
idaresine olan küskünlükleri sebebiyle gerçekleştirdik
leri anlaşılmıştır. Olayı müteakip firar eden bu iki 
şahıs, 12.1.1986 günü yakalanarak, kendilerine yatak
lık eden bir kişiyle birlikte çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak cezaevine konulmuşlardır. 

Memleketimizde huzur ve güvenin temininden so
rumlu olan kuruluşlarımız ve yöneticileri, Atatürk ilke 
ve inkılapları ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak, 
millî bütünlük ve beraberliğimizi bozacak her türlü 
aşırı cereyanı hassasiyetle takip etmekte ve üzerine 
gitmektedir. 

Saygılarımla sunarım efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayram, bir açıklamanız olacak mı efen

dim? 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Evet> Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayram. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli .miletvekileri; sözlerime başlarken öncelikle 
sayın bakana, verdikleri cevap için teşekkür ediyo
rum. 

Olay aynen sayın bakanın anlattığı. şekilde cere
yan etmiştir. Hadiseden iki gün sonra ben olay yerin
deydim ve ilgililerden bu olay hakkında bilgi almış
tım; ancak, sayın bakanın vermiş olduğu izahatın içe
risinde, olayın sebebine ilişkin .olarak geçen, «Okul 
idaresine küskünlükleri sebebiyle bu fiili işlemişler
dir» sözüne iştirak edemeyeceğim. 

Olayın hemen akabinde verdiğim bir önergeye ve 
sayın bakanın bu önergeyle ilgili sorulan suale ver
diği cevaba bakıyoruz; aynı gün sayın bakanımız di
yor ki, «Olayın siyasî ve ideolojik bir yönü olduğu
nu sanmıyorum.» 

Şimdi, insafla düşünmek gerekiyor. Her türlü im-
'cân sayın bakanın elinde; anında bu olayı tahkik et
tirebilir ve olayın hangi boyutta olduğunu, sebebinin 
ne olduğunu öğrenebilirdi; ama bunu yapmaya dahi 
lüzum görmüyor sayın bakan ve diyor ki : «Siyasî ve 
deolojik bir yönü olduğunu sanmıyorum.» Aynı 1950' 

lerde olduğu gibi Atatürk heykeli parçalanıyor, sayın 
bakanımız, «Sanmıyorum» şeklinde beyanat verebili
yor. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, olayın ehemmiye
tine binaen gazetelerden bazı pasajları kısaca okumak 
istiyorum. 

16 Ocak tarihli bir gazeteden : «Humeyni yanlısı 
jrupların da bildiriler dağıtmalarının ve laikliğe ay
kırı tutumlarının ayrı bir rahatsızlık kaynağı olduğu 
belirtildi.» Üç sütun üzerinden verilmiş. 

5 Şubat tarihli gazetelerden : «Bu sese dikkat» Yü
züncü Yıl Üniversitesi Rektörü (Van) Profesör Dok
tor Hakkı Atun açıklamalarında; «Üniversitede oku
man öğrencilerin şeriat düzenini benimseyen hal ve 
tavır içerisinde olduklarını, bunun da giderek ciddî 
bir duruma dönüştüğünü... Tamamen dışarıdan kış-
kırtıldıklarına şüphemiz olmayan bu öğrencilerimiz, 
neyin doğru, neyin yanlış olduğu bilincinde değiller
dir. Şeriatçılık düzenini kurmaya çalışan bu öğrenci
lerimize liderlik yapanlar, üniversitelerimizi dağıtmak 
isteyenlerdir. Bunların bir şey öğrenmek için bu tür 
ayinlere katıldıklarını sanmıyorum. İslam Dinini ger
çekten öğrenmek istiyorlarsa, onu da kendilerine öğ
retiriz. Buradaki amaç, irtica hareketini geliştirmek
tir. Bu nedenle de, üniversitelerimizde mürteci hare
ketleniyor, sivriliyor, bunu hissediyorum. Yarın buna 
karşılık aşın sol da ortaya çıkacaktır. Bizi endişelen
diren de budur» diyor. 

8 Şubat tarihli bir gazeteden, bu defa da Anadolu 
Üniversitesi Rektörünün beyanatları : «Bildiğiniz gi
bi, 1950'den sonra; yani çok partili demokrasi döne
mine başladığımızdan günümüze kadar irtica, gördüğü 
politik tavizler nedeniyle faaliyetini sürdürebilmiştir. 
Şimdi görülen tablo ise, üniversite gençliğinin henüz 
tam olarak çözülemeyen sorunlarından yararlanarak 
irticaa yeni güçler kazandırma faaliyetleridir. Ata
türk'ün vasiyetine dayanarak kurulan Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesindeki son durum bunun bir göster-
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gesidir. Türkiye için komünizm kadar tehlikeli irticaın 
önlenmesi, hiç şüphe yok ki, bütün parti liderlerinin, 
bütün politikacıların bu konuda düşünce birliğine 
varmalarıyla mümkün olabilir; onları, vakit geçirme
den böyle bir birliğe çağırıyoruz.» 

10 Şubat 1986 tarihli bir gazeteden : ingiliz The 
Sunday Times Gazetesi yazarının bir beyanatı. İngi
liz yazar; «Türkiye'yi Batılılaşma ve laikleşme amaç
larına ulaştırmayı planlayan Atatürk'ün fikirlerinin, 
O'nun zamanından beri her hükümet tarafından dik
katle, titizlikle uygulandığını, bugün ise, Kemalizmin 
toprağa gömülmek üzere olduğunu» ileri sürüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu gazete pasajlarını oku
makla, olayın görmemezlikten gelinmemesi gerekti
ğini vurgulamak istedim. 

Bu olayla görülmüştür ki, irtica, laik Türkiye Cum
huriyeti Devletine ve demokrasiye büyük bir tehlike 
teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle gerekli 
önlemlerin çok acil bir şekilde alınması gerekmekte
dir. 

Bunlar, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imam
ları arkasında namaz kılmayı kabul etmiyorlar. Ne
deni ise, laiklik prensibine karşı olup, bunun yıkma
yı hedeflemeleridir. Bunun tezahürü ise (işte bu şe
kilde), bu ilkeyi ülkemizde yerleştiren Atatürk'ün hey
kellerine saldırı şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Tehlike büyüktür. Bunu tehlike görmeyip, değişik 
şekilde yorumlayanlar, tedbirini almayanlar, Kemalist 
düşünceye ve laiklik prensibine çok büyük kötülük 
yapmış olacaklardır. 

Saygıla arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada Kahramanmaraş 
Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Kanunu
na aykırı hareket edenler hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayazıt?.. Buradalar. 
Ancak, 11.2.1986 tarihinden itibaren bir ay mehil 

istenmiştir; bu bakımdan soru ertelenmiştir. 
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde gurubu bulunan siyasi par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

I 12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, istan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Salim 
Erel'in 11, 12, 13 ve 14 üncü sıradaki sözlü soruları, 
soru sahibinin izinli bulunması nedeniyle etrelenmiştif. 

I 15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
I akar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 
BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet

vekili Mahmud Altunakar'ın, emekli eğitmenlere iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, Uşak 
İli Merkez - Dağdemirler Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/565) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Uşak Milletvekili Yu- ' 
suf Demir'in, Uşak İli Merkez - Dağdemirler Köyü
nün içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Uşak Milletvekili Yusuf Demircin, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köy
lerde tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak I 
İli Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün ekimine izin 
verilmesine ilişkin sözlü sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in cevabı 
(6/568) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Uşak İli Merkez ve Banaz ilçelerinde 
tütün ekimine izin verilmemesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. j 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. I 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

Uşak İlimizin diğer ilçelerinde tütün ekimi yap
tırıldığı halde Uşak Merkez köyleri ile Banaz İlçesi 
köylerinde tütün ekimine müsaade edilmemektedir. 
Halbuki bundan 35-40 yıl önce bu köylerimizde tü
tün ekimi yaptırılmakta ve en iyi tütün yetiştirilmek
teydi. Bunun için de; 

1. Uşak Merkez İlçesi ile Banaz İlçesinde de 
bütün çiftçi* vatandaşlarımız tütün ekimine izin is
temektedirler. Bu mümkün müdür? 

2. Her iki ilçemizde de tütün ekimi için bir tet
kik yapımış mıdır veya yaptırmak mümkün müdür? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli milletvekilleri; söz konusu 
önerge ile ilgili cevaba geçmeden önce, tütün üre
timiyle ilgili yasal durum ve idarî tedbirler hakkında 
bilgiler vermek istiyorum. 

Memleketimizde tütün üretimi, alımı, satımı, ba
kımı ve işletmesi, malumları olduğu üzere, 1177 ı 
sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununa ve buna bağ- I 
lı olarak çıkarılan ve Tütün Tekeli Tüzüğü hüküm
lerine göre sürdürülmektedir. I 

10.6.1938 tarih 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhi
sarı Kanununu yürürlükten kaldıran 1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanunu 30.5.1969 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu yürür
lüğe girince, iç ve dış piyasa icapları göz önünde 
bulundurulmak suretiyle tütün tarım alanları yeniden 
incelemeye talbi tutularak tespit edilmiştir. Adı geçen 
kanunun geçici 1 indi maddesine göre: | 
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a) Irmak ve çay yatakları, 
b) Kışın su altında kalan veya tütün ürünü tar

ladayken çoğunlukla sel basan yerler, bataklıklar, ka-
rasuluklar, 

c) Nitelik bakımından, iç tüketim veya ihracata 
elverişli tütün yetiştirmeye müsait olmayan sair yer
ler hariç bırakılmak suretiyle, tekel tütün eksperi 
veya tekel enstitülerinden bir teknik elemanın baş
kanlığında, ilçe tarım teknisyeni ve o yörenin ihtiyar 
kurullarının seçeceği bir ekici üye olmak üzere, üç ki
şilik bir komisyon tarafından tespitler yapılmıştır. 
Bu komisyonun yaptığı tespitler hakkındaki karar
lan ve tarlaların krokileri, o yerin muhtarları ara
cılığı ile arazi sahiplerine duyurulmuş ve kararların 
bir sureti de muhtarlara tevdi edilerek 15 gün süre 
ile köy odalarına; şehir <ve kasabalarda, ekicilerin 
görebilecekleri münasip yerlere asılmıştır. 

Yapılan bu tespitlere, 15 günlük ilan süresinin 
bittiği tarihten itibaren bir ay çerisinde, o yerin Te
kel İdaresine yazılı olarak itirazda bulunan ekicile
rin itirazlarının, bu defa tekel başeksperlerinin baş
kanlığında, il tarım müdürlüğünce seçilecek bir uz
man, ziraat odaları tarafından seçilecek tütün ekicisi 
bir üye, Topraksu teşkilatınca seçilecek bir uzman 
ve o mahalde bir teşkilatı varsa Tütün Tarım Koope
ratifinden, yoksa Tütün Ekiciler Birliğinden seçilecek 
bir üyeden müteşekkil bir itiraz komisyonunca ince
lenmeleri yapılmış ve karara bağlanmıştır; bu karar
lar kesindir. 

Bu işlemler üç yıl sürmüştür; yani 30.5.1969 tari
hinde başlanılmış, 30.5.1972 tarihinde bitirilmiştir. 
Dolayısıyla bu sürenin sonunda, tütün ekim alan
ları tespit olunmuş; diğer yerler yasaklanmıştır. 

Aradan iki yıl geçtikten sonra, 15 Mayıs 1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 inci Yılı Ne
deniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 
çıkmış, 18 Mayıs 1974 arihinde de yürürlüğe girmiş
tir. 1803 sayılı Af Kanununun 11 inci maddesiyle, 
tütün üreticlerine bir yıllık - 18 Mayıs 1974 - 18 Ma
yıs 1975 tarihleri arasında yeni bir itiraz hakkı tanın
mıştır. Bu bir yıl içerisinde itirazda bulunan üreticilerin 
talepleri yeniden incelenmiş ve gereği yapılmıştır. Bu 
işlemler, tütün üretim alanlarının genel tespitiyle il
gilidir. 

Bunun dışında, yine aynı kanunun geçici 1 inci 
maddesi ve 3 üncü maddeleri gereğince, tütün tarımı 
yasak edilmiş olan yerlerde, yasağı doğuran şartla
rın giderilmiş olması gerekçesiyle, tütün tarımı için 
yapılan başvurular üzerine, Tarım Orman ve Köy-
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işleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, bakan-' 
lığımızca, üç yıl müddeUle deneme ekimine izin ve
rilmekte; bu denemelerden alınacak müspet sonuç
lara göre de, Bakanlıklararası Tütün Kurulu kara
rıyla, kesin ekimine izin verilerek, ekime serbest 
olan ilçeler arasına dahil edilmektedir. 

Tütün üretimiyle ilgili yasal durum bu olmakla 
beraber, geçmiş yıllardan intikal eden aşırı tütün 
stoklarını temizlemek, tütün üretimini iç tüketim ve 
ihracatla dengeli bir hale getirebilmek için, Millî 
Tütün Komitesinin tavsiye kararlarının, Bakanlıklar
arası Tütün Kurulunca da kabul görmesi üzerine, 
1980 yılından beri yeni ekim sahalarına izin veril
memektedir. 

Tütün üretiminde arz ve talep dengesinin yanında, 
kalitenin de iyileştirilmesi için birçok çalışmalar ya
pılmaktadır. Memleketimiz ekonomisi yönünden ol
duğu gibi, üreticinin de lehine olacak bu çalışmalar 
tamamlanıp gerekli dengeler kurulduğunda, elbetteki 
yeni üretim talepleri tekrar incelemeye alınacak ve 
gereği yapılacaktır. 

Uşak tli merkez köyleri ve Banaz İlçesindeki du
rum şöyledir: 

Tütün üretim alanlarıyla ilgili yasal ve idarî du
rumu açıkladıktan sonra, şimdi de, önergede sözü 
edilen ile ait merkez köyler ve Banaz İlçesine tütün 
ekim izni verilmemesi sebebini belirtmek istiyorum. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun ge
çici 1 inci maddesi uyarınca, 1969 - 1972 yılları ara
sında yapılan tütün üretim alanlarının tespitleri sıra
sında, merkez köylerinden ekim izni talebinde bu
lunan üç köyün durumu incelenmiş, tütün üretimine 
serbest bırakılmıştır. Diğer köylerden herhangi bir 
müracaat gelmediği için, üretime yasaklanmıştır. 

Bilahara, 1803 sayılı Af Kanunuyla üreticilere 
tekrar bir yıllık itiraz hakkı tanınmış olduğunu biraz 
önce ifade etmiştim; bu süre içerisinde müracaatta 
bulunan sekiz köyün durumu incelenmiş, bunlara da 
izin verilmiştir; yine müracaatta bulunmayan diğer 
köyler ise, tütün ekimine yasaklanmıştır. 

Bu tespit çalışmaları sırasında, Banaz İlçesi ve 
köylerinden hernangi bir talep vaki olmadığı için, tü
tün ekimiyle ilgili inceleme yapılmamış, dolayısıyla 
da bu ilçe, tütün ekimine kapalı kalmıştır. 

Şimdi ise, geçmiş yılların plansız ve programsız 
üretiminden dolayı ambarlarda asgarî 5 ilâ 7 yıllık 
stoklar mevcuttur. Bir yandan mevcut stokların eritil
mesine, bir yandan da tütünde arz ve talep denge
sinin kurulmasına çalışılırken, plansız ve programsız 

bir şekilde yeni ekim sanalarının teşkili düşünül
memektedir. Nitekim, Millî Tütün Komitesinin tav
siye karanları üzerine, Bakanlıklararası Tütün Kuru
lunun kararı da bu istikamettedir. Mevcut stoklar eri
tilip, üretim - iç tüketim - ihracat dengesi kurulduğu 
ve kalite yükseltildiği takdirde, elbetteki ekim talep
leri ve üretim alanları yeniden incelenecektir. 

Değerlendirmeler, tamamen objektif bir görüşle, 
ekonomik verilere göre yapılmakta; memleketimiz tü
tüncülüğünün gelişmesine ve tütün üreticisinin alın-
terinin en iyi şekilde korunmasına büyük bir hassasi
yet gösterilmektedir. Aksi takdirde, aşırı ve kalitesiz 
tütünlerden müteşekkil stok, memleketimiz ekonomi
sine fayda yerine yük teşkil etmekte, bunun menfi 
sonuçları da üreticiye yansımaktadır. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edefim Sayın Bakan. 
Sayın Yusuf Demir, bir açıklamanız olacak mı? 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Bakana teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandıntaışttr. 

19. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/571) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
19 uncu sıradaki, Mersin ve Tarsus'ta çevre 'kirlili
ğinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Dev
let Bakanından sorusu, 11.2.1986 tarihinden itiba
ren 20 gün mehil istendiğinden, ertdenmiştir. 

20. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Büıke' 
nin, Denizli İli Kale İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Âkbulut'un cevabı (6/572) 

IBAŞKAN — 20 nci sırada, Denizli M,illetvekiii 
Mustafa Kani Bürke'nin, Denizli İli Kale İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bürke?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın baban?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Denizli, llıi Kale İlçesinde Kaymakam Candan 

Eren, İbrahim Sarıtaş adındaki vatandaşı, 1985 Ara
lık ayı içerisinde kendisine saygı ve selamlamada ku
sur ettiğini ileri sürerek 13 saat İlçe Polis Karako
lunda göz altında tutmuştur. 

Hiçbir haklı yönü bulunmayan bu olaydan ötürü 
sayın kaymakam hakkında ne gibi bir işlem yapıl-
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iniştir? Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; Denizli Milletvekili Sa
yın Mustafa Kani Bürke'nin soru önergesini cevap
landırmak üzere huzurlarınızdayım. 

İzmir Kaymakam adayı ve Kaile İlçesi Kayma
kam Vekili Candan Eren'in, İbrahim Sarıtaş adın
daki vatandaşı, karayolunda tehlikeli vatısa kullan
ması nedeniyle durdurduğu ve daha sonra trafik ekip
lerine teslim ettiği; adı geçen şahsın olay sırasında 
ve ertesi gün ilçe kaymakam vekili aleyhinde haka-
retamiz sözler sarf etmesi üzerine, kaymakam veki
li tarafından bu konuyu görüşmek üzere -emniyet 
vasıtasıyla- makamına davet edildiği, emniyete ge
len şahsın, kaymakam vekilinin toplantıda olması ne
deniyle bir müddet 'beklemek zorunda kaldığı; 'bu 
'beklemenin ise nezarete atma şeklinde olmadığı, top
lantı sonucu kaymakam vekilinin, adı geçen şahısla 
görüştüğü ve adı geçen şahsın kaymakam vekilinden 
özür dilemesi üzerine ayrıldığı anlaşılmıştır. 

Olay, yukarıda açıklandığı şekilde cereyan etme
sine rağmen, birbuçuk ay sonra adı geçen şahıs va
liliğe gönderdiği şikâyet diılekçesiyle, kaymakam ve
killinden şikâyetçi olduğunu 'belirtmiş ve vali tara
fından soruşturma açılmış; 'halen soruşturma devam 
etmektedir, 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bürke, bir açıklamanız olacak mı? 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (Denizli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bürke. 
MUSTAFA 'KÂNI BÜRKE (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın İçişleri Bakanı
na, soruma verdiği cevaptan ötürü teşekkür ede
nim. 

Olay, gerçekte 'bu şekilde cerayan etmemiş ve 
'basit bir trafik olayı şekline getirilmişse de, benim 
•bunu huzurunuza getirmemdeki amaç, 'bir kayma
kam vekilinin ne kadar önemli 'bir görev yaptığının 
idraki içerisinde olması gerektiğini, huzurunuza ve 
sayın bakana izah etmekti. 

Bu arkadaş, henüz, kaymakam adayı olmasına 
rağmen; Kale İlçesi içerisinde kendisine saygı gös

terilmesi gerektiği inancı ile şoklarda dolaşırken dahi, 
herkesin kendisine cephe alarak- selam vermesini ve 
saygı göstermesini istemektedir. 

Bu olagelmekteyken, 26 Aralık 1985 günü, De
nizli'ye müteveccihen hareket hailindeyken, öndeki 
bir kamyonun, yol istemesine rağmen kendisine yol 
vermediğini ve yol vermemekte ısrar ettiğini iddia 
ederek, derhal bunu trafik ekibine bildiriyor ve ken
disi de çok süratle arabanın önüne geçerek, şofö
rünü ve yanındaki 'kişiyi oradan alıp, Kale İlçesine 
sevk ettiriyor.. 

Bu iki kişi, 27 Aralık 1985 günü saat 9.00'dan 
21.0D'e kadar nezaret altında tutuluyor, iki kişi ne 
suç işlediklerini 'bilmiyorlar. Israrla özür dilemeleri
ne rağmen, kaymakam vekili, devamlı olarak, bunla
rın suçlu olduğunu ve mahkemeye sevk edeceğini 
söylüyor; kendisine saygı göstermediklerini de ifade 
ediyor. Bu arada, mağdurların çocukları durumu vi
layete intikal ettiriyorlar ve sayın Denizli Valisinin 
konuya müdahalesi üzerine saat 21.00'de mağdurlar 
salıveriliyorlar. 

Konu 'bana intikal ettirildikten sonra, gerek vali 
nezdinde, gerekse Kale ilçesine giderek olayı çevre
den dinledim. Eğer valinin bu müspet müdahalesi ve 
etkisi olmasaydı, esasen halkın kaymakam vekiline 
karşı birikmiş olan infiali 'bir olayın çıkmasına sebep 
olabilirdi. 

Benim, bütün kaymakamlarımıza ikaz edilmesini 
arzu ettiğim husus şudur : Kaymakamlık görevinde 
olan kimselerin halka karşı daha dikkatli davranma
ları gerektiğini ve devleti temsil ettiklerini, devletin 
ağırlığını kendi üzerlerinde taşıdıklarını hissetmeleri 
en ufak 'bir alayda halkın ayaklanmasına ve infialine 
sebep olabilecek 'bir tavır içerisine girmemeleridir. 

Olayda adı geçen kaymakam vekilinin, hiç ol
mazsa ikaz edilerek cezalandırılmasını arzu etmekte
yim. Böyle olursa devlet otoritesini sağlayabiliriz ve 
ileride daha üst kademelerde kendilerinden faydalan
ma imkânı 'bulabiliriz. 

Saygılar efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 
nin Denizli - Pamukkale Jandarma Karakoluna iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürke?nin 21 inci sıradaki sorusu, İçtüzüğün 97 noi 
maddesine göre ertelenmiştir. 
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22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, Uçak Servisi A.Ş'ndeki bazı yöneticilerin gıda I 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin I 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) I 

BAŞKAN —r 22 neti sırada, Erzurum MMıletve- I 
ikili Hilmi Natibantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'nde- I 
iki 'bazı yöneticilerin ıgıda alımlarında usulsüzlük yap- I 
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından soru- I 
su vardır. I 

Sayın Nal'ban'toğlu?.. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yoklar. I 
Soru ©rtelenımiştir. I 
23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 

nun, Erzurum-Kars deprem evleri yapımında fazla I 
nakliye bedeli ödendiği iddiasına ilişkin sözlü soru- I 
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray' I 
w cevabı {6/578) I 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Erzurum Millet- I 
vekili Hilmi Nalibantoğlu'nun, Erzurum-Kars deprem I 
evleri yapımında fazla nakliye bedelli ödendiği iddi- J 
asına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından soru- I 
su vardır. I 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. I 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Buradalar. I 
Soru önergesini okutuyorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisıi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Ba- I 

kanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılı- I 
ğınızı arz ve rica edenim. I 

Saygılarımla. I 
ı Hilmi Nalbantoğlu I 

Erzurum I 
Soru 1. Erzurum-Kars yöresi 1984 deprem evle- I 

ri yapımı için sözleşmelerde (A) katsayısı 1,20 fiks I 
olarak saptanmış olduğuna göre hangi nedenlerle de- I 
ğiştirilip bunun iki katı alarak alınmıştır? I 

Soru '2. Bu şekilde ıiki katı tespit edilip bulu- I 
nan nakliye bedeline göre ödenen fazla ödemeler I 
için -takrilben 300 milyon TL.- kimler sorumlu tu- I 
tutacaktır?. I 

Soru 3. Bu konuyu Bakanlık müfettişlerine de- I 
netletir misiniz? I 

BAŞKAN — Soru önerigesine cevap vermek üze- I 
re, buyurun .Sayın Bakan. I 

BAYINDIRLIK VE İJStKİÂN BAKANI İSMAİL I 
SAF!A GÎRIAY ((Manlbul) — Sayın Başkan, sayın mil- I 
lütivekilferi; Sayın Hillrrii NalIbanlCoğlu'nun, Erzurum, I 
Kars ilüeraride yapılan deprem' evlerinin İnşası sıra- I 
suı'da fazla nakliye bedeli ödenfdüği hakkındaki soru- I 
larını cevaplandirmıafc üzere huzurlarınızdayım. J 
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«Soru 1. Erzurum - Kars yöresi 1984 deprem 
evleri yapımı için sözleşmelerde (A) kalfeayısı 1, 20 
fiks olarak saptanmış olduğuna ıgöre, hangi neden
lerle değiştirilip, bunun iki katı olarak alınmıştır?» 

(Efendim, geçen defa eevaptartdıridığum soru esna
sında hatırlattığım talbiPoyu yeniden haitmlla'tarak söz
lerime başlamak istiyorum. 

Bildiğiniz gilb'i, bu deprem evlerin'in yapıldığı yer
ler 72 veya 73 köyü kapsamaküadır ve fbualar 1 600 
ilâ 2 600 kottan arasında dağlık yerlerde bulunan, 
çoğu yolu bulunmayan yahut kaplamalı »bir yolu bu
lunmayan, ham yol' hallinde yolu 'bulunan yerlerdedir. 

1, 20 katea'yıisı, nakliyelerin yüzde 95'indle tatbik 
cdlilnfş'tir; ancak, eğimlin yüzde 10 ilâ yüzde 15 ara-

. sıruda oüduğıı, mayı®, haziran aylarında hâlâ karla 
kajplı 'bulunan, taşımanın imkânsız olduğu, 10 ton 
yük atoası gereken bir kamyonun ancak iki - ikibu-
çulk ton yükle çıkabildiği 211 köy yolunun bellli bazı 
mesafeleri için, özeli olarak katsayı iki katına çıka
rılmıştır. .Sayın Nal'banitoğlu da biteceklerdir, bu köy
ler; Sülüktü Köyü, Satvaşçılar Köyü, Kışlaköy, Kilim
li Köyü, Damarîıltaş Köyü, Duralar Köyü, Serinsu, 
Güvenlik, Pınaryölu, Taşburun, Güllüdağ, Süleyman-
lı, Dörtyol, Ergazi, Gollü, Çimeni, Toygarii, Dazlak, 
Kbyunören, Sütpmar, OÜuktepe ismlindekİ köylerdir,: 

Bu köylerde, sadece yolların taşımayı imkânsız 
kılan -bah'setıüğim- büyük eğilmlli ve çamur içinde bu
lunan bölümlerinde, yapılabilen lîyileşjtirımeler db ya
pıldıktan sonra, yine de nakliyenin 'imkânsızlığı kar-
şıisında ve beli mesafeler içlin (Mesela, Otlulktepte için 
7, 8; Sültpınar için 6, 2; KÖyunören üçin 10, 2; Gollü 
iç̂ in 15; ÇİmenlIi için 24, 7; Toygarii iç'in 22, 4; Daz
lak içlin 30, 8 kilometrelik mesafeler gibii) kait'sayıda 
değişiklik yapılmıştır. Katsayı, protokolle tespüt edil
miştir ve aynı ta'tibikat Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünde de vardır. 

Karayolları ağı içerisinde bulunan yollarda, elfbet-
tefci 1, 2 kaüsayıisı kullanıDmış; (IKÖly • Hİzmıetlerin'in 
de tatbikatı böylledir, Sayın Nalbanifoğlu bilirler) fa
kat bahselütİğj'm bu yollarda (A) ka/tisayısı 2 - 2,5 ve 
hatta yerine göre 3 olarak kullanılalbilmektediir; bu
rada da yapılan budur. Zannediyorum k'i bu işte kat
sayıyı değişitirmenin sebebi gayet açık olarak izah 
edilmiş olmaktadır. 

Bu suretle yapılmış olan farklı öldeme, (Sayın Hil
mi Nallbanifoğlu'nün Iburada ifalde ettiği gibi takrilben 
300 milyon lira kadar değil, takriben 200 milyon İra 
mertebesindedir ve bu evlerin süresi içinde yapıl* 



T. B. M. M. B : 71 

masının temlinii İçin bu paranın ödemrneslinden başka 
çare yoktu; ıbu «balkımdan ödenmiştir. 

«Bu konuyu »bakanlık müfettişlerine denelfllletir 
mtisiniz?» sorusuna gelince : Efendim, tonu, başlan
gıcından beri bilinmektedir. İşin tatbikatı esnasında 
bakanlığımızla Emlak Kredi Bankası arasında ya
zışmalara da s^bep olmuştur ve çözüm ancak 'böyle 
bulunabitmiiştiir; aksi takdirde evlerin yapılmasının ya 
da zamanında bitirilmesinin imkânı olmayacaktı. Za
ten bakanlıkla Emlak Kredi Bankası arasında yapi-
mış olan protokolün ilgili maddesinde gereken es
neklik .gösterilmiş ve bu ödemeler bakanlığın bilgisi 
tahtında yapılmıştır. ıBu ıbakımdan talhklik ettirilecek 
bir konu yoktur. 

Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan. 
Sayın NaÜbantoğlu, bir açıklamanız olacak mı 

ef endim?. 
HİLMİ NALBANTOĞLU ^Erzurum) — Olacak 

efendim. 
BAŞKAN —Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU '(Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepimizi saygıyla selam-
lıarıım. 

Bu konunun birinci bölülmü şu : Hafriyat olsun, 
stabilize olsun, fazla tuğla hesapları olsun, bunlar
dan dolayı nakliye ücretleri fazlalaşmıştır. 

Hafriyat nasıl faızlalaştırılknış? Geçen günkü ko
nulmamda da 'bu »kürsüden arz ettim; köylerde evle
rin arasındaki 5 metre, 7 metre, 10 metre genişiğİn-
delki yolardan 50 sanıtSimıetreİk toprak kazdırılmış 
başka yere nakledilmüş Ve ıbu çukurlar da (Ataşman 
defterleri böyle, hakikatte bu yok) stalbillii.ze ile gü
ya doldurulmuş. Halbuki greyderler düzeltti, on-on-
beş santimetre 'Stabilize getirildiyse ne âlâ. Bu fazla
lıklar böyle. 

Geçen günkü konuşmamda da arz ettiğim gibi, 
her metreküpte 8 tane fazla tuğla nakliyesi ödendi; 
tabiatıyla bu da nakliyeye tesir eftlfci. 

Ayrıca çimento, tuğla, demir, talbiyatıyla uzak 
mesafelerden getirildi, müteahhidin bir şantiyesine 
konuldu, oradan da - dikkat ettiyseniz - 8, 12, 16, 
30 kilometre uzaklıktaki köylere nakledildi. 

Sayın balkan, biraz evvel sorumu cevaplandırır
ken dediler ki, «Köylerin yolları zaten yüzde 10-15 
mıayitliiydi, birçoklarının da yol kaplamaları yok, bu 
yüzden bu (A) katsayısını artırmaya mecbur olduk.» 

(A) katsayısı artırılır, bunu ben de bitiyorum, ben 
de inşaat yüksek mühendisiydim, ben de ihale açtım, 
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I kontrol yaıptum; fakat köy yolunun o kedimi kaç kilo-
I metredir?. 1 kilometre, 2 kiometçe... Eğer bütün köy-

'lerimizin yolu yüzde 10-15 meylinde yapılmışsa. (Ki, 
oraya kaimyon zaten çıkmaz), o köylerlitmiiz daima 

I raalkliyeden mahrum hale getirilmiş demektir. 
Kaldiki, tabiatıyla bu hükümeti bu konuda ta

mamen suçlayamayız; ama hükümet, o köylere yüz-
I de 10-15 meylinden daha iyi bir yolu ve toprak kap

lamasını şimdiye kadar niye yaptırmamıştır?. O da 
başka bir konudur. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ÜSMAİfcJ 
SAFA GİRAY (İstanbul) — O ayrı bir konu, Sayın 
Nallbantoğlu. 

HtUMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — ŞimdÜ, 
I pröUdkoMan anlaşıldığınla göre, müteahhit hangi köy-
I de bir iki kilometre yolda biraz müşkülata uğramış

sa, o köydeki müteahhidin deposundan köyün içine 
I kadar ki nalkiye ile ilgili katsayı bir protokolla ar-

trfmıştır. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

»SAFA GltRAY '(İstanbul) — Ara yerde tekrar yük-
I leyebilir misiniz?. 

E AJŞKAN — Sayın Bakan, lütfen.. 
I Sayın Nalbantoğlu, devam edMz. 

HtLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Nakli
ye müşkülat zammı var ben de biliybrutoı. Sözleşme
lerde, riakiye katsayısı 1, 2 olarak belirlenmiştir ve 

I bu katsayının da hiçbir sebeple artırılamayacağı belir-
•tillldiği hailde, yolların bozukluğu bahanesiyle, kam
yonların yarı tonajla malzıeme taşıdığı iddia edilerek, 

I müşkülat zammı adı altında birçok köylere yapılan 
nakliyemin bedelleri bir misli artırılmak suretiyle öde
me yapılmıştır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMlAtU 
SAFA GfcRAY (tstanbul) — Köyleri saydım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Evet 
I saydınız. 
I Mütealhhitlerle, işi taahhüt etmeden önce, konut 
I yapılacak yerleri ve işi, mahallimde gördükten son-
I ra sözleşme yapıldığına 'göre, müşkülat zammı adi 
I altında, nakliye bedellerinin bir mlisli artırılarak Öden-
I miesi usulsüzdür. Müşkülat zammı verilebileceğini bir 

an için kalbul titlsek dahi, bu zalmimın sadece yolun çok 
bozuk kısmına verilmesi gerekirdi. Halbuki, hesap-

I 1ar bu şekilde yapılmayıp, merkez şantiyeyle köye 
kadar olan 8 ilâ 30 kilometre uzaklıktaki bahsettiği-

I imiz tüm yollar boyunca yapılmıştır. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — O söylediğüniz yanlış 
I Sayın Nalbanltoğlu; 30 kilometre.... 
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iHt'UMÎ NALBA'NTOĞLU (Devamla) — Siz söy
lediniz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın NaÜbantoğlu, toparlayın lüt
fen. 

HtlJMl NAUBANTOÖLıU (Devamla) — «8 kilo
metre yakınına da» dediniz; «Dazlak Köyüne ka
dar da» dediniz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Meclîse hitaben 
konuşun ve lütfen toparlayın. 

HtUMJt NALBANTOÖLU (Devamla) — Netice 
Jtflbarivle, ben yıiîne iddia ediyorum, nakliyede fazla 
ödemeler vardır. Bundan dolayı da nakliye fiyat fark
ları verilmiştir; akaryakıt fiyat farkları da gelmiştir. 
Yani müteahhide hesa'bın bu şekilde yapıldı diye, ataş-
maîara geçti diye, protokol tutuldu diye, yeşil defter 
[bu şekilde düzenlendi diye, haksız yere fou paralar öden-
miş'tir. Taibiî bunlar yapılırken kılıfı da hazırlanmış
tır; yeşil deftere işlenmiş, ataşman da var, protokol da 
yapıllmış. Maşallah... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
iSoru cevaplandırılmıştır. 
24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum-Kars deprem konutları çaı makasla
rının birim fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

25. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu7 

nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst
le nilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

'BAŞKAN — Erzurum Milletvekilli Sayın H M 
Nal'bantöğlu'nun, 24 üncü sırada yer alan, Bayındır
lık ve İskân Bakanından; 25 inci sırada yer alan, İç
işleri Bakanından soruları, İçtüzüğün 97 nci madde
si gereğince ertelenmiştir. 

26. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

(BAŞKAN — 26 ncı sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Üsküdar-Eminönü seferini yapan 
Şehit Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir., 
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MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın bakan bi
raz önce burada idiler .Sayın Başkan; acaiba nereye 
kayboldular?... 

27. — Konya Milletvekili Sabrı Irmak'm, sigara 
alışkanlığına \karşı piyasaya sürülen bir ilaca ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/584) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sa'bri Irmak'ın, sigara alışkanlığına karşı piyasaya 
sürülen bir ilaca ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Irmak?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
taşra gazetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve D velet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'm cevabı (6/585) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Balıkesir Milletvek'M 
Davut Abacıgil'in, taşra gazetelerine verilen resmî 
ilanların fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın A'bacıgî'i ... Buradalar. 
Sayın Başbakan?.... Yoklar. 
Yerine cevap verecek sayın bakan?. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

(Davut Albacııgül 
Balıkesir 

1. Taşra basınına verilen resmî ilanlar bundan 
yedi sene önceki fiyatlar üzerindien verilmektedir. 

2. Yedi seneden bu yana hayat pahalılığı alabil
diğine artmış, asgarî işçi ücretleri artmış, prim nis
petleri yükseltilmiş, kâğıdın tonu 8 000 - 10 000 lira 
iken 254 OOO liraya çıkarılmıştır.' 

3. Hal bu iken, taşrada kendi imkânları ile ya
yın hayatını sürdüren taşra basınına resmî ilanlar ge
ne bundan on yıl önceki fiyatlar üzerinden verillmefc-
tedir. 

4. Zor durumda olan bu kişileri yaşatmak için 
resımî ilanların fiyatını artırmayı düşünür müsünüz?. 

!P'u kişileri, dolayısıyla yanlarında çalışanları da 
zor durumdan kurtarmayı ve gazetelerin kesintisiz, 
işlerine devam etmelerine resmî ilanlara zam yapmak 
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suretiyle imkân vermeyi ve bunları zar şartlardan 
kurtarmayı düşünür müsünüz?., Bu konuda çalışma 
var mıdır?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Davut Abacıgil'in, Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
sözlü soru önergesinin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, 
«resmî ilanlarda, 7-10 yıl önceki fiyatların uygulan
dığı» ileri süriilmektedlir. 

Halbuki, resmî ilan tarifesi konusunda en son çı
karılan, 21.2.1984 tarîh ve 84/7742 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla, 21.12Jİ98Iİ tarihli kararname kal
dırılmış ve resmî ilan bedelleri, yüzde 50 oranında 
artırılarak yeniden düzenlenmişitir. 

Resmî ilanlar, gazete sahipleriyle basında fikren 
ve 'bedenen çalışanlara maddî destek ve sosyal imkân
lar sağlamakla beraber, gazetelerin var olmaları ve 
yaşamaları için doğrudan bir araç değildir; ancak, 
kanunen belirli vasıfları haiz gazeteler resmî ilan ala
bilmektedir. Bununla, gazetelerin de istenilen vasıf
lara ulaşabilmeleri için çaba göstermelerinin teşviki 
amaçlanmıştır. 

Resmî ilan fiyatları, 195 sayılı Kanunun 19 un
cu maddesine göre, Basın İlan Kurumu Genel Kuru
lunun teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tespit edil
mektedir. Kuruma bu konuda, münferit birkaç istek 
dışında müracaat olmadığı gibi, kurumdan hükümete 
de bu konuda herhangi bir teklif gelmemişitir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abacıgil, açıklamanız olacak mı?. 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Abacıgil 

DAVUT ABACIGİL .(Balıkesir) — ®aym Başkan, 
değerli milletvekilleri; Anadolu il ve kasabalarında 
kendi imkânlarıyla yayınlarını sürdüren gazetelerin 
dertlerine tercüman olmak için bu soruyu sordum. 

Sayın 'balkanın izahatına teşekkür ederim; ancak, 
Anadolu gazeteleri üç kategori üzerine sınıflandirıl-
mıştır. Buna göre : 

Birinci sınıf kabul edilenler, 3 muhabir, 1 basın -
yayın müdürü; ikinci sınıf kabul edilenler, 2 muhabir, 
1 basın - yayın müdürü; üçüncü sınıf kabul edilen
ler, 1 muhabir, 1 basın - yayın müdürü şeklindedir. 

Kâğıt fiyatları 8-10 bin liradan, 254 bin liraya çı
karılmış, hayat pahalılığı artmış, işçinin primleri yük

seltilmiş, işçi ücretleri artırılmış; fakat bugüne kadar 
bu konuda herhangi bir şey yapılmamıştır. 

Vaköiyle, resmî ilanların dört defa yapılma mec
buriyeti var iken, sonradan bu mecburiyet ikiye dü
şürüldü ve bu durumda bırakıldı. Kasaba gazeteleri 
ancak ilanla yaşayabilen gazetelerdir; İstanbul, İzmir 
ve Ankara gazeteleri gibi 15-16 sayfa ile yaşayan bü
yük gazeteler değildirler. O bakımdan, bu gazetele
re lazım gelen İğinin gösterilmesi gerekir. 

Sayın bakanın izahatıyla ilgili görüşler'im bunlar
dır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abacıgil. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

29. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 
pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Sayın Halil îbralhim Şahlin'in, pancar üreticilerinin 
alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

ISaym Şahin?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertel'enmişitlir.1 

30. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin*in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Sahin'in, Muğla I I Merkez Jandarma 
Karakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 
31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/589) 

BAŞKAN — Konya M'Ületvekilii Salim Erel'in, 
31 indi sırada yer alan Başbakandan sorusu Sayın 
Erel'in izinli olması nedenliyle ertelenmiştir. 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum -• Kars deprem konutlarında kulla
nılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590) 

BAŞKAN — Erzurum Mîfetvekii Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 32 nci sırada yer alan Bayındırlık ve ts-
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'kân Bakanından »sorusu İçtüzüğün 97 noi maddesi 
uyarında ertdenîmiiştir. 

33. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaydnm, 
Davos Toplantısında izlenen dış politikaya ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halef oğlu'nun cevabı (6/592) 

iBAŞKAN — 3'3 üncü şurada, Istaribul Milletve
killi Günsel özkaya'nın, Daivös Toplaritüsında izlenen 
dış politikaya İlişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özlkaya?... Buradalar. 
Cevap verecek olian sayın bakan?... 'Buradalar. 
SözM soru önergesini okutuyorum: 

Türküye Büyük 'Millet Mecl'üsİ Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederüm. 
Otfaseİ lözkaya 

fsifcanlbul 
1. Basına, olaylar zinciri idinde yansıyan Da-

vo's Toplantısının düzenıleniş biçimi sizin için "bir sürp
riz mi olmuştur?. Eğer ıböyle değilse, Yunan Baş
bakanını çileden çıkaran, görüntüdeki beyanalflaıra 
horlayan bir sürpriz buluşma ya da kahvalltıda 'bM'Ük-
te olıma senaryosu, Türik Hüküimtetiinün Yunan Baş-
'btaıkanına 'bir sürprizi mi olmuştur?. 

Türle Hükülme'ti ve Dışişleri Bakanlığı olayın dı
şında ise, Türk Devleti adına 'böyle bir oluşulm gi
rişkenliğine dürdt edenler kimilerdir?. 

2. Davas Toplantı tarihlinden bir süre önce, 
Londra'dla âk'i işadamı ve emekli bü'yü'kelç'inlin, Türk 
Devletimin dış pofflkasını yönlendirmeyi üisICÎenörek, 
Türk ve Yunan Başbakanlarını bir araya getirme ça
balarını sürdürimeleri, 'hanimi yasal yetik/i ile oluş
muştur?. 

3. 'Büyükelçi Sayın Ecmel Barutçu, İsviçre'ye 
hangi görevi üstlenerek gftmişrtiir?. Bu görevi yapma
sı engellenmiş midlir?. 

4. (Sizlin davetinize kaltrlimayan Papandfeu'num 
davetine katılarak, onurunu /her şeyin üstünde tutan 
Türk ulusunun Başbakanı olarak bu katıllmayfla, Türk 
dış politikacına ve komşumuz Yunan'Man 'ile olan 
üllişlkilerîmfıze ne g)ıbi olumlu bir katkı sağladınız?. 

5. ıDavos*ta üretmek istediğiniz ve T. B. M. M.' 
tim bilgi'si dışında olan dış pdıitökanız hangi amaca 
yönelikti ve bunu devletin hangi organı ilie biırlMe 
oluşttırdlunuz?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Millet
vekili Sayın Günseli özkaya'nın, Davos'ta yapılan 
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Avrupa Sevk ve İdare Sempozyumu hakkındaki söz
lü soru önergesini cevaplandırmak üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, her yıl Davos'ta yapılan, 
ekonomik ve ticarî içerikli ve akademik nitelikteki 
Avrupa Sevk ve İdare Forumu toplantısına birkaç 
yıldır Sayın Başbakanımız da katılmaktadırlar. Ulus
lararası ekonomik meselelerin açık ve gayri resmî bir 
ortamda yüksek düzeyli yetkililer arasında tartışıldığı 
bu çalışmalar vesilesiyle, ülkemizin sürdürdüğü eko
nomik politika ve uluslararası sorunlarla ilgili görüş
lerimiz, dünyanın ileri gelen yöneticilerine anlatılmak
ta, karşılıklı görüş ve tecrübe teatisinde bulunulmak
tadır. Bu tip gayri resmî toplantıların, çeşitli fikir
lerin ortaya konulabilmesi ve açık bir tartışma orta
mının yaratılabilmesi açısından önemli faydaları mev
cuttur. Bu vesileyle ayrıca dünyanın ileni gelen ban
ka ve finans çevrelerine, ülkemizdeki ekonomik ge
lişmeler ve çeşitli yatırım projeleri hakkında bilgi 
vermek ve izlenen politikaları anlatmak fırsatı da elde 
edilmektedir. 

İçte, bu nitelikteki bir toplantıya bu yıl, diğer bazı 
şahsiyetler yanında, Yunanistan Başbakanı Andreas 
Papandreu ilk defa katılmışlardır. Sayın Başbakanı
mız, Yunnistan Başbakanı katılsa da katılmasa da 
esasen Davos çalışmalarına iştirak edeceklerdi. Dola
yısıyla bu toplantının amacını Türk - Yunan buluş
ması olarak takdim etmek isabetli olmayacaktır. An
cak, toplantı vesilesiyle iki ülke başbakanının bir ara
ya getirilerek görüşmelerinin mümkün olabileceğini 
düşünen çevreler olmuştur. Bunda bir sakınca görmek 
mümkün değildir. Çünkü biz, Yunan - Türk sorun
larının hallinde daima diyalögtan yana olduk. Yunan 
Başbakanı Papandreu da Sayın Başbakanımızın gidece
ğini bildiği Davos'ta toplantıya katılmakta bir beis 
görmemiştir. Aynı panele katılan iki başbakan bu 
şartlar altında birbirleriyle karşılaşmamaları düşünü
lemezdi. Nitekim, birbirleriyle hem karşılaşmış, hem 
de görüşmüşlerdir. Ancak, bunu orada düzenlenen 
çalışmalar ve bazı sosyal faaliyetler vesilesiyle her iki 
başbakanın görüşmelerinde bütün Türk - Yunan so
runlarını ele aldıkları şeklinde yorumlamak doğru 
olmayacaktır. Bununla beraber, her iki ülke başba
kanı arasında bu vesileyle bir insanî ilişki kurulduğu 
ortadadır. Devlet adamlarının şahsî ilişkiler kurması, 
diplomaside daima faydalı mülahaza edilir. Her za
man Yunanistan ile mevcut sorunlarımızı karşılıklı 
görüşmeler ve diyalog yoluyla çözümlemeyi arzu et
tiğimizi belirttir. İki ülke başbakanlarının tanınmış 
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olmaları böyle bir diyalog ortamının gelişmesine yar
dımcı olursa, bundan Türkiye olarak sadece mem
nunluk duyarız. Esasen Türkiye, Yunanistan ile her 
yerde, her vesileyle ve her düzeyde görüşebileceğini 
ilan etmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, diplomatik alandaki sosyal 
faaliyetlerde bazı meşguliyetler dolayısıyla bir davete 
icabet edemeyerek özür dilemek olağan karşılanmak
tadır. Sayın Başbakanımızın programları müsait ol
duğundan, çok kısa süre için nezaketen Yunanistan 
Başbakanının davetine katılmış ve basın mensupları
nın huzurunda kendisiyle normal sosyal münasebet
ler çerçevesinde kısa bir konuşmada bulunmuştur. 
Davos'ta tertiplenen çeşitli sosyal faaliyetler içinde 
herhangi bir davete icalbet etmenin veya ötmeme
nin boyutlarının büyütülmemesi gerektiği düşüncesin
deyiz. 

Yunanistan Barbakanının Davos'a gidecek olması 
karşısında, İsviçre'ye giden Türk heyetinde bakanlığı
mın Müsteşar Siyasî İşler Yardımcısı Büyükelçi Ec-
mel Barutçu'nun bulunmasını, Davos'ta bir görüşme 
ihtimali ortaya çıkarsa, tedbirli bulunmak şeklinde 
yorumlamak daha doğru olur. Bu itibarla, Büykelçi 
Barutçu, gereğinde Sayın Başlbakanımıza danışman
lık yapmak üzere İsviçre'ye gitmiştir. Kendisinin Da
vos'a giden heyetimize dahil edildiği yolunda bir açık
lama yapılsaydı, hem içte ve hem dışta yanlış izlenim 
yaratılmış olurdu. Diğer taraftan, Sayın Başbakanı
mızın heyetinde Dışişleri mensubu iki danışman da 
yer almıştır. Bunlar Dışişlerinin memurları olarak 
Sayın Başbakanımızın öteden beri belirli düzeyde da
nışmanlığını yapmaktadırlar. Dolayısıyla, gelişmelerden 
Dışişleri Bakanlığının haberdar olmadığı şeklinde bir 
yoruma katılmak mümkün değildir. Esasen hükümet 
programında millî menfaatlarımız doğrultusunda be
lirlenmiş dış politikanın, Sayın Başbakanın direktifiy
le fiilen yürütülmesinden bakanlığım sorumludur. Bu
nu başka türlü düşünmek de mümkün görülmemekte
dir. Hükümetimiz, yüce Meclisin onayına dayanan 
bir dış politika izlemekte ve uluslararası gelişmeler 
ile ülkemizi yakından ilgilendiren konular hakkında 
sürekli olarak yüce Meclise bilgi vermektedir. Bu po
litikanın esasları, yüksek çıkarlarımız göz önünde tu
tularak saptanmış olup, kararlılıkla yürütülmektedir. 
Herhangi bir uluslararası toplantı vesilesiyle yeni bir 
dış politika üretilmesi söz konusu olmadığı gibi, Yu
nanistan Başbakanı ile tanışmadan öteye gitmeyen 
bir görüşmeyi, ödün verme veya mevcut haklarımı
zın ihlali için müsait ortam yaratma şeklinde vasıf

landırmanın isabetli bir değerlendirme teşkil etme
yeceği açıktır. Hükümetimiz, Türkiye'nin Ege'deki te
mel hak ve çıkarlarından taviz vermesinin söz konusu 
olmadığını ve emrivakilerin kabul edilemeyeceğini en 
açık bir şekilde ifade etmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özkaya, açıklamanız olacak; buyurun efen

dim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Davos konusunda sormuş 
olduğum sözlü soruya, Sayın Dışişleri Bakanının ola
bildiğince vermeye çalıştığı cevaplan sizlerle birlikte 
dinledim. 

Benim için, sorduğum sorular bir sis perdesi arka
sında kalmaya devam etti. Sayın Bakan, «Yunan Baş
bakanı ilk kez katıldı. Bu ilişkiyi sağlamaya çalışan 
bazı düşünen çevreler elbette olmuştur» diyor. 

Sayın milletvekilleri, düşünen çevrelerin ne oldu
ğunu ben anlayamadım. Belki bu konunun uzmanı 
olan arkadaşlarım anlamıştır, beni bağışlayın. 

Türk ve dünya basınında günlerce sözü edilen, 
Türk dış politikasını bazı işverenlerin yönlendirme ko
nusundaki işgüzarlıklarını, benim gibi anlamayan 
Türk komuoyunda çok adam var. 

Biraz evvel burada bir arkadaşımız, «Muhalefet 
partisinin, bir işçi kongresine katılarak yasaları çiğ
nediğini» söyledi. Niçin? Çünkü, yasalara göre, bir 
partinin bir işçi kuruluşuyla siyasal ilişki kurma yasa
ğı var. Peki, bu yasak işçiler için var da, işverenler 
için, hele bazı holdinglerin sahipleri için yok mu? Ya
ni, Türk dış politikasına bazı ismi geçen... 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sendikalar... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet, sendi
kalar, doğrudur. Bazı sendikalar; hepsini de katmı
yorum. Çünkü, okuduğumuz ve bilebildiğimiz ölçü
de, Türkiye'de işverenlerin bütün sendikaları bu işe 
katılmıyor. Bizim görebildiğimiz, birkaç kişi, nereden 
aldığını bilemediğimiz bir cesaretle Londra'da, Yuna
nistan'da, Türkiye'de üçgen bir ilişki kuruyor ve bun
lar acaba Türk - Yunan halklarının siyasî gelişme içe
risindeki sorunlarını; bir kıta sahanlığı sorununu, bir 
Ege sorununu, bir Kıbrıs sorununu biliyor mu? Hiç 
ummuyoruz. Dolarlardan, Marklardan, hesaplardan 
buna vakit ayırmaları mümkün değil. Çünkü bunlar, 
ayrı bir ihtisas meselesi; bir de, siyasetten gelen, siyasî 
tercihleri olan ve siyasî sorumluluk taşıyan ayrı konu
daki meseleler... 
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Sayın Bakan bunun için beni bağışlasın, üzülerek 
söylüyorum; burada muhalefetin sendikalarla olan, 
işçi sendikalarıyla olan ilişkisini yasal bulmayan bir 
hükümet mensubunun veya bazılarının da, Anayasaya 
ve yasalarımıza, iddia ettikleri kadar, en az kendileri
nin uyması gerekir. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Biz değil, Anayasa... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Aksi halde 
hiç kimse, kendisini yasaların dışında ve üstünde im
tiyazlı ve ayrıcalıklı görme hakkına sahip değildir. 
Eğer o hakkı kendinde görmeye kalkarlarsa, üzüle
rek söylüyorum ki, onları yerine oturtanlar ve bu 
hakka sahip olmadığını gösterenler vardır ve gösterir
ler de... 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Soru 
önergesiyle alakası ne? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — «Türk - Yu
nan sorunlarını tümüyle almak doğru değil» dedi. Za
ten anlayamadığım konulardan biri de bu. Yani 
Türk - Yunan sorunu hiç ele alınmamış gibi görünü
yor; ama sayın bakan, «Bir noktada tümü ile bu so
runlar ele alınmadı» diyor. Bir bölümü alınmış mı, o 
da bizim bildiğimizin dışında. 

Sosyal ilişki açısından konuyu ele alıyor, Tabiî 
haklıdır; Sosyal ilişkilerin, hele dünya kamuoyunda 
Türk Ulusunun temsil yetkisi bakımından elbetteki 
uygar bir biçimde olması lazımdır, sayın bakana ka
tılırız. 

Neticede bizim anlayabildiğimizin özeti şu : Sa
yın Başbakanın olduğu yerde maliye mi konuşuluyor; 
ister Ekrem Pakdemirli bulunsun, ister Sayın Kaya Er
dem, ister başka birisi? İçişlerinde savcılara bir bilgi 
mi verilecek veya herhangi bir şekilde takibat mı ya
pılacak? İçişleri Bakanına da gerek yok, görüşmeye 
de gerek yok; Sayın Başbakan, bu konuda hemen ba
sına savcıları harekete getirircesine beyanatı verebili
yor. Dışişleri mi? Dışişleri Bakanına da gerek yok. 

Sayın milletvekilleri, bunu ben söylemiyorum ama, 
böyle algılıyorum; yani Sayın Başbakan diyor ki, ça
maşır yıkarım, bez dokurum, şarkı da okurum; ne 
kadar devam eder şarkılar onu bilmiyorum. 

Saygılarımla. (Bağımsızlar ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'uı, Davos toplantısına ve Hükümetin izlediği dış 
politikaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Dışiş
leri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun cevabı (5/693) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Davos Toplantısına ve 
Hükümetin izlediği dış politikaya ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dere edilen suallerimin Başbakan tarafın

dan şifahî olarak cevaplandırılması hususunda dela
letinizi hürmetlerimle arz ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

1. — Hükümetiniz devrinde hedefleri malum tes
pit ve planlanmış hariciye siyasetimiz var mıdır? Var
sa, kim veya kimler yahut hangi makam veya mar 
kamlar tarafından hazırlanmıştır? Buna müessir amil 
ve kıstaslar nelerdir? 

2. — Cereyan eden ve matbuata intikal ettiği şek
liyle harici siyasetin tatbikatında Dışişleri Bakanlığı
mızın payı nedir? 

3. — Gerek zatı âlinizin ve gerekse kabine azala
rının dış seyahat ve temasları hangi esas ve prensip
ler dahilinde cereyan etmektedir? Bu temasların ter
sim edilen mevcut hariciye siyaset ve hedefleriyle te
lif edildiğine kani misiniz? Kani iseniz, Dışişleri Ba
kanı ve bakanlık salahiyetlileri hangi açıdan ifa-i va
zife edeceklerdir? 

4. —• Geçmiş yıllardan itiyat haline gelmiş ve te
vali ve izam edilen DAVOS toplantılarına iştirakten 
kasıt nedir? Ne fayda temin edilmektedir? 1986 yılı 
seyahatma kimler katılmıştır ve kaça baliğ olmuştur? 

5. — Yukarıdaki sualler muvacehesinde Dışişleri 
Bakanlığının fonksiyonuna ihtiyaç görülmekte midir? 
Böyle bir ihtiyacın lüzumu takdirinde Bakanlığın va
zife ve selahiyeti hangi esaslar dahilinde tespit ve mü
talaa edilecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Mahmud Altunakar tarafından, Hü
kümetimizin dış politikası ve bunun yürütülmesi hak
kındaki sözlü soru önergesini yanıtlamak üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, muhtelif vesilelerle yüksek 
huzurunuzda ifade ettiğim gibi, temel ilke ve istika
metleri büyük Atatürk tarafından tespit edilmiş, yük
sek menfaatlarımızı gözeten barışçı bir dış politika, 
Hükümetimizin ana hedeflerinin başında gelmekte
dir. 

Hükümet programında ifadesini bulan bu dış po
litika hedefi, millî menfaatlarımız gözönünde tutulmak 
suretiyle tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde bulunmayı 
ve bunları siyasî, ekonomik ve kültürel alanlarda ileri 
götürmeyi öngören bir politikadır. Dış politikamızın 
bu genel ilkeleri çerçevesinde belirli konularda takip 
edilecek siyaset, Sayın Başbakanın direktifleri çerçe
vesinde Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerince bütün 
yönleriyle değerlendirilmekte ve uygulamaya konul
maktadır. Bu bakımdap, dış politikanın uygulanma
sında Dışişleri Bakanlığı nazım rol oynamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisteki genel gö
rüşme sırasında da ifade ettiğim gibi, yürütülen dış 
temasların yoğunluğu ve devletler arasında müzake
resi yapılan konulann çeşitlenmesi, hükümet üyele
rinin dış ilişkilerde birlikte gayretler sarf etmelerini 
zorunlu kılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı bütün bu ça
lışmalarda ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koor
dinasyonu sağlamakta ve teknik müzakerelere yar
dımcı olmaktadır. 

Gerek Dışişleri Bakanı olarak benim, gerek diğer 
hükümet üyelerinin gerçekleştirdiğimiz dış temas ve 
ziyaretler, Hükümet olarak üslendiğimiz görevlerin 
bir icabıdır. Bugünkü dünya koşullarında bakanlar 
düzeyinde yapılan karşılıklı ziyaret ve temaslar belli 
başlı siyasî ve ekonomik meselelerin yüksek düzey
de ele alınmasında ve karşılıklı menfaata dayanan çö
züm yollarının aranmasında önemli bir rol oynamak
tadır. 

Sayın Altunakar'ın sorularından biri de, Sayın Baş
bakanımızın iştirak ettiği Davos Toplantısıyla ilgili
dir. Aynı konuda biraz evvel Sayın özkaya'nın soru
ları vesilesiyle Yüce Heyetinizin huzurunda bilgi sun
duğum için, bu konudaki sözlerimi bir kere daha tek
rarlamama ihtiyaç bulunmadığını takdir buyuraca
ğınızı ümit ediyorum. 

Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altunakar, bir açıklamanız t)lacak mı? 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Ola

cak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli aza

ları; Sayın Başbakana tevcih ettiğim sual münasebe
tiyle, Başbakana niyabeten Sayın Dışişleri Bakanının 
vermiş olduğu izahat için kendilerine teşekkür ede
rim. 
Sayın Dışişleri Bakanımızı, değerli bir diplomat ve 

hariciyeci olarak, tecrübeleri bakımından takdir ede
rim ve kendilerine hürmetim sonsuzdur. Yalnız, esefle 
ifade edeyim, Dışişleri Bakanı olarak ben bu takdiri 
yapamıyorum. Yalnız şunu açıklayayım; bu, kendi
lerinin kabiliyet veyahut ehliyetleri bakımından her
hangi bir endişemin olmasından değil, kendisinin içinde 
bulunduğu sıkıntıları aşamadığı içindir. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Bu doğru. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Aziz 

arkadaşlar, kimden saklıyoruz? Dışişleri Bakanlığı 
büyük sıkıntı içindedir. Hariciye siyaseti nedir? Hari
ciye siyasetini biz bilmiyoruz. Hariciye siyaseti aleni
dir; ortada olur, herkes bilir. Bugüne kadar yapılan 
temaslar sadece iktisadî meseleleri istihdaf etmiştir. 
İktisadî meseleler hariciye siyaseti değildir, iktisadî 
meseleler, hariciye siyasetinin içinde tezekkür edilir 
ve takip edilir. 

Daima âdet olmuştur, bir başvekil seyahate çık
tığı zaman, Hariciye Vekili teknisyenleriyle beraber 
yanında bulunur ve kendisine en yakın müşavir olur; 
ama bunu görmüyoruz, öbür taraftan, hariciye siya
seti bir vahdettir, bir bütündür, inkısama uğramaz, 
tecziye edilmez. Kala kala Hariciye Vekiline bir Abu 
Dabi kalmıştır, diğer bütün meseleler, bütün mıntıka
lar çeşitli bakanlıklar arasında inkısama uğramıştır; 
bakanlar için âdeta bir nüfuz mıntıkalarına ayrıl
mıştır. Hariciye siyaseti bir merkezden idare ve takip 
edilir; herkesin müdahale etmesiyle bugünkü manza
ra meydana gelir. 

Bugün, münasebetlerin iyi olduğundan bahsediyo
ruz. Biz de temenni ediyoruz. Fatin Rüştü Zorlu'yu 
bugün rahmetle analım. Eğer Fatin Rüştü Zorlu Kıb
rıs'ta bir menfez açmamış olsaydı, bugün Türkiye 
Yunanistan'ın muhasarası içindeydi.. 

MEHMET DELÎCEOĞLU (Adıyaman) — Allah 
korusun. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bütün 
adaları silahlarla teçhiz etmiştir; hani Lozan Muahe
desi?.. 

Edindiğimiz intibaa göre, ingiltere'de 2 tane anlaş
ma yapılmış; o da, iktisadîdir. Bir Başvekil, sarrafi
ye veya pazarlama memuru değildir, tngiltere'de ih
racat Kredileri Garanti Dairesinin Türkiye'ye yapı
lacak ihracatta tatbik edeceği kredi sınırlarının yük-
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seltilmesi istenmiştir, bunda anlaşma olmuştur ve ay
rıca bir anlaşma daha vardır, başka elde edilecek bir 
şey yoktur. 

Davos'a gitmek bir âdet halini almıştır ve orada, 
bütün bu dış seyahatlerinde bir devlet görünümü yok
tur; bir tüccar, dediğim gibi, bir pazarlamacı görünü
mü vardır. Böyle olmaz arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetlerimle selamlarım. (Alkışlar) 
.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakâr. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

35. —Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Da
vos toplantısına ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/594) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Kırklareli Milletve
kili Erol Ağagil'in, Davos toplantısına ilişkin Dışiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını takdirleri
nize arz ederim. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

1. — isviçre'nin Davos kentinde yapılan Avru
pa Sevk ve îdare Derneğinin yıllık toplantısına katı
lan Başbakan Turgut Özal'a bu toplantı esnasında 
Dışişleri Bakanlığından refakat eden heyet kimler
den müteşekkil idi? Bu seyahata Bakanlığınızdan ka
tılan olmuş mudur? Olmamışsa sebebi nedir? Katıl
ma olmuş ise, bunlar orada hangi görevleri yürüt
müşlerdir? 

2. — Bu toplantı esnasında, Başbakanımızın, Yu
nanistan Başbakanı ile bulaşması gibi, önemli bir si
yasal olayın, bir holdingin patronunun aracılık etme
si suretiyle sağlanmış olması ve buna imkân tanınmış 
bulunması, o kuruluşa uluslararası iş dünyasında Baş
bakanın desteği ile haksız bir imtiyaz temin etme so
nucunu doğurmayacak mıdır? Başbakanın benimsedi
ği bu yöntem, Dışişleri hizmetlerinin «özelleştirilme
si» anlamına mı gelmektedir? 

3. — Yunanistan'ın ülkemiz hakkında çeşitli hak 
ihlallerini ısrarla sürdürdüğü bir dönemde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanının tek yönlü ve 
ödün verici bir tavra yönlendirilmiş olmasının, Yu
nanistan'ı hak ihlallerinde cesaretlendirip, cesaretlen
dirmediği ve yeni hak ihlalleri için uygun bir ortam 
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| yaratıp, yaratmadığı konularını nasıl değerlendiriyor-
I sunuz? 
I 4. — Yunanistan Başbakanı, Başbakanımızın ye-
I mek davetine gelmez iken, Sayın Özal Papandreu'nun 
I aynı davetine katılmakla Türkiye açısından ne gibi 
I yararlar umulmuş ve elde edilmiştir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Davos Toplan
tısı ile ilgili olarak, İstanbul Milletvekili Sayın Günse-

I li özkaya'nın sözlü sorusunu biraz önce ayrıntılı ola
rak cevaplandırmıştım. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Erol Ağagil de, aynı 
konuda başka bir soru önergesi vermiş bulunmakta
dır. Mahiyeti itibariyle Sayın özkaya'nın sorusu ile 

I büyük benzerlik içinde olan Sayın Ağagil'in sorularına 
da bu vesileyle cevap vermiş olduğumu ümit ediyo-

I rum. 
Ancak, bir hususu bilhassa tekrarlamakta ve vur-

I gulamakta fayda görmekteyim. Davos Toplantısını, 
{ Yunanistan'a verilmiş bir taviz olarak veya Yunanis

tan'ı mesnetsiz iddialarında cesaretlendirici bir durum 
I olarak vasıflandırmak isabetli bir yaklaşım değildir. 

Hükümetimizin Yunanistan ile ilişkilerimizi, iki 
milletin arzuladığı dostluk anlayışı içinde ve karşılık
lı menfaatlara hizmet eden tarzda müzakerelerle çö
züme kavuşturma gayretlerini hiç kimse bir zaaf un
suru gibi görmemelidir. Hükümetimizin her alanda 
olduğu gibi, Yunanistan ile ilişkilerimizde de millî 
menfaatlarımızı azamî ölçüde koruma kararlılığında 
ve azminde en küçük bir değişiklik yoktur. Sayın 
Başbakanın, Yunanistan Başbakanı ile her yerde ve 
her zaman görüşmeye hazır plduğunu söylemesini, bu 

I temel yaklaşımımızın dışında mütalaa etmemek la
zımdır. 

I Bu vesileyle de yüce heyetinizi saygıyla selamla-
I rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, de-
j ğerli milletvekilleri; Davos Toplantısıyla ilgili olarak, 
I benden önceki sözlü sorulara Dışişleri Bakanımız ce-
I vap verdiğinden, söz almayı düşünmüyordum. Ancak 
I kendilerinin hem daha önceki soru sahiplerine ver-
I diği yanıt, hem de benim sorularım için verdikleri ya-
I nıt üzerine birkaç konuyu açıklamak için huzurları-
I nızdayım. 
i Evvela Sayın Dışişleri Bakanına şunu arz edeyim 
I ki, ben, benden önceki iki soru sahibinin olduğu gi-
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bi, Başbakandan değil, cevap vermeyeceğini bildiğim 
için soruyu, haddim olmayarak, Dışişleri Bakanına 
yönelttim. Çünkü Başbakanımızın devamlı olarak 
yaptığı işler ortaya geldiği zaman Başbakanımız değil, 
ilgili bakanlar cevap vermektedirler. Bir kere ayrıca
lık buradan başlıyor. Kaldıki, benden önceki iki ko
nuşmacının sorularını iyice tetkik ettikten sonra soru 
önergemi verdim. Sorularımla önceki iki soru sahibi
nin soruları arasında hiçbir benzerlik yoktur. 

Dışişleri Bakanının her zaman Başbakanın gittiği 
toplantılara katılmayacağı tarzındaki, Davos Toplan
tısından sonra çeşitli basın mensuplarının sorularına 
Dışişleri Bakanımızın verdiği yanıta gelince: 

Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yaptığı bütün 
dış gezilere nedense Dışişleri Bakanımız devamlı ka
tılır; ama Başbakanımızın son defa resmî davetli 
olarak ingiltere'ye yaptığı toplantıya dahi gitmemiş
tir. Kaldıki, ihtiyaç yok idi ise,- gizli olarak, hiç kim
seye haber vermemeye çalışılarak, çok kıymetli bir 
büyükelçi otel odasında üç gün hapis edilemezdi; ih
tiyaç var idi ise, İngiltere'ye olduğu gibi, açıkça gö
türülürdü Sayın Ecmel Barutçu. Yok eğer maksat, 
hükümet başkanımızın gittiği dış ilişkilerde, özel ti
caret ilişkileri içerisinde dış politika yürütülüyor; 
Cumhurbaşkanımızın katıldıklarında devlet politika
sı yürütülüyor ise, bu anlayışa bir diyeceğim yok, say
gı ile karşılıyorum. 

Olay benim açımdan kısaca şöyledir: Bundan bir 
yıl önce Stockholm'de yapılan Bilderberg Toplantı
sında ENKA holdingin patronu Şarık Tara ile Yunanlı 
işadamı Kostacaras bir araya gelirler ve Başbakan 
özal ile Papandreu'yu görüştürmeyi tasarlarlar. Da-
vos'ta bu toplantı için uygun bulunur, aracı olarak 
da, Davos seminerinin Başkanı olarak da isviçre'n' 
profesör Schwabs (ki, bu zat aynı zamanda ENKA 
holdingin yönetim kurulu üyesidir) görevlendirilir. 
Olaylar bu şahıslarca geliştirilir; ancak, demin de 
bahsedildiği gibi, Papandreu sudan bir bahane ile 
Özal'ın davetine gelmezken, Sayın Başbakanımız er
tesi gün Papandreu'nun peynir - şarap partisine ka
tılır. (Adı böyle) Bu arada da yapılacağı söylenen kah
valtı görüşmesi bizim patronların, özel danışmanla
rın ve Mister Schwabs'ın gayretlerine rağmen, Pa
pandreu tarafından reddedilir. 

Şimdi, Dışişleri Bakanımızca veya birtakım kim
selerce denilebilir ki ve dendi ki, diyalogtan kaçan 
tarafın Papandreu olduğu bir defa daha hür dünyaya 
tescil edildi. Bunu bazılarının böyle dediğini ve diye
ceğini biliyorum; ama bence bu sadece bir teselli kay

nağı ve zevahiri kurtarma vasıtasıdır Sayın Baka* 
nım. Zira, Sayın özal herhangi bir kimse veya işada
mı değildir; Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı sı
fatını taşımaktadır. Karşılaştığı hiç hoş olmayan du
rum da, işte bu etiketinden dolayıdır. Sebebi ise, bu 
senaryonun şirket patronlarınca hazırlanması ve Dış
işleri Bakanlığının tamamen devre dışı bırakılmasın-
dandır. Eğer Dışişleri Bakanlığı tam anlamıyla dev
reye sokulmuş olsa idi, böyle tatsız ve küçük düşü
rücü durumlar olabilir miydi Sayın Bakan? En azın
dan Papandreu'nun Türkiye'ye karşı katı tutumunu 
değiştireceğine dönük, hâlâ o esnada dahi herhangi 
bir işaret bulunmadığı bir dönemde, bu yüzden ol
mayacak beklentilerin Türk kamuoyunda yaratılma
sından sakınılması gerektiğinin Sayın Özal'a, herhal
de Dışişleri Bakanlığımız tarafından hatırlatılması-
na fırsat bulunmuştur; ama Sayın Özal, Davos ön
cesi, çok samimi olduğu özel kanalları ve danışman
ları, Dışişlerinin uzmanlarına ve yetkililerine yeğle
miştir. 

Devleti özelleştirmenin güncel bir örneği de, her
halde bu Dışişlerini özelleştirme olayı olsa gerek diye 
düşünüyor insan. Dış politikaya yalnızca bir işadamı, 
bir tüccar gibi yaklaşmayıp, dış politikanın, diploma
sinin önemli ve çok ciddî, apayrı ihtisas isteyen bir 
görev alanı olduğu, Sayın Başbakan tarafından, acaba 
ne zaman anlaşılacak? 

Son olarak, Türk - Yunan millî futbol takımları 
arasındaki, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ve Futbol Federasyonunun dahi önbilgisinin olmadığı 
bir haber, bilemediğimiz mihraklar tarafından Futbol 
Federasyonuna duyurulmuş, alelacele kabul etmeleri 
istenmiş; ama gene iki gün evvel öğrendiğimize gö
re, Yunan Futbol Federasyonunca şimdilik belirsiz 
bir tarihe ertelenmiştir, işte, özel Türk dış politikası
nın çok güzel örnekleri sergileniyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Hükmen mağlup oldular... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Devamla) — Efendim, anlayış 

tabiî, doğru. 
Anlaşılan özal Hükümeti, dış politikayı da, bü

tün boyutlarıyla Dışişleri Bakanlığının diplomatların
dan alıp, holdinglere bırakmak niyetinde. Acaba, Dış
işleri lağvedilip, Türk dış politikası ihaleye mi çıkarı
lacak diyorum? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Yunanistan ile 
bir diyalogu, yumuşamayı istemektedir ve tabiî iste
yecektir; ama bu olay Türkiye kadar, Yunanistan'ın 
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da yararınadır. Tarafımızdan böyle bir yumuşamanın I 
sağlanması için, askıntı ve tek yanlı arzulu görüntü
sünü Türk Ulusu adına vermek hiç kimsenin hakkı 
değildir ve Türk Başbakanının, bu konuya en çok 
özen göstermesi gereken kişi olduğu muhakkaktır. Bu
güne kadar ve daima Türkiye Cumhuriyeti başbakan
ları, ülkenin dış politikasını Dışişleri Bakanlığı yetki
lileriyle yürütmüşlerdir, yoksa birtakım yerli ve ya
bancı işadamlarıyla ve çok bilmiş, sorumsuz danış
manlarla değil. 

Dışişleri Bakanlığının çok seçkin bir müsteşar yar
dımcısını Davos'ta otel odasına kapat, özel danışman
lar vasıtasıyla kahvaltı randevusu almaya çalış... Ola
cak iş mi bu Sayın Bakanım? Türk Ulusu, bunlara 
müstahak olacak ne gibi hatalar işledi acaba? 

Dışişlerine saygınlık vermeyen ve duymayan yö- j 
neticilerin dış politikada başarılı olamayacakları, bu 
son olayla bir kere daha gözler önüne serilmiştir ve I 
bence, Davos'taki buluşma olayının gelişmeleri, Türk I 
dış politikası için olumsuz bir sayfa olarak tarihin- I 
deki yerini alacaktır. I 

Yüce kurulu saygılarla selamlarım. (SHP sıraların- | 
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
36. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-

petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Ağrı Milletvekili Pa
şa Sarıoğlu'nun, hampetrol alımlarına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Sarıoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaydnın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) I 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, 37 nci sıradaki sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desi uyarınca ertelenmiştir. 

38. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 38 inci sıradaki Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana 
gelen ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından so
rusu, 20.2.1986 tarihinden itibaren 1 ay mehil istendi
ğinden dolayı ertelenmiştir. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Başlangıç tari
hini alabilir miyim? 

BAŞKAN —20.2.1986. 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence so
nucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompkleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

BAŞKAN — 40 inci sıradaki, İzmir Milletvekili 
Ali Aşkın Toktaş'ın, Aliağa Petro Kimya Komplek
sine ilişkin Başbakandan sorusu, Sayın Toktaş'ın izin
li olması ve 20 günlük mehil istenmesi nedeniyle er
telenmiştir. 

Sözlü soru önergelerinin görüşülmesi tamamlan
mıştır. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve İstanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in; İz
mir Milletvekili Işılay Saygın'ın; İstanbul Milletve
kili İmren Aykut'un ve Malatya Milletvekili Ayhan 
Fırat'ın 1.9.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İs Kanununun 
29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 
inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu Raporu (2/64, 2/113, 2/201, 2/250) (S. Sayısı: 
402) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, 402 Sıra Sayılı, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan ve İstanbul Milletvekili Musta
fa Tınaz Titiz'in; İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un ve Malatya Mil-
letveki Ayhan Fırat'ın, 1.9.1971 tarih ve 1475 Sayılı 
İş Kanununun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanun
la Değişik 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy
lamadan önce, Amasya Milletvekili Sayın Arsan Sa
vaş Arpacıoğlu'nun bir tezkeresi gelmiştir. İnceledik; 
Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun raporda şerhsiz 
olan bir yeri vardır. Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu 
rapora muhalif kalmışlardır ve raporda «Muhalifim» 
şeklinde düzeltilmiştir. Bir baskı hatası olmuştur, tu
tanaklara geçmesi için arz ediyorum. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... . Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul ̂  
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve İs
tanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, 25.8.1971 
tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 2869 sayılı Ka
nunla Değişik 25 inci maddesinin (A) bendinin bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi (2/64): 

(1) 402 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

' İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın 1475 sayılı İş 
j Kanununun 25 inci maddesine bir fıkra eklenmesi 
I hakkında Kanun teklifi (2/113); 
| İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, 1475 sayılı 
I iş Kanununun 25 inci maddesine bir bent eklenmesi 

Hakkında Kanun teklifi (2/201); 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın; 1.9.1971 ta

rih ve 1475 sayılı iş Kanununun 29.7.1983 tarih ve 
2869 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin (A) 
fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifi 
(2/250); 

Komisyonumuzun 16.1.1986 tarihli 9 uncu Birleşi
minde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sos-

I yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
! Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip 

birbirleriyle ilgili görüldüğünden içtüzüğün 36 ncı 
I maddesi gereğince birleştirilerek görüşülmüştür. 

2/64 ve 2/250 Esas sayılı teklifler ile 1475 sayılı İş 
Kanununun «Çalışma zorunluluğu» başlığını taşıyan 
değişik 25 inci maddesinin (A) bendinin birinci fık
rasında yer alan, 50 veya dalha fazla işçi çalıştırılan 
işyerlerinde sakat kimse çalıştırılma oranı % 2'den 
% 3'e çıkarılmakta, artan bu oranın işitme, ortopedik, 
ruhsal ve zihinsel özürlülerden önce görmezlere tah
sisini; 2/250 Esas sayılı teklif ayrıca maddedeki «50 
veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerini» «35 veya 
daha fazla işçi çalıştırılan işyerleri» şeklinde değiş-

I tirilmesini öngörmektedir. 
| 2/113 ve 2/201 Esas sayılı teklifler ile de söz 
| konusu maddeye yeni bir (C) bendi eklenerek 50 

veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde % 2 sakat 
kimse ile % 2 oranında eski hükümlü yanında % 2 
oranında da, 2828 sayılı Kanuna göre korunma altı
na alınmış olup da haklarıridaki koruma kararı kal
dırılmış çocukları istihdam etme mükellefiyeti getiril
mek istenmektedir. 

Tekliflerin verilişindeki insanî amacın Komisyon 
üyelerince de benimsendiği; ancak, özürlü vatandaş
larımızın istihdamında uygulamada önemli sorunlarla 
karşı karşıya kalındığı; her iş yerinin kanun kapsa
mındaki özürlü vatandaşlarımızın çalıştırılmasına 
uygun olmadığı; özellikle görme özürlülerinin istih
damında onların kullanabilecekleri özel araçların iş
letmeler için ek malî külfetler getirdiği, Batıda ise bu 
külfetlerin gönüllü kuruluşlarca yerine getirildiği; 

özürlü vatandaşlarımız arasında böyle bir tef
rikin uygun olmayacağı; doğru olanın özürlü va-
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tandaşlarımızın sınıflandırılarak her özürlü grubun 
tüm özürlüler içindeki oranına göre istihdamları ci
hetine gidilmesi gerektiği; 

Maddedeki oranların şu veya bu şekilde artırıla
rak çalıştırma zorunluluğunun ağırlaştırılması sonucu 
işverenlerin istihdamlarını limitte tutmaları sebebiyle 
genel istihdam seviyesinde daralmalar olacağı; 

özürlü vatandaşlarımızın anameselelerinin başında 
bir işe yerleştirilerek çalışma imkânına kavuşturul
maları gelmekle beraber, asıl önemli hususun özürlü 
vatandaşlarımızın önce tıbbî bakımdan ve sonra da 
meslekî bakımdan rehabilitasyonlarının gerçekleştiril
mesinin gerektiği; 

İkinci grupta yer alan hususta ise 2828 sayılı Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
nun 4/k, 24 ve 25 inci maddeleri ile sözü edilen ço
cukların adı geçen kurumca bir iş veya meslek sahibi 
edilerek kendi kendilerine yeterli olmalarının sağ
lanması yoluna gidildiği; bütün bunların yanısıra 
1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile özürlülerin 
meslekî rehabilitasyonunun sağlanmasını İş ve İşçi 
'bulma Kurumuna görev olarak verildiği; 

Esasen tekliflerle getirilmek istenen hususları ger
çekleştirmek üzere 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci 
maddesi ile, korunmaya muhtaç çocukların belirli 
bir meslek kazanmalarını müteakip bir iş sahibi ol
malarını temin bakımından 2828 sayılı Kanunda mev
cut hükme işlerlik kazandırılmasının yanı sıra İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Kuruluş Kanununda değişiklik 
yapılarak teklif kapsamındaki çocuklarımıza iş bul
mada öncelik tanınması sistemine yer verileceği, ko
nu ile ilgili çalışmaların tamamlanarak değişiklik 
tasarlılarının en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacağı açıklandığından, teklifler Ko
misyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine geçil
meden tümü reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

ve Komisyon üyeleri. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz almak isteyen

lerin, Başkanlığımıza daha önce gelen söz sıralarını 
okuyorum: 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın İmren Aykut, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Ayhan Fırat, Şahsı adına Sayın 
Türkân Arıkaa. 

Süreleri bir kere daha hatırlatıyorum: Bilindiği 
gibi, gruplar, hükümet ve komisyon adına konuşma
lar 20'şer dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 

Şimdi, grupları adına ilk olarak, MDP Grubu adı
na Sayın İmren Aykut konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Aykut. (MDP sıralarından alkış
lar) 

MDP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

1475 sayılı İş Kanununun «Çalıştırma Zorunlulu
ğu» ile ilgili 25 inci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifimizin gerekçesini izah etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

1982 Anayasasının «Gençliğin Korunması» ile il
gili 58 inci maddesi, «Devlet, istiklâl ve Cumhuriyeti
mizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, 
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü orta
dan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetiştir
me ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır» demekte
dir. 

Ayrıca, «Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için ge
rekli tedbirleri alır» demektedir. 

«Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korun
ması gerekenler» le ilgili olan 61 inci maddesi ise, 
«Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma ka
zandırılması için her türlü tedbiri alır» şeklinde dü
zenlenmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, sosyal he
def ve politikaların düzenlendiği dördüncü bölümü
nün 653 no'lu paragrafında da, «Korunmaya muhtaç 
çocukların sosyal, psikolojik ve kültürel gelişmeleri
nin sağlanması için çocuk yuvalarının ve yetiştirme 
yurülarının niteliklerinin yükseltilmesi ve sayıca ar
tırılmaları hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
Yetiştirme yurtları, Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
benzeri kurumlarda korunan çocuklardan çalışma 
yaşına gelerek, bu kurumlardan ayrılmaları halinde 
işyerlerine, sakatlar ve eski hükümlülerde olduğu gibi, 
belli oranda istihdam zorunluluğu getiren yasal dü
zenlemeler gerçekleştirilecektir» denilmiştir. 

Korunmaya muhtaç ve suçlu çocuk problemlerinin 
çığ gibi büyüyerek gençleri anarşi ve ahlak düşkünlü
ğü ortamına ften en önemli etken oluşu, ülkemizde 
bu konuda alınan önlemlerin yetersizliği, Çocuk Mah
kemeleri Kanununun ilgili sosyal kuruluşların yok-
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Kurulmuş olan bu mecburî kanunî ilişki, işvere
nin hem kendi menfaatine, hem kimsesiz gençler ve 
dolayısıyla toplum menfaatine yararlı bir ilişki ha
line dönüşecektir. İşverenlerin, milletimizin geçmişin
de olduğu gilbi, bugün de bu gençlere kendi imkânları 
ölçüsünde sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Zira, ar
tık herkes başıboş gençliğe kimlerin sahip çıktığını 
görmüş ve yaşamış bulunmaktadır. 

Bütün bunlara ilaveten, zaten hükümet de bu 
hususu gerçekleştirmek üzere 1986 hükümet progra
mına bu hususu koymuştur. 

Şimdi, hükümet kendi programında bu yıl içinde 
gerçekleştirmeyi vaat ettiği bu konuyu reddetme çe
lişkisine düşmekte, bunun izahını yapmak da müm
kün olamamaktadır. 

Bu teklifi, sırf biz verdik diye reddediyorlarsa, o 
takdirde hükümetin de getirdiği kanun tasarılarının 
hiçbirisine bizden olumlu yaklaşımlar beklenmemeli
dir. 

Hükümet parlamentoyu, bu yaklaşımları ile eski 
kötü örneklerde olduğu gibi, uzlaşmaz noktalara iti
yor görünmektedir. 

Ret gerekçesinde, konunun İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Yasasında düzenleneceği ifade edilmektedir. İş 
ve tşçi Bulma Kurumunun amacı ve fonksiyonu 
tamamen başkadır ve bu konunun düzenlenmesi ge
reken yer de İş Kanunudur. 

Diğer taraftan, bu teklif reddedilmekle, Meclis 
İçtüzüğüne göre, bir yıl süreyle bir daha bu konuda 
bir teklif veya bir tasarı Meclis huzuruna getirilme
yecektir. Hal böyle olunca da hükümet, 1986 prog
ramını kendisi reddetmiş olmaktadır. 

Bu görüşlerin ışığı altında, kanun teklifimizin yüce 
Meclisin makul görüşlerine mazhar olacağı kanaatiy
le hepinizi saygılarla selamlarım. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ayhan Fırat; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

luğundan dolayı, henüz işlerlik kazanamamış olması 
göz önüne alındığında, Gençlik Yılında, gençlerimizi 
Anayasanın ilgili maddeleri ve plan hedefleri doğrul
tusunda korumak ve topluma kazandırmak hususun
da devletin ve özel teşebbüsün daha ne kadar çok 
görevi olduğu aşikârdır. 

Bugün çocuk sorununu bir merhamet işi, ağlama 
ve yas duvarı olmaktan kurtarmak zamanı gelmiş
tir. Çünkü, merhamet duygularıyla hareket ve çocuk 
sorunlarını bu ve benzeri psikolojik etkenler altın
da çözmeye kalkışmak, çocukların korunmasında «bir
lik» ilkesini bozucu sonuçlar yaratacak ve çocukları; 
«Kimsesiz çocuklar, gayri meşru çocuklar, suçlu ço
cuklar» ve benzeri çeşitli ayırıcı gruplandırmalara yol 
açacaktır. 

Oysaki, hangi ortamda, hangi yapıda ve hangi ayı
rıcı faktörün ortaya çıkardığı grupta olursa olsun, 
çocuğun korunmaya muhtaç olduğu, korunmanın ve 
güvenceye alınmanın çocuk için bir hak olduğu ka
bul edilmelidir ve bu da hukuk kurallarına bağlana
rak, bazı kimselerin merhamet hislerini, acıma duy
gularını tatmin konusu olmaktan çıkarılmalıdır. 

Devletin bu konuda yapabildiği yegâne organi
zasyon, korunmaya muhtaç çocuklar için açtığı çocuk 
yuvaları ve yetiştirme yurtlarıdır. Ülke çapında 82 ye
tiştirme yurdu, 44 çocuk yuvasında toplam olarak 
sadece 16 342 çocuk barındırılabilmekte, buna mu
kabil, resmî kayıtlara göre, korunmaya muhtaç ço
cukların sayısı yarım milyonun üzerinde görülmek
tedir. 

Yetiştirme yurtları, bu çocukları 1 8 - 2 0 yaşına 
gelince yurttan çıkartmakta işi, gücü, ailesi olma
yan bu gençler, çaresizlikten her türlü ahlakî düşkün
lük ve anarşi ortamına âdeta itilmektedirler. Bu du
rumda, devletin bu çocuklara 18 yaşına kadar yap
mış olduğu yatırım da ölü bir yatırım haline dönüş
mektedir. 

Bu gençlerin 18 yaşından sonra hayata atılmala
rında yardımcı olunması gayesiyle bu kanun değişik
liği teklifini huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. Bu 
değişiklik, devletin Anayasal görevinin yerine geti
rilmesinde, planın sosyal hedeflerinin gerçekleşmesin
de yardımcı olacak, işverene de bir külfet getirmeye
cektir. Zira, söz konusu olan işgücü, genç, eğitilme
ye müsait ve arzulu bir işgücüdür. 

Ayrıca, bu hüküm doğrultusunda yetiştirme yurdu 
çıkışlı gençleri çalıştıracak işverenler, ilgili yurtlarla 
bir temas kurmuş olacaklar; bu yurtlara iş hayatına 
dönük yardımlarda (atölye kurmak, kurs açmak ve
saire gibi) bulunabileceklerdir. 

SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma
latya) — Sayın Baş/kan, saygıdeğer milletvekilleri; 
vermiş olduğum kanun teklifini esas olarak Anayasa
mızın (Biraz önce söylendiği gibi) 61 inci maddesi
nin, «Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum ha
yatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır» emrinden 
hareket ederek hazırlamış bulunuyorum. 

Toplumun önemli bir parçasını oluşturan sakat
larımızı korumayı ve hayatlarını insanlık onuruyla 
bağdaşır bir düzeyde sürdürmelerini sağlamayı Ana-
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yasamız, ödev olarak devlete vermiştir. İş Yasamızın 
«Çalışma zorunluluğu» başlığını taşıyan 25 inci mad
desiyle, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlere, 
yüzde 2 oranında sakat işçi çalıştırma zorunluluğu ge-
terilmekte ise de, uygulamada bu konu esas amacın
dan saptırılmakta ve yasada sakatlık derecesi belir
tilmediği için, (bir kısım işverenler gerçek sakat ye
rine, çok cüzi ve sakat sayılmayacak derecede kişi
leri istihdam etmek suretiyle amaç dışı uygulamalar 
da yapmaktadır. İşsizliğin alabildiğine yoğunlaştığı 
ülkemizde, sağlamlarımızın iş bulamadığı bir ortamda 
gerçek sakatların iş bulması, böylece mümkün olama
maktadır. öte yandan, giderek artan sakatlar için 
işe almada yüzde 2'lik oran çok düşük kalmış; sa
katları işe yerleştirmek hemen hemen imkânsız hale 
gelmiştir. 

önemli bir diğer konu da, körlerin durumu
dur. Görmeyen vatandaşlarımız toplum içinde çok 
ayrı bir durum arz etmekte olup, işe alınacak sakatlar 
arasında yer alamaz duruma gelmişlerdir. Bu durum 
karşısında, işe yerleştirilecek sakatlar arasında, her 
üç sakattan birinin körlerden seçilmesi yararlı ola
cağı kanısıyla teklifimde bu hususa da yer vermiş 
'bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de özürlü vatan
daşlarımızın sayısı 4 milyon civarındadır. Dünya or
talaması yüzde 8-10 civarında kaydedilmiş'tlir. Bili
yorsunuz, son zamanlarda emek yoğun iş, artık im
kânsız hale gelmektedir. Kurulan fabrikalar otoma-
tizasyona büyük ehemmiyet vermekte ve dolayısıyla 
iş hacmi son derece azalmaktadır. Ayrıca, medeniye
tin getirdiği imkânlar dolayısıyla da özürlü vatandaş
lar her yıl, bir önceki yıla nazaran büyük oranda 
artmaktadır. 

'Körlerin durumu da, dünya nüfus ortalamasına 
göre, binde 2 oranındadır. Türkiye'deki körler bu 
orana göre hesap edildiği takdirde, 18 yaşından daha 
küçük olan kör vatandaşların sayısının 44 bin, 18 
yaşından büyük kör vatandaşlarımızın sayısının da 
48 bin civarında olması gerekirken, Türkiye'de bu 
miktarın 300 binin üzerinde olduğu söylenmektedir. 

Hepinizin de bildiği gibi, kör vatandaşlar gerek 
santrallarda santral memuru veya memuresi olarak, 
gerek daktilograf olarak ve gerekse mağazalarda 
paketleme servislerinde başarılı bir şekilde çalışmak
tadırlar. 

İşte muhterem arkadaşlarım, bütün bu konularla 
ilgili olarak hazırladığım yasa teklifinde, dört konu
yu dile ıgetirmiş bulunuyordum. Yani bugüne kadar 
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50 ve daha fazla işçi çalıştıran yerler için tespit edil
miş bulunan yüzde 2'lik oranı, 35 işçi çalıştıran yer
lere de teşmil ediyordum ve yüzde 2'yi, yüzde 3'e çı
kıyordum. Bu yüzde 3'ün kapsadığı her 100 kişiden 
birisinin de, kör vatandaşlardan işe alınmasını amir 
hüküm olarak getiriyordum. 

Muhterem arkadaşlarım, üzülerek belirtmek isti
yorum ki, komisyonda bu konu konuşulurken, ikti
dar mensubu milletvekili arkadaşlarımız ve işveren 
temsilcileri tarafından, bizim bu sosyal amaçlı öneri
mize karşı ileri sürülen görüşler iki nokta üzerinde 
toplanmıştır. Bu noktalardan birincisinde, «Gerek 
sakat vatandaşlar ve gerekse eski hükümlüler ayak 
altında dolaşmakta, üretime katkıları olmamakta, üre
timi azaltmakta ve dolayısıyla zararlı olmaktadırlar» 
denmekteydi. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 2 nci 
maddesi, sosyal devlet ilkesini getirmiştir. Biz, sakat 
bir vatandaşın çalışmasının ayak altında dolaşıp, üre
timi azaltan bir etken olarak gösterilmesini doğru 
bulmadık. 

İkinci husus olarak şu deniyordu; «İşverenler, ça
lıştırmaya mecbur oldukları her sakat için yılda belli 
bir oranda; mesela ayda 5 bin lira, yılda 50 bin lira 
gibi bir rakamı devlete ödesinler, devlet de bu para 
ile sakatlara bir iş imkânı yaratmak için bir fabrika 
kursun...» 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bugün 2 mil
yon kayıtlı işçi vardır. Bu sayının yüzde 4'ünü hesap 
ettiğimiz takdirde, 80 bin özürlü kişi çalıştırabili
yor demektir. Buna karşılık, diyelim ki, her işveren 
yılda 100 bin lira verse, 8 milyar lira yapar. Oysa, 
bugün Türkiye'de bir kişilik istihdam yaratılabilmesi 
için, ortalama 25 milyon liralık yatırım gerekir. 
Halbuki, hükümetin veya işverenlerin ileri sürdüğü 
bu şekildeki bir hesapla ancak yılda 300 kişiye iş 
temin edebilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim getirdiğimiz kanun 
teklifi meydanda; işverenin ve hükümetin buna karşı 
görüşü de meydandadır. Böyle sosyal içerikli bir yasa 
üzerinde bile maalesef komisyonda anlaşmak müm
kün olamamış ve ANAP mensubu milletvekili arka
daşlarımızın reyleri ile bu yasa teklifleri reddedilmiş
tir. 

Huzurunuzda üzüntü ile belirttir, yüce Meclise 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahsı adına Sayın Türkân Arıkan söz istemiş

lerdir; buyurun efendim. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; insanı toplumdan so
yutlamak mümkün değildir ve insan varsa toplum da 
vardır. Toplumda düzen ve dirlik sağlama ihtiyacı dev
let denilen otoriteyi ortaya çıkarmıştır. Şu halde fert, 
toplum, millet ve devlet kavramları birbirinden ayrıl
ması düşünülemeyen, birbirine bağlı olan kavram
lardır. Bu anlayış içinde devlet, kendini oluşturan 
ferdin koruyucusu durumundadır. Devletin bu koru
yuculuğu geniş kapsamlı olup, adil ölçüdedir; mutlak 
anlamda bir karşılığa da dayanmaz. Böyle olunca 
devlet, hakkın koruyucusu, zayıfın sahibi durumun
dadır. Aslında devletin varlık nedeni de budur. 

Ayrıca devleti oluşturan fertler arasında kader bir
liği vardır. Bu açıdan da devletin fiziksel, biyolojik 
ve ruhsal eksiklikleri nedeniyle sakatları koruma zo
runda bulunduğu açıktır. Diğer bir anlatımla, sakat
ların korunmayı devletten beklemeleri tartışılmaz hak
larıdır. 

Anayasamızın, «Cumhuriyetimizin nitelikleri» ke
nar başlığını taşıyan 2 nci maddesinde; devletin, top
lumun huzurunu, millî dayanışmayı ön planda tutan 
sosyal bir hukuk devleti olduğu özellikle belirtilmiş
tir. Anayasamız güçlü devlet esprisini benimsemiştir. 
Böyle olunca sakatların devlet otoritesi karşısındaki 
yeri dalha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Kaldı ki, «Sosyal güvenlik bakımından özel ola
rak korunması gerekenler» kenar başlığını taşıyan 61 
inci maddesinde de aynen, «Devlet, sakatların korun
malarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 
tedbirleri alır» hükmü öngörülmüştür. 

Ülkemizde görmezlerle ilgili güvenlik istatistik bil
giler yoktur. Batı ülkelerinde görmezler, nüfusun 
binde 2'si olarak kabul edilmektedir. Böyle olunca 
Türkiye'de son nüfus sayımına göre yaklaşık 100 bin 
görmez söz konusu demektir. Kaldı ki, elimdeki bilgi
lere göre, Türkiye'deki görmezlerin genelde 450 bin 
dolayında olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde görmez
lerin yüzde 65'i kırsal kesimdedir. Bana ulaşan bil
gilere göre, görmezlerin yüzde 25'i Diyarbakır, Adı
yaman, Urfa ve Gaziantep dolaylarındadır. Bu ille
rin bazısında eskiden «körler çarşısı» vardı; hasırcı
lık, zembilcilik yapıyorlardı, ama teknolojik geliş
meler bunları ortadan kaldırdı. 

Ülkemizde körler için 6, sağırlar için 17, geri ze
kâlı çocuklar için 1 okul bulunmaktadır. Halen 18-35 
yaş grubunda yetişkin görmezlere rehabilitasyon hiz
meti veren iki kurum vardır; Emirgan ATtınok'ta Kör-
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ler Rehabilitasyon Merkezi ve Ankara Körler Reha
bilitasyon Merkezi, iki merkez de, kuruluşundan iti
baren, rehabilite edilen görmezlerin sayısı, yaklaşık 
700'ü bulmuştur. Yani, her dönemde yaklaşık 50 gör
mez rehabilite edilmektedir. 

Bu merkezde görmezlerin, en az yardımla ba
ğımsız hareket edebilmeleri, çevreleriyle ilgili sorun
larını çözebilecek yeterliliği kazanmaları, ekonomik 
bağımsızlığa kavuşmaları, toplumda üretken yerle
rini almaları için gerekli becerileri edinmelerine 
yardımcı olunmaktadır. Merkezilerde telefon santralı, 
montaj, masaj, daktilo, paketleme, telsizcilik, bobinaj 
gibi işlerde beceri kazandırılmaktadır. 

Bugün ülkemizde körlerin yapabildiği işleri özel
likle okumak istiyorum; İş hizmetleri satış elemanı, 
gıda bayiliği idarecisi, sigorta satış elemanı, gayri 
menkul satış elemanı, perakende mağaza idarecisi, sa
tış memuru veya müdürü, hisse senedi ve tahsilat satış 
elemanı, üniversite profesörü, bilgisayar programcısı, 
avukat, matematikçi, müzisyen, psikolog, rehabilitas
yon görevlisi, sosyal görevli, öğretmen, fizyoterapist, 
mahkeme mübaşirliği, tıbbî sekreterlik, santral me
murluğu, stenograftık, teksir ve fotokopi memurlu
ğu, paketleme, ambalaj, montaj, fırça yapımı, doku
ma işleri, oto - mekanik, kimya mühendisliği, elektro: 

nik mühendisliği, piyano akortçuluğu, radyo - televiz
yon tamirciliği, radyo mühendisliği, ufak makine ya
pımcısı ve tamircisi. 

Gördüğünüz gibi, bugün körler, görmezler ülke
mizde çok çeşitli işleri yapabilecek durumdadırlar. 
Üstelik kaza ihtimalleri de bunlarda, diğer işçilere 
nazaran daha az olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, teklif tartışılırken komisyon
da işveren temsilcisi «İşletmeler, üretim kurumu
dur, himaye eden kurum değildir» dediler. Peki 
ama, gümrük muafiyeti, yatırım indirimli, vergi iadesi, 
ucuz ihracat kredisi, ihracat primi gibi çeşitli teşvik
lerden yararlanırken, işletmeler, himaye gören ku
rum olmuyorlar mı? Görmeze yapılacak yatırımı, 
maliyet unsuru olarak niçin görüyoruz?... 

Ayrıca, aynı işveren temsilcisi dış ülkelerde bu 
sorunların gönüllü olarak çözümlendiğinden söz ettiler. 
Gerçekten dış ülkelerde, özellikle serbest piyasa eko
nomisi uygulanan ülkelerde işletmeler artık sadece 
kâr müessesesi olarak görülmemektedir. Topluma karşı 
sosyal birtakım sorumlulukları bulunduğu hemen her 
işletme tarafından kabul edilmekte ve buna paralel 
uygulamalar yapılmaktadır. Aslında işletmelerimizin 
sorunu, «Neden kör çalıştırayım?» olmayıp, «Neden 
çalıştırmayayım» olmalıdır. 
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Kanun teklifinin 1 inci maddesinde, sakat işçi ça
lıştırma zorunluluğu yüzde 2'den, yüzde 3'e çıkarıl
maktadır. Bunun gerçek bir ihtiyaç olduğu ortadadır. 
Aslında, sakatların çalışmaları tabiî haklarıdır. Ön
görülen oran asgarî haddi göstermektedir; fakat uy
gulamada sanki bu oran, azami haddi gösterirmiş gibi 
işlem yapılmaktadır. Uygulamanın bu yönde oluşması 
karşısında, sözkonusu oranın bir miktar yükseltilmesi 
kısmen ferahlatıcı yasal bir tedbir olarak öngörül
müştür. 

Öte yandan, sakatlar arasında da görmezlere, işe 
alınmada bir öncelik hakkı tanınmıştır. Sakatlık kav
ramı genel olarak ele alındığında, görmezlerin diğer 
sakatlara kıyasla, öncelikle korunması gerektiği ko
laylıkla anlaşılır. Ayrıca, böyle bir zorunluluk olma
dıkça işverenler, görmezler yerine, diğer özürlüleri işe 
almayı tercih etmektedirler. Oysa, görmezlerin pa
ketleme işlerinde, santral ve daktilo memurlukların
da montaj ve benzeri faaliyetlerde, danışmanlık ve 
tercümanlık hizmetlerinde ve zihnî faaliyetlerin hâkim 
olduğu, kişiliğin ön plana çıktığı işlerde, müzik kolla
rında başarılı oldukları, millî servetin artmasına ve 
millî kalkınmaya katkıda bulundukları herkesçe bili
nen hususlardır. Bu açıdan bakıldığında görmezlere, 
işe alınmaları konusunda tanınan öncelik, sadece 
kendilerinin yararına değil; fakat aynı zamanda millet 
ve ülke çıkarlarına da uygun olan bir husustur. 

Diğer yandan, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 
88 indi maddesinde yer alan hüküm incelendiğinde, 

sakatlar katagorisinde, açıkça körlerin ön planda yer 
aldığı görülmektedir. Bu sadece şeklî bir sınıflama 
değil, öze ve esasa dayanan bir husustur. Bu nedenle 
görmezlerin, işe yerleştirilmelerinde de diğer sakat
lara kıyasla öncelikle ele alınmaları için yeterli bir 
yasal gerekçedir. 

Bu yasa teklifinde Devlet Bakanı Sayın Tınaz 
Titizin de imzası bulunmaktadır. Şimdi sesleniyo-
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rum: Bakan olmadan önce imzaladığınız bu teklife, iş
sizlik ve istihdamdan sorumlu bir bakan olarak lüt
fen sahip çıkınız. Sadece elinizi kaldırmanız yetmez, 
istihdamdan sorumlu bir bakan olarak, hükümette 
ağırlığınızı gösteriniz. İmzanıza, sadece bakan olun
caya kadar sahip olmadığınızı lütfen ortaya koyunuz. 

Burada istenilen, görmezlere toplum içinde onurlu 
bir şekilde çalışma imkânını vermektir. Teklifin, 
ANAP dışında bir milletvekiline ait oluşu sizi rahat
sız etmesin sayın milletvekilleri. Kaldı ki, teklifteki 
imzalardan biri, halen sorumlu bir bakanınıza ait bu
lunmaktadır. Burada kalkacak veya inecek parmak
larınızın görmezler için olduğunu bir kez daha be
lirtir, yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Komisyonun, teklifin reddine dair raporu üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, komisyonun raporunu oylarınıza sunaca
ğım. Ancak, oylamadan önce kısa bir açıklama yap
mak istiyorum: Teklifin reddine dair rapor kabul 
edildiği takdirde, teklif reddedilmiş olacaktır; rapor 
reddedildiği takdirde teklif, İçtüzüğün 81 inci madde
si uyarınca komisyona iade edilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu oy
larınıza sunuyorum: Raporu kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Rapor Ika'bul edilmiş ve 'böylece teklif 
redded'ilmıiiştir. 

Sayın, imiılletvelileri, gündemimizde 'bugün için 
görüşülecek 'başka konu kalmam ıştır. 

10/10 esas numaralı Meclis araştırması önergesi 
üzerindeki öngöırüşmeleri yapmak ve gündemdeki di
ğer konuılan sırasıyla görüşmek için 26 Şubat 1986 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 'bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 
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IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sagesen'in, 

Ordu İli Aybastı İlçesine yeni bir televizyon verici I 
istasyonu kurulmasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba- I 
kanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/808) 

Türkiye Büyük MMet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Devlet Bakanı Sayın Me- I 

sut Yıiknaz tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
'Hüseyin Avni Sağesen I 

Ordu 
Ordu İli, Aybastı İlçesi ve çevresindeki bazı yer- I 

leşim merkezleri televizyonun yayınlarından istifade I 
edememektedir. I 

Sakaraıt'daki televizyon vericisinin yetersiz olması I 
ve yüksek dağların bulunması yaklaşık 50 bin kişi- I 
nin televizyonlarını pahalı 'birer süs eşyası haline ge- I 
tirmiştir. 

Aybastı İlçesi ve çevresindeki köylerin televiz
yon yayınlarından istifade edebilmesi İçin İlçeye ye- I 
ni bir verici istasyonu kurmak mümkün değil mi- I 
dir? Mümkün ise ne zaman gerçekleşecektir? Müm
kün değilse gerekçeleri nelerdir? I 

TC 
(Devlet Bakanlığı 24 . 2 . 1986 

Sayı : 04-Ö12/1/Ö2453 
'Konu : Yazılı soru önergesi I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
İlgi : 16.1.1986 tarih, Genel Sekreterlik Kanunlar I 

ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 7/808-5096/19782 sa
yılı yazınız. I 

(İlgi yazı ekinde alınan Ordu Milletvekili Hüse- I 
yin Avni Sagesen'in yazılı soru önergesine cevap 
metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. I 
A. Mesut Yılmaz I 

Devlet Bakanı 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca yapılan I 

harita etütleri, Aybastı İlçesinde TV. yayınlarının I 
iyi 'bir şekilde izlendiğini göstermektedir. Ancak, İl- I 
cenin yayınlan izleme şartları 1986 yılı içinde ye- I 
rinde incelenerek gerekli işlemler yapılacaktır. I 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 
in, Tanıtma Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine I 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Me- I 
sut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/864) I 

CEVAPLAR (Devanı) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın 'Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edlirne 

Soru 1. «Tanıtma Fonu» nda 1985 yılında top
lanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) 'Başbakanlık bütçesine konulan ödenekten kul
lanılan, 

<b) Millî piyango gayri safi hâsılatının % 10'u, 
c) Müşterek bahislerden % 5 pay, 
d) (Bağış, yardım, diğer gelirler, 
e) Bu Fon'a diğer fonlardan aktarma yapılmış

sa, tutarları ve fonların adları. 

Soru 2, 'Bu Fon'dan 1985 yılında yapılan har
camaların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Başbakanlık bütçesinin örtülü ödenek terti
bine aktarılan % 20 pay, 

b) Üılıkemizi yurt içinde tanıtan kuruluşlara, 
c) Ülkemizi yurt dışında tanıtan kunıluşlara, 
d) Türk kültür varlığının yayılması için, 
e) Devlet arşiv hizmetleri için, 
f) Uluslararası kamuoyu oluşturulması için, 
g) Diğer harcamalar, 
h) Bu Fon'dan diğer fonlara aktarma yapılmış

sa, tutarları ve fonların adları. 

T.C 
Sayı : 04-0112-1/02443' 

Konu : Yazılı soru önergesdı 24 . 2 . 1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Başbakanlığın 12.2.1986 gün ve Kanunlar 
ve Kararlar Genel Müdürlüğü 18/106-1332-01442 
sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekimde alınan ve Sayın Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine verilen cevap metni ilişilkte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
. Devlet Bakanı 

önergenizde, Tanutma Fonu ile ilgili olarak so
rulan hususlara ait bilgiler aşağıdadır : 

1< «Tanıtma Fonunda 1985 yılı 
sonu itibariyle toplanan kaynakla
rın tutarları : 
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a) İBaşbakanlık bütçesine konu
lan ödenekten kullanma — 

ib) Millî Piyango gayri safi hâ
sılatının % 10'u 2 04 226 233,-— 

c) Müşterek bahislerden % 5 
pay! 947 081 729,14 

• — Spor Ttofo 216 290 845,14 
— T. Jokey Kltibü 730 790 884,— 
d) Bağış, yardım ve diğer ge

lirler 
e) ©u fona diğer fonlardan ak

tarma yapılmışsa, tutarları ve fon
ların adlart — 

Toplam 2 951 307 962,14 

2. Bu fondan 1985 yılı sonu iti
bariyle yapılan harcamalar : 

a) Başbakanlık bütçesinin örtü
lü ödenek; tertibine aktarılan |% 
20m paylar 590 261 578,— 

b) Türk kültür varlığının yayıl
ması, uluslararası /kamuoyu oluş
turulması, ülkemizi yurt içi ve yurt 
dışında tanıtan ıkurluşlara 3|1!H 890 000 — 

c) Devlet arşiv hizmetleri içiin 1 282 782 041 — 
İd) Diğer harcamalar — 
e) Bu fandan diğer fonlara ak

tarma yapılmışsa, tutarları ve fon
ların adları — 

Toplam 2 184 933 619,— 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 
in, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazdı cevabı (7/865) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdakü sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ah

met Karaevli -tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğimi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Çevre Kirliliğini önleme Fonu»nda 
1985 yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı 
ayrı nedir? 

a) Varsa, 1984'den devreden balküye, 
ıb) ©ütçe ödenekılerinden kullanılan, 
c) Karayolları Trafik Kanununa göre fennî mu

ayene ücretinden pay, 
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d) Hava taşıt araçlarından bilet ve yük taşıma: 
ücretlerinden pay, 

e) Deniz taşıma araçlarından gros ton başına 
ücret, 

f) Para cezaları, 
<g) Verilen kredilerin faizleri ve taksitleri, 
fh) Diğer geliirler, 
i) Bu fona düğer fonlardan alktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 2. iBu fondan 1985 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedıir? 
a) Çevre kirliliği araştırma faaliyetleri, 
:b) Çevrenin temizlenlnnesi faaliyetleri, 
c) Çevre 'kirliliğini önlemeye yönelik eğittim ve 

personel yetiştirme faaliyetleri, 

d) İlgili teknoloji ve projeleri satın alma bedel
leri, 

e) Proje masraflarıyla ilgili masraflar ve ödül
ler. 

i) Çevreyi koruma faaliyetlerimde kullanılmak 
üzere satın alınan araç, gereç bedelleri, 

g) Hayvan ve bitki İslahı çalışmaları, ağaçlan
dırma faaliyetleri, 

h) Arıtma tesisi yapanlara verilen krediler, 
i) Diğer harcamalar, 

j) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmış
sa, tutarları ve fonların adları. 

Soru 3. Bu fondan 1985 yılında arıtma tesisi ya
panlara kredi verilmişse, ayrı ayrı kuruluşların ad
lan, kredilerin tutarları ve faiz oranları nedir? 

Soru 4i Soru 1, 2 ve 3'teki bilgiler 1984 yılı için 
nedir? 

T.C. 
'Devlet ©alkanlıği' 211 . 2 . 1986 

Sayı : 08.08/00425 
Konu : Yazılı soru önergesi! 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
'İlgi : 7.24986 tarih ve 7/865-5284/20411 sayılı 

yazınız, 
'İlgi yazınız ekinde 'Bakanlığıma intikal ettirilen1 

EldÜrae Milletvekili Doç. Dr. Türkân T. Amkan'm 
Çevre Kirliliğini önleme Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderleri ile ilgili yazılı soru önergesine 
ait bilgiler ekte sunulmuştur. 

©İlgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
(Devlet Bakanı 
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Edirne Milletvekili Doç. T>r. Türkân T. Ankan'm 
Çevre Kiirlliügi Fonu ille ügjili yazılı soru önergesine 
ait not :| 

Cevap L Çevre Kirliliğini önleme Fonunda 
1985 yılında;! 

— Bütçe ödemeklerinden kullanılan 4 000 000 
lira, 

— Hava taşıt araçlarından bilet ve yük taşıma 
ücreüerinden alınan, 18 541 679 lira, 

— Diğer gelirler, 2 718 529 lira olmak üzere, 
Toplam : 25 260 208 lira toplanmıştır. 

Cevap 2. Bu fondan 1985 yılında yapılan harca
malar; 
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— Çevre kirliliğini önlemeye yönelik, eğitim ve 
personel yetiştirme faaliyetleri için 3 3712 1112 lira, 

— Diğer harcaimıalar için 853 164 lira olmak 
üzere, 

Toplam : 4 226 276 liradır^ 
Cevap 3. 1985 yılmda söz konusu fondan her

hangi bir kuruluşa arıtma tesisi kredisi verilmemiş
tir. 

Cevap 4. Çevre Kariıifliğirii önleme Fonuna ait 
yönetmeliğin 17 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe gir
mesi sebebiyle, 1984 yılında söz konusu fonla il'güi 
bir uygulama olmamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Mecli&i 
GÜNDEMİ 

71 İNCİ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1986 Sah 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergesi (10/10) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel MMetvekiiM Durmuş Fikri Sağlar'ım, 
ormm ürünleri ihracatına id'işjkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — İçel Milletvekilli Duınmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak. AJB.D.'Jli İşadamları
nın can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir 
anlaşma yapılıp yapılmadığıma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/511) (1) 

3. — içel Milletvekili Duınmuş Fikri Sağlar'un, 
tedavi nedeniyle yaptığı son AJB.D. seyahatine iliş
iklin Başbakandan sözllü sonu önergesi (6/518) Cl) 

4. — içel Milletvekili Durmuş Fükri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözllü soru önergesii (6/519) (I) 

5. — Kalhĵ amanmaıraş MiMetvökiılıi Mehmet Tu
ran Bayezit'ıin, Kahıraımanımıaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere illıişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesii (6/480) 

6. — Aldana Milletvekili Cüneyt Canverlih, ts-
flamıbull - Sarıyer Kaıralkdurndaıkli bir tecavüz iddiası 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

hakkında Emniyet Amirimin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/501) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir 'tarafından ya
bancı yayın ajanslarıma polliüik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesii 
(6/544) (1) 

8. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz-
oğlu'nun, Maırdıkı İlindeki örnek tarım çiftliği ara
zisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/541) 

9. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerline iliş
kin İçişleri Balkanından sözllü soru önergesii (6/546) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler haklkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul 'Büyükişehir 'Belediyesinıin deniz otobüsleri ile ya
pacağı topkı taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
istanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ım, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 



16. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İ l Merkez - Dağdemıirler Köyünün içme suyu so-
runumıa (ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
dan sözdü soru önergesi (6/565) 

17. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İlli Eşme Ilçeslimıe bağlı 'bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenline ilişkim Maliye ve Güm
rük Balkanından sözM soru önergesi (6/567) 

18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak, 
M Merkez ve Banıaz ilçderiınde tütün ekimime izin 
verümesline ilişkim Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/568) 

19. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliğimin önlenmesi için alıma-
calk tedbirlere ilişkin Devlet Balkanımdan sözlü soru 
önergesi (6/571) 

20. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 
nin, Denizli İli Kale İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
'bir iddiaya ilişkim İçişleri Balkanından sözlü som 
önergesi (6/572) 

21. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 
nin Denizli - Pamukkale Jandarma Karakoluna iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/573) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Uçalk Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Balkanından sözlü som önergesi (6/576) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzuram-Kars deprem evleri yapımında fazla 
nakliye bedeli ödendiği iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/578) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurutm-Kars deprem konutları çatı makasla
rının 'birlim fiyatlarına ilişlkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/579) 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezli yapımının üst-
lenillşine ilişlkin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/580) 

26. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-Emimönü seferini yapan Şehit Kararğlanoğlu 
Vapurundafci intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/581) 

27. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, sigara 
alışkanlığına 'karşı piyasaya sürülen bir ilaca İlişlkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Baklanımdan sözlü som 
önergesi (6/584) 
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28. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'ıin, 
taşra gazetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/585) 

29. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Balkanından sözlü soru önergesi (6/586) 

30. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/587) 

31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine Şişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
lu'nun, Erzurum - Kars deprem konutlarında kulla
nılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere (ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590) 

33. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Davos Toplantısında izlenen dış politikaya ilişkim 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/592) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Davos toplantısına ve Hükümetin izlediği dış po
litikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/593) 

35. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Da
vos toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/594) 

36. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, harn-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

37. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı me gibi önlemliler alındı
ğına İlişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/596) 

38. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydan/a gelen ölüm olaylarına 
üışıfcin Adalet Balkanından sözlü som önergesi (6/597) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

40. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve İstanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in; İz
mir Milletvekili Işılay Saygın'ın; istanbul Milletve

kili İmren Aykut'un ve Malatya Milletvekili Ayhan 
Fırat'ın 1.9.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 
29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 
inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu Raporu (2/64, 2/113, 2/201, 2/250) (S. Sayısı : 
402) (Dağıtma tarihi: 19.2.1986) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 402 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve İstanbul Milletve
kili Mustafa Tınaz Titiz'in; İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm; 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un ve Malatya Milletvekili Ay
han Fırat'ın 1 . 9 . 1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 
2 9 . 7 . 1 9 8 3 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 inci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2 /64 , 2/113, 2 /201, 2 /250) 

11.4.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1475 Sayılı iş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin A Bendinin, Birinci, İkinci ve 
Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan Mustafa Tınaz Titiz 
Edirne Milletvekili İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

1. İnsan yaradılışı gereği sosyal bir varlıktır. Bunun sonucu olarak, insanı toplumdan soyutlamak müm
kün değildir ve insan varsa toplum da vardır. Toplumda düzen ve dirlik sağlama ihtiyacı devlet denilen oto
riteyi ortaya çıkarmıştır. Şu halde, fert, toplum, millet ve devlet kavramları birbirinden ayrılması düşünüle-
meyen birbirine bağlı kavramlardır. 

Bu anlayış içinde, devlet kendini oluşturan ferdin koruyucusu durumundadır. Devletin bu koruyuculuğu 
geniş kapsamlı olup adil ölçüdedir; mutlak anlamda bir karşılığa da dayanmaz. Böyle olunca, devlet hakkın ko
ruyucusu, zayıfın sahibi durumundadır. Aslında, devletin varlık nedeni de budur. Ayrıca, devleti oluştu
ran fertler arasında kader birliği vardır. Bu açıdan da, devletin, fiziksel, biyolojik ve ruhsal eksiklikleri nede
niyle sakatları koruma zorunda bulunduğu açıktır. Di ğer bir anlatımla, sakatların korunmayı devletten bek
lemeleri tartışılmaz baklandır. 

2. Anayasamızın «Cumhuriyetin Nitelikleri» kenar başlığını taşıyan 2 nci maddesinde, devletin, toplu
mun huzurunu, millî dayanışmayı önplanda tutan sos yal bir hukuk devleti olduğu özellikle belirtilmiştir. 
Anayasamız güçlü devlet esprisini benimsemiştir. Böyle olunca, sakatların devlet otoritesi karşısındaki yeri da
ha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, «Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gere
kenler» kenar başlığını taşıyan 61 inci maddesinde de aynen : 

«... Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır...» hükmü ön
görülmüştür. 

3. İşte, kısaca değindiğimiz espri çerçevesinde 1475 sayılı iş Kanununun 2869 sayılı Kanunla değişik 25 
inci maddesinin A bendinde bazı düzenlemeler yapılması zorunluluğu duyulmuştur, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun teklifinin birinci maddesinde, sakat işçi çalıştırma zorunluluğu '% 2'den % 3'e çıkar
tılmıştır. Bunun, genel gerekçede belirtilen hususlar ve fiilî durum karşısında gerçek bir ihtiyaç olduğu ortada
dır. Aslında, sakatların çalışmaları tabiî haklarıdır, öngörülen oran asgarî haddi göstermektedir; fakat, uygu
lamada, sanki bu oran azamî haddi gösterirmiş gibi işlem yapılmaktadır. Uygulamanın bu yönde oluşması 
karşısında, sözkonusu oranın bir miktar yükseltilmesi kısmen ferahlatıcı yasal bir tedbir olarak öngörül
müştür. 

öte yandan, sakatlar arasında da, görmezlere, işe alınmada bir öncelik hakkı tanınmıştır. Sakatlık kav
ramı genel olarak ele alındığında, görmezlerin diğer sakatlara kıyasla, öncelikle korunması gerektiği ko
laylıkla anlaşılır. Ayrıca, böyle bir zorunluluk olma dıkça, işverenler görmezler yerine diğer özürlüleri işe 
almayı tercih etmektedirler. 

Oysa, görmezlerin paketleme işlerinde, santral ve daktilo memurluklarında, montaj ve benzeri faaliyet
lerde, danışmanlık ve tercümanlık hizmetlerinde ve zihnî faaliyetin hâkim bulunduğu, kişiliğin önplana çık
tığı işlerde, müzik kollarında başarılı oldukları; millî servetin artmasına ve millî kalkınmaya katkıda bulun
dukları herkesçe bilinen hususlardır. Bu açıdan bakıldığında, görmezlere işe alınmaları konusunda tanınan 
öncelik, sadece kendilerinin yararına değil, fakat aynı zamanda millet ve ülke çıkarlarına da uygun olan bir 
husustur. 

Diğer yandan, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 88 inci maddesinde yer alan hüküm incelendiğinde, sa
katlar kategorisinde açıkça körlerin önplanda yer aldığı görülmektedir. Bu sadece şeklî bir sınıflama değil, 
öze ve esasa dayanan bir husustur. Bu nedenle, görmezlerin işe yerleştirilmelerinde de diğer sakatlara kıyasla 
öncelikle ele alınmaları için yeterli bir yasal gerekçedir. 

Maddede öngörülen değişikliklerle, genel anlamda sa katlar ve özellikle yaklaşık 450 000 dolayındaki gör
mezlerle ilgili sorunlar belirli ölçüde de olsa çözülmüş ve millet ve ülke çıkarları yönünden olumlu bir adım 
atılmış olacaktır. 

Madde 2 ve 3. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ TÜRKÂN TURGUT ARIKAN VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA 
TINAZ TİTİZİN TEKIİF* 

25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin A Bendinin 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 2869 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin (Â) bendinin bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde en az % 3 oranında sakat kimseyi mes
lek, ıbeden ve ruhî durumlarına uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il hudutları içinde birden 
fazla işyeri bulunan işverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları sakat sayısı, toplam işçi sayısına göre hesap
lanır. 

Çalıştırılacak sakat 'sayısının tespitinde daimî işçi sayısı esas alınır. % 3'ün hesaplanmasında yarıma kadar 
olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir. 

İşyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı tanınır. İkinci öncelik hakkı da çalıştırılma yüküm
lülüğü bulunan sakat sayısının dörtte biri oranında görmezlere tanınır. Her halükârda en az bir görmez önce
likle işe alınma hakkından yararlandırıliir.» 

Yürürlük 
IMADDE 2. — iBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 3, — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 402) 
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7.6.1084 

TÜRKİYE BÜYÜK' MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1475 Sayılı tş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ile İlgili Teklif 
ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Iştlay Saygın 
İzmir Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Anayasamızın çalışma, sosyal güvenlik ile ilgili hükümlerinde vatandaşlarımıza bu konularda güvence ver
meyi gaye edinmiştir. «Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahiptir», «Çalışma herkesin hakkı ve öde
vidir» «ıDevlet, çalışanların jhayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, 
çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri 
alır», «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir», «Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırıl
ması için her türlü tedbiri alır» biçimindeki Anayasa hükümleri yukarıda belirtilen temel gayenin tahak
kukuna matuf düzenlemelerdir. 

özellikle devlet, sakat, ©ski hükümlü, korunmaya muhtaç çocuklarla yaşlı ve güçsüzleri himaye edici özel 
düzenlemeler yapmıştır. Bunlar bilhassa 1475 sayılı «tş Kanunu» ve 2828 sayılı «Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme IKurumu Kanun»darıdır. 

İş Kanununun 25 inci maddesi sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılma zorunluluğunu getirmiş ve onları 
beli ölçüde çalışma hakkına kavuşturmuştur. 

Ülkemizde sorun olan bir İkonu da, yetiştirme yurtlarında korunmaya alınmış çocukların durumudur. 2828 
sayılı Kanun gereğince korunmaya alınanı çocuklar reşit olduktan sonra ıgenelde, korunma kapsamından çı
karılmakta ve toplumda bir 'boşluk içine itilmektedir. Bu ise pek çok sosyal problemi 'beraberinde getirmek
tedir. Ülkemizdeki işsizlik durumu malumdur. Normal ailesiyle binlikte yaşayan ve reşit olduktan veya belirli 
tahsilden sonra iş arayan gençlerimiz yeterli iş bulamazken, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin iş bulma 
imkânı daha da zorlaşmaktadır. Oysa bunların çoğunlukla yanında ikamet edecekleri bir aileleri yoktur. O 
zamana kadar yurtlarda iaşe ve ikameleri sağlanan bu gençler kendi hallerine terkedilmektedir. 

Bu durumda olanların iş bulma ve çalışma bakımından içinde bulundukları durumu dikkate almak ve on
ları da sakat ve eski hükümlüler gibi garantili bir geleceğe kavuşturmak zarurî olmuştur. Esasen sakatlar ve 
eski hükümlüleri özel olarak koruyan Anayasamızın 61 inci maddesi ;«iDevlet korunmaya muhtaç çocukların 
topluma kazandırılması için her türlü tedbirleri alır.» demek suretiyle bu durumdaki gençleri de böyle bir 
güvenceye kavuşturmak istemiştir. 

Teklifimizle 1475 sayılı İş'Kanununun değişik 25 inci maddesine bu gençler için bir ilave hüküm getiril
mekte ve onların da sakat ve eski hükümlüler gibi çalışma güvencesine kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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tZIMİR MİLLETVEKİLİ IŞILAlY SAYGININ TEKLİFİ 

1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1475 Sayılı İş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla değişik 25 inci. maddesine aşağıdaki 
ı(C) fıkrası eklenmiştir. 

C) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 1 oranında, 2828 Sayılı Kanun 
kapsamında iken koruma kararı kaldırılmış çocukları meslek ve yeteneklerine uygun bir işte çalıştırmakla 
yükümlüdür, 

Bu şekilde çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alınır. % 1 'in hesaplanmasında 
yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir. 

İşveren çalıştırmak zorunda olduğu bu durumdaki kişileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağ
lar. 

Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işverenlerce işe alın
ma usul ve esasları bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11 . 2 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MiEOLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ475 Sayılı İş Kanunumun 25 incî maddesine bir bent ekfenmesti hakkındaki Kanun Teklifimiz gerek
çeli ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereği için arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. İmren Aykut 
İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE! 

Iİ475 sayılı İş Kanunu'nun «Çalıştırma Zcrulnlühığu» ıile ilgili 25 inci maddesline 'bir Mera eklenmesi ile il
gili Kanun teklifinin Gerekçesi. 

1982 Anayasa'suttin «Gençliğin Korunması» ile ilgili 58 inci maddesi : «Devlet, istiklal ve Cumhuriyeti
mizin emanet edildiği gençleriiln ımüsbet imin ışığında, Atatürk ilke ve linkılaüplan doğrultusunda ve Devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez 'bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen göriüşlere karşı yetiştirme ye 
gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benaerıi kötü ahş-
kanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.» 

«Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması .Gerekenler»!^ ilgili 61 inci maddesi :. 

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü ıtedbüri ahr,» 
demektedür^ 
5 inci IBeş Yıllık Kalkınma Planının Sosyal Hedef ve Politikaların düzenlendiği 4 üncü ıBölümübün Ö53 

No/lu paırajgrafında da «Korunmaya muhtaç çocukların sosyal, psikolojik ve küitörel geişmelerinin sağ
lanması içlin çocuk yuvalarının ve yetiştirme yurtkonın nfitelikleriniin yükseltilmesi ve sayıca artırılması hu
susunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yetiştirme Yurtları, Çocuk Esirgeme vbd Kurumlarda korunan ço-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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cuklardaln çalışma yaşına gelerek, bu kurumlardan ayrılmaları hallinde işyerlerine, sakatlar ve eski hükümlü
lerde olduğu gibi beli oranda (istihdam zorunluluğu getiren yasal düzeriemeler gerçekleştirilecektir.» de
nilmekle bu husus zaten hedeflenmiştir. 

Korunmaya muhtaç ve suçlu çocuk problemlerinin çığ gibi büyüyerek gençleri anarşi ve ahllalk düşkün
lüğü ortamına iten en önemli etken oluşu, ülkemizde bu konuda alunan önlemlerin yetersizliği, Çocuk Mah-
kemelerii Kanununun ilgili sosyal Ikurufuşların yokluğundan henüz işlerlik kazanamaması gözönüne alındığın
da, Gençlik Yılında, gençlerimıizJi Anayasanın mezkûr maddeleri ve plan hedefleri doğrultusunda korumak 
ve topluma kazandırmak konusunda Devletin ve özel teşebbüsün daha ne kadar çok görevli olduğu aşikâr
dır.» 

Bugün çocuk sorununu bir merhamet işi, ağlama ve yas duvarı olmaktan kurtarmak zamanı gelmiştir. Çün
kü, merhamet duygularıyla hareket ve çocuk sorunlarınt bu ve benzeni psikolojik etkenler altında çözmeye 
kalkışmak, çocukların korunmasında «birlik» lilke&M bozucu sonuçlar yaratacak ve çocuklaıı «kimsesiz ço
cuklar», «gayri meşru çocuklar», «suçlu çocuklar» ve 'benzeri çeşitli ayırıcı gmplandırmalara yol açacaktır. 

Oysaki, hangi ortamda, hangi yapıda veya hangi ayırıcı faktörün ortaya çıkardığı grupta olursa olsun 
çocuğun korunmaya muhtaç olduğu, korunmanın ve güvenceye alınmanın çocuk için bir hak olduğu kabul 
edilme! ve bu da Hukuk kurallarına bağlanarak, bazı kimselerin merhamet hislerimi, acıma duygularım tat
min konusu olmaktan çıkarılmalıdır. 

l>evletin bu konuda yapabildiği yegâne organizasyon, korunmaya muhtaç çocuklar için açtığı Çocuk Yu
vaları ve Yetiştirme Yurtlarıdır. Ülke çapında 82 Yetiştirme Yurdu, 44 Çocuk Yuvasında toplam olarak 
sadece 16 3412 çocuk barındırılia'bıimekte, buna mukabil resmî kayıtlara göre yarım mıiyonun üzerinde korun
maya muhtaç çocuk bululmmaktadır. 

Yetiştirme Yurtları, bu çocukları 1 8 - 2 0 yaşına gelince yurttan çıkartmaktadır. İşi, gücü, ailesi olmayan 
bu gençler, çaresizlikten her türlü ahlakî düşkünlük ve anarşi ortamına âdeta itilmektedirler. 

iBu durumda, DeVleitin bu çocuklara 18 yaşına kadar yapmış olduğu yatırım da bir ölü yatırım haline 
dönüşmektedir,) j 

Bu gencilerin 18 yaşından sonra hayata atılmalarında yardımcı olunması gayesi ile ekteki Kanun değişik
liği teklifi Sayın T. İB. M. İM. ne sunulmaktadır. 

Bu değişjiklik, 'Devletin anayasal görevinin yerine getirilmesinde, planın sosyal hederlerinin gerçekleşme
sinde yardımcj olacak, işverene 'de bir külfet getirmeyecektir. Zira söz konusu olan işgücü, genç, eğitilme
ye müsait ve arzulu bir işgücüdür. 

Ayrıca bu hüküm doğrultusunda Yetiştirme Yurdu çıkışla gençleri çalıştıracak işverenler, ügiM Yurtlarla 
bir temasa geçmiş olacaklar, bu Yurtlara iş hayatına dönük yardımlarda (atölye, kurs vs.) bulunabilecek
lerdir. Kurulmuş olan bu mecbura kanunî ilişki, işverenin hem kendi menfaatine, hem kimsesiz gençler ve 
dolayısıyla toplum menfaaıtine yararlıı bir lilaşki haline dönüşehEecelktir, İşverenlerin, mffietimiizin geçmişinde 
olduğu gibi bugün de bu gençlere kendi imkânları ölçüsünde sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Zira, artık her
kes başıboş gençliğe kimlerin sahip çıktığını görmüş ve yaşamış bulunmaktadır. Bu kanun değişikliği bu ko
nuda atılmış ilk ve önemli bir adam olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birinci madde işyerlerinde % 2 oranımda yetiştirme yurdu ve benzeri kurumlarda korunan çocuk
lardan 18 - 20 yaşını doldurarak bu kurumlardan ayrılmak zorunda olan çocukların istihdam edileceği düzen
lenmiştir. 

2. Yürürlük maddesidir. 

3. Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 
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İSTANBUL MİLLETVEKILI IMREN AYKUTUN TEKLIF! 

1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanu*ı Teklifi 

MADDE'1. — 1475 Sayılı tş 'Kanununun 25 inci Maddesine aşağıdaki '(C) bendi eklenmiştir. 

Çalıştırma Zorunluluğu 
«Madde '25. —• C) İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 2 oranında, Yetiş

tirme Yurdu ve benzeri kurumlarda bakımı üstlenilmiş korunmaya muhtaç çocuklardan yaş sınırına gelerek 
bu kurumlardan ayrılmak zorunda olanlarını niteliklerine uygun 'bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler. Ça
lıştırılacak 'bu çocukların sayıisının tespitinde daimî işçi sayısı e's'as alınır. % 2'nin hesaplanmasında yarıma 
kadar olan kesirler 'dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir. 

İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu 'bu çocukları nasıl sağlayacağı, hangi işlerde çalıştıracağı, 'bunların 
işyerlerinde genel hükümler dışında 'bağlı olacakları özel şartlar ile bunların işe alınma usul ve esasları bir 
tüzükle düzenlenir.» 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme • 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRİKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1.9.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla değişik 25 inci Mad
desinin (A) fıkra'sırida değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması hususunu arz ederiz. 
Saygılarımızla! 

Ayhan Fırat 
Malarya Milletvekili 

OEREKÇB 

Anayasamızın 61 inci Maddesi ikinci bendi, «Devlet Sakatlarşn Korunmalarını ve Toplum Hayatına İn
tibaklarını Sağlayıcı Tedbirleri Alır.» Hükmünü vazetmekle toplumumuzun önemli 'bir parçasını oluşturan 
sakatlarımızı korumayı ve hayâtlarını insanlık onuru ile bağdaşır bir düzeyde sürdürmelerini 'sağlamayı 
ödev olarak vermektedir. 

İş yasamızın Çalıştırma Zorunluluğu haslığını taşıyan 25 inci Maddesi ile 50 veya daha fazla işçi çalış
tıran işverenlere % 2 oranında sakat işçi çalıştırma zorunluluğu getirmete ise de uygulamada hu konu esas 
amacından saıptırılmakta ve Yasada sakatlık derecesinden söz edilmediği için bir kısım işverenler gerçek sa
kat yerine çok cüzî ve sakat sayılmayacak kişileri istihdam etmek suretiyle amaç dışı uygulama yaratılmak
tadır. 

İşsizliğin alabildiğine yaygınlaştığı ülkemizde sağlamlanmızın iş bulamadığı 'bir ortamda gerçek sakatla
rın iş bulması böylece mümkün olamamaktadır. Öte yandan'giderek artan sakatlar için % 2'li'k oran çok 
düşük kalmış, sakatları işe yerleştirme hemen hemen imkansız hale gelmiştir. 

önemli diğer bir konu da körlerin durumudur. Körler sakatlar toplumu içinde çok ayrı bir durum arz et
mekte işe alınacak sakatlar arasında yer alamaz duruma gelmişlerdir. 

Bu durum karşısında işe yerleştirilecek sakatlar ararında her üç sakattan birinin körlerden seçilmesi ya
rarlı ve yerinde olacaktır. 
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MALATYA MİLLETVEKİLİ AYHAN FIRAT'IN TEKLİFİ 

1.9.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25 inci Madde
sinin (A) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1.9.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununun 29.7.1983 tarih ve 2869 sayılı Kanunla Deği
şik 25 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) işverenler 35 veya daha fazla işçi çalıştırdıktan işyerlerinde % 3 oranında sakat kimseyi meslek, be
den ve ruhî durumlarına uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il hudutları içinde birden fazla 
işyeri bulunan işverenlerin çalıştırmakla yükümlü olduğu sakat sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 

Çalıştırılacak sakat sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alınır. % 3'ün hesaplanmasında yarıma ka
dar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir. 

Bu Kanunun uygulamasında tam teşekküllü bir Devlet Hastanesi Sıhhî Kurul Kararı ile çalışma gücünün 
en az.% 50'sini kaybetmiş kişiler sakat sayılır. 

İşe alınacak sakatlar arasından her üç sakattan biri körler arasından seçilir. 
işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik hakkı tanınır. 
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan sakat işçiler eski 

işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe o 
andaki şartlarla başka isteklilere tercih ederek almak zorundadır. 

'işveren çalıştırmak zorunda olduğu sakat kimseleri İş ve işçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar. 
Çalıştırılacak sakatların nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hüküm

ler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları ile iş ve işçi Bulma Kurumu tarafından sakatların mesleğe 
yöneltilmeleri, meslekî yönden işverenlerce nasıl işe alınacakları bir Tüzükle düzenlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 13 . 2 .. 1986 

Esas No. : 2/64, 2/113, 2/201, 2/250 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve İstanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, 25.8.1971 tarih 

ve 1475 sayılı İş Kanununun 2869 sayılı Kanunla Değişik 25 inci maddesinin (A) bendinin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkralarının değiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/64); 

izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın 1475 sayılı tş Kanununun 25 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun teklifi (2/113); 

istanbul Milletvekili İmren Aykut'un, 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine bir bent eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi (2/201); 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın; 1.9.1971 tarih ve 1475 sayılı iş Kanununun 29.7.1983 tarih ve 2869 
sayıh Kanunla değişik 25 inci maddesinin (A) fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifi (2/250); 

Komisyonumuzun 16.1.1986 tarihli 9 uncu Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip birbirleriyle 
ilgili görüldüğünden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince birleştirilerek görüşülmüştür. 

2/64 ve 2/250 Esas sayılı teklifler ile 1475 sayılı iş Kanununun «Çalıştırma zorunluluğu» başlığını taşıyan 
değişik 25 inci maddesinin (A) bendinin birinci fıkrasında yer alan, 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyer
lerinde sakat kimse çalıştırılma oranı % 2'den % 3'e çıkarılmakta, artan bu oranın işitme, ortopedik, ruhsal 
ve zihinsel özürlülerden önce görmezlere tahsisini; 2/250 Esas sayılı teklif ayrıca maddedeki «50 veya daha 
fazla işçi çalıştırılan işyerlerini» «35 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerleri» şeklinde değiştirilmesini ön
görmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 402) 



— 8 — 

2/113 ve 2/201 Esas sayılı teklifler ile de söz konusu maddeye yeni bir (C) bendi eklenerek 50 veya daha 
fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde % 2 sakat kimse ile % 2 oranında eski hükümlü yanında % 2 oranında 
da, 2828 sayılı Kanuna göre korunma altına alınmış olup da haklarındaki koruma kararı kaldırılmış çocuk
ları istihdam etme mükellefiyeti getirilmek istenmektedir. 

Tekliflerin verilişindeki insanî amacın Komisyon üyelerince de benimsendiği; ancak, özürlü vatandaşla
rımızın istihdamında uygulamada önemli sorunlarla karşı karşıya kalındığı; her iş yerinin kanun kapsamında
ki özürlü vatandaşlarımızın çalıştırılmasına uygun olmadığı; özellikle görme özürlülerinin istihdamında onla
rın kullanabilecekleri özel araçların işletmeler için ek malî külfetler getirdiği, Batıda ise bu külfetlerin gö
nüllü kuruluşlarca yerine getirildiği; 

özürlü vatandaşlarımız arasında böyle bir tefrikin uygun olmayacağı; doğru olanın özürlü vatandaşları
mızın sınıflandırılarak her özürlü grubun tüm özürlüler içindeki oranına göre istihdamları cihetine gidilme
si gerektiği; 

Maddedeki oranların şu veya bu şekilde artırılarak çalıştırma zorunluluğunun ağırlaştırılması sonucu iş
verenlerin istihdamlarım limitte tutmaları sebebiyle genel istihdam seviyesinde daralmalar olacağı; 

özürlü vatandaşliarumızım anameseılieleırimin başında ıbiır" lise yerHöştiriörek çalişmıa imkânına kavuşturuılıma-
Üıarı gelmekle beralber, asıl önemıli hususun öziiıûü valtSandlaışlarıımızın önce ıtıibibî haklımdan ve sonra da mes-
fakî 'balkımıdaın riöhabüılitasyonilıarınıjn görçeMeştirdilımesanıiıı gerektiği; 

ikinci grupta yar alan hususta ise 2828 sayıllı Sosyal iH'izmdİer ve Çoculk Bsiırgeırnıe Kurumu Kanunu
num 4/ık, 24 ve 25 inoi ımadıddtorıi ile sözü ed'iılen çoculkllıarın adı geçen kurumca 'bir iş veya ımesıliek şahit» 
edıillıerelk kendi kendilerinle yeterlü olmaıllaonın sağlannıaisı yoluna gidildiği; bütıün 'bumfialrın yanışım 1475 sa
yılı Kanunun 25 inci maddesi 'ile özüırlKiılıerin meslekî rehabilitasyonunun saiğlanımıasınt İş ve işçi Bul'ma 
Kurumuna görev olanak verildiği; 

Esasen 'telMifferlle getiiriilknıek isttenıen husuısıları gerçekleşltinmıek üzere 1475 isayıHı İş Kanıununun 25 inoi 
ımaddesıi ile, korunmaya muhbaç çocuiklların tbeNMi bk ımıasılek kazanımalarını ırnüıbeakip Ibir liş sahilbi ollimalla-
rınt itamin bakımından 2828 sayılı Kanunda mevcut hükme işlterlıik ıfcazamdırimasnnın yanı sına îş ve İşçi 
Bulma Kurumu Kuruluş Kanununda değişilMik yapılamak teklif kapsamındaki çocuklarımızla iş bulmada ön
celik tanınması sıisiteminıe yer verilece&i, konu ile illgil'i çallışımıalaırıın tamamlanarak değişiktt ıtalsıarılarının en 
kısıa zamanda Türkiye Büyük 'Miitet Meclisine sunulacağı \açıkılamdığındam, ıtekllliıfilier Komisyonumuzca benim-
senım'eımiş ve mıaiddelerine geçilmeden tümü reddedıiıtoiştıir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunuflmıak üzıeıre Yüksek Başkanlığa saygı ile aırz olunur. 

(Başkam 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Üye 

A. Şevket Gedik 
Adana 

Üye 
M. Hayra Osmanlıoğlu 

Gaziantep 
imzada builunaımadı 

Üye 
M. Sedait Turan 

Kayseri 
imzada bulunamadı 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 
Üye 

A. Sava$ Arpacıoğlu 
Amasya 

Üye 
İmren Aykut 

tstanJbui 
Rapora muhalifim 

Üye 
İdris Gürpınar 

Muğla 
Rapora muhalifim 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

KMp 
Hamdı Özsoy 

Afyon 
Üye 

Bntuğriul Göfcgün 
Aydın 

tımzalda 'bulunamadı 
Üye 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Kıtıçaslan 

Salkaırya 
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