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Sayfa 

462:463 

463 

465 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 465 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 465 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 

kamu görevlilerinin partizan bir tutumla atan
maları konusunda gündem dışı konuşması 465:466 

2. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref 
Bozkurt'un, depremlerden önce alınması gere
ken önlemler konusunda gündem dışı konuş

ması 466:467 

3. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, Amerika Birleşik Devletlerinin Libya'ya 
karşı giriştiği ikinci harekât konusunda gün
dem dışı konuşması 467:469 

B) Çeşitli İşler 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

Parlamentolararası Türk - îran Dostluk Gru
bu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 
eki kurucular kurulu listesi (5/98) 

469 

469 

Sayfa 
2. — Türkiye Büyük. Millet Meclisinde 

Parlamentorlararası Türk - Tunus Dostluk 
Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkere
si ve eki kurucular kurulu listesi (5/97) 469:470 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/622) 

470,507 
470 

470 

470 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 470 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 
(6/561) 470:471 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöne-
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ticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkla
rı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/576) 471 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Sânayi Kredisi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın cevabı (6/641) 471:472 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 472 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Ge
liştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) 473 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/644) 473 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşlet
me Kredisi Fonu'nun 1984 : 1985 yıllan gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/645) 473 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/646) 473 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
lan gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 473 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 473 

14. — Konya Milletvekili Salim Ere!'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) 473 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 

n Sayfa 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/651) 473 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş-

I kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/652) 473 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/653) 473 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
i985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
ioru önergesi (6/654) 473 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
skân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 473 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut • 
Ankan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
jnergesi (6/660) 473 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/670) 473 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/697) 473 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 473 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/672) 473 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -

458 — 
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1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/673) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
lan gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/675) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

29. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/678) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T. C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 

35. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 

Sayfa 

473 

473 

474 

474 

474 

474 

474 

474 

474 

474 

474 

Sayfa 
36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 474 

37. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/683) 474 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü som önergesi (6/684) 474 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
.ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/685) 474 

40. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ- . 
lar'm, K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 474 

41. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 474 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 474 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/690) 474 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 474 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 475 

46. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 

— 459 — 
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ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 475 

47. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 475 

48. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 475 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 475 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 475 

51. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır ilinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 475 

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 475 

53. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 475 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tanm Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 475 

55. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 475 

Sayfa 
56. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 476 

57. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 476 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 476 

59. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
•nergesi (6/621) 476 

60. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
iişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/624) 476 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 476 

62. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Hindeki vatandaşların su ve su para
sı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/626) 476 

63. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

. sözlü soru önergesi (6/631) 476 
64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 476 

65. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
m, Bingöl Hinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 476 

66. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzu
rum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 476 

67. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
tapulama çalışmalarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/638) 476:477 
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68. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

gün'ün, Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygın
laştırılmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/663) 477 

69. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombina
sı ile Çimento Fabrikası inşaatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/664) 477 

70. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alına
cak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/665) 477 

71. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 477 

72. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 477 

73. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, Bingöl Hindeki imam ve vaiz kadro
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 477 

74. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in» sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/669) 477 

75. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Yatağan Termik Santralından zarar gören 
üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 477 

76. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorru önergesi (6/695) 477 

77. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 477: 

478 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 507 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı 
(7/1001) 507:508 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş-
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kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/1004) 508:509 

3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, TAKSAN Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 
in yazılı cevabı (7/1008) 510:511 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Emniyet Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ceva
bı (7/1018) 511:512 

5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, DESİYAB Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 
in yazılı cevabı (7/1031) 512 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 
in yazılı cevabı (7/1036) 512:514 

7. — Balıkesir Milletvekili Cah:t Tutum' 
un, genel ve katma bütçeli kuruluşiar ile ka
mu iktisadî teşebbüslerinde çalışan personele 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1040) 514:515 

8. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışan söz
leşmeli personele ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ceva
bı (7/1042) 515:516 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Hac ve Umre seyahatlerıyle ilgili İşlerin Di
yanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair 
yönetmeliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı 
(7/1044) 516:517 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın 1984 - 1985 yılla
rındaki gelirlerine ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı 
cevabı (7/1048) 517:519 

11. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, vekâleten görev yapan personele ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Mâtin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1049) 519 
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12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Anadolu Ağaç İşleri Kooperatifine Kayse
ri İli Merkez Ambar Köyündeki bazı parsel
ler için ruhsat verilip verilmediğine ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1050) 519:520 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Sarız İlçesi Yeşilkent Kasabası 
ile çevre köylerinin televizyon yayınını izleye
medikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/1054) 520 

14. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Bolu İli Gerede İlçesine atanan bir öğret
menin eski görev yerine iade edilmemesinin 
nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1055) 520:521 

15. •-— Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, eş durumu nedeniyle atanmasını isteyen 
bir öğretmenin başvurusunun kabul edilmeme 
nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1056) 521:522 

16. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Refahiye - Şiran ilçelerine bağlı köyler 
arasında bağlantı sağlayacak yolun yapımına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal, 9.4.1986 Çar

şamba günkü gelen kâğıtlarda yer alan kanun tek
lifinin, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
na havale edilmemesi gerektiği hususunda, İçtüzü
ğün 74 üncü maddesine göre görüşünü 'belirtti. 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, yeni seçim ve 
siyasî partiler yasasına oy verme nedeni hakkında 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım 
Orman ve Köyişleri; Millî Eğitim; Sayıştay ve Di
lekçe komisyonlarında bulunan açık üyeliklere, SHP 
Grubunda gösterilen adaylar seçildiler. 

15 * 4 • 1986 0 : 1 

Sayfa 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1058) 522 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İlindeki yolu olmayan 
köylere ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1066) 522:523. 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, işçi emeklilerinin ekonomik du
rumunun düzeltilmesine ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1078) 523:525 

19. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Toprak Mahsulleri Ofisince gerçek
leştirilen patates alımlarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1084) 525:526 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 478 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sa
yısı : 420) 478:507 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
40 arkadaşının, hükümetin izlediği haşhaş üretim ve 
destekleme politikası ile haşhaş üreticilerinin sorun
larını ve Afyon Alkaloit Fabrikasının içlinde bulun
duğu durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
sinin (10/14) öngörüşmesi yapıldı ve Meclis Araştır
ması açılması reddedildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Dev
let Lojmanları Yapım Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin (6/658) sözlü sorusuna, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı ismail Safa Giray, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın Aşağı Yeşil-
ırmak Ovası sulama projesine ilişkin (6/613) sözlü so
rusuna da, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türel, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmaları
na ilişkin (6/637) sözlü sorusuna da Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel cevap verdi. 

tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/561),, (6/589), 
istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişmanın (6/683), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgii'in (6/616), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), (6/638), 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından; 
Erzurum Milletvekili Hilmi. Nalb'antoğlu'nun 

(6/622), (6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), 
(6/682), (6/699), (6/700), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/641), (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), 
(6/647), (6/648), (6/651), (6/652), (6/653), (6/654), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
(6/624), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/610), 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631), 

" Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a'nın (6/636), 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgürı'ün (6/663), 
(6/664), 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/623), 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 

Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/659), (6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), 
(6/674), (6/675), (6/676), (6/677), (6/684), (6/685), 
(6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698), (6/703), 
(6/704), 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (5/614), 
Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 

görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), (6/612), (6/665), 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun (6/668), 
Sözlü soruları, soru sahipleri görevli bulundukla

rından; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626) sözlü 

sorusu da mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö

revleri Hakkında 188 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
(1/120, 1/525) (S. Sayısı: 420) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandı. 

15 Nisan 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 19.10'daxson verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Giresun 

Mehmet Üner Yavuz Köymen 
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Sözlü Soru Önemeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri îti Develi fidesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi '(6/705) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 
10.4.1986) 

2. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, mah-
'kemelere genelge gönderildiği iddiasına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) (Başkan
lığa gel'iş tarihi : 10.4.1986) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal'ban'toğlu' 

nun, 1980 yılından 'bugüne kadar Bakanlık lehine ve 
aleyhine açılan davalara 'ilişkin Enerji ve fafbiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1090) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.4.1986) 

14 . 4 . 1986 Pazartesi 

Tasarı 
1. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malla

rın lîMisa'bına Dair Kanun Tasıarısı 0/759) (Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret; Adalet komli'syonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1986) 

Teklif 
1. — Eskişehir 'Milleitvekili Mustafa Balcılar ve 3 

Arkadaşının; 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağ
lık Personelimin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 
Kanunun Bazı Maddelerinin DeğişlfcMlmesi Hakkında 
Kanun Tekl'M (2/332) (Sağlık ve Sosyal îş'ler Komis
yonuna) (Başkanlığa (geliş tarihi : 14.4.1986) 

Tezkere 
1. — Ahmet Kaya Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1009) (Adalet Komisyonuna) {Başkanlığa geliş 
tarihli : 11.4.1986) 

Raporlar 
1. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-

oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/262) (S, Sayısı : 424) (Da-
ğıtaa tarihi : 14.4.1986) (GÜNDEME) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının !Bazı (Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ve Antalya Milletvekili Aydın Güven 

Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) '(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 
14.4.1986) (GÜNDEME) 

3 . - 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerin'İn Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/753) (IS. Sayısı : 426) (Dağıtma tarihi : 
14.4.1986) (GÜNDEME) 

4. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 442 »Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı : 427) 
Pağı«ma tarihi : 14.4Jİ986) (GÜNDEME) 

5. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Aatailya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zalbıtası 'Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve Î14*e 1 indi Ek) (Dağıtıma tarih
leri : 1.9.1984; 14.4.1986) (GÜNDEME) 

15 . 4 . 1986 Salı 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan îslâm Cum

huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çi'fte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığınla 
Engel Olma Anlaşımasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/760) (Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) '(Başkanlığa geliş ta
rihi •: 14.4.1986) 

Rapor 
1. — Istaribul 'Milletvekili Günseli Özk&ya'nra Ka-

dınlların Seçim Halkları ile İlgili Kanun Teklifi ve 
Araa'yasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. ^Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Bitlis Millötvelkilli Faik Tarımcıoğlu'nun, 

sözleşlmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707) (Başkanlığa 
geliş tarihi ; 14.4.1986) 
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BtRlNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanveküi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

»BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meolisinin 91. nci Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, 

Sayın milletvekillerinin, şatonda bulunduklarını 
yüksek sesle Ibelirtmelenini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kushan'm, kamu 

görevlilerinin partizan bir tutumla atanmaları konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuş-
han, partizan atamalarla ilgili gündem dışı konuş
mak istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (İKars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meolisinin saygıdeğer üyeleri, 
milletin yüce temsiloileni; artık herkesçe 'bilinmekte
dir ki, tarihin durmadan anlattığı dermelerden, yete
rince ve 'gerektiği şekilde ders almayanların sonu, 
tarih 'boyunca hüsran ve perişanlıklarla, acılarla do
lu olmuştur. 

Aynı milletin mensubu olan herkes, mensubu bu
lunduğu milletinin diğer mensuplarına, ayrı siyasî 
görüşü taşısalar ve aynı düşüncelerde olsalar dahi, 
böylesi bir sonu dilememesi ve reva görmemesi ge
rekir. Sosyaldemokrat görüşün temsilcileri olan biz
ler bunu böyle anlıyor, 'böyle düşünüyor ve böyle 
uyguluyoruz. O bakımdan, bugün 'bir defa daha 
tarihî görevlerimizden ıbir tanestini yerine getirmek 
için, 'bu gündem dışı konuşmayı yapmak zorunlu
luğunu duydum. 

Sayın milletvekilleri, yüce millet, vazgeçilmez 'bir 
(biçimde bağlı 'bulunduğu parlamenter demokratik 
sistemin gereği olarak 'bizleri seçti ve bu Yüce Mec
lise, onun adına ülkeyi yönetmek için gerekli yasa
ları çıkarmak ve onların uygulanmasını izlemek, de
netlemek üzere gönderdi. tBu çalışmalarımızda rahat 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAIN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz,) 

ve güçlü olabilmemiz için de bizi, dokunulmazlık gibi 
çok mukaddes, çok önemli 'bir zırha 'bürüdü ve ken
di korumasına aldı, Milletvekilleri olarak, bize veril
miş olan bu gücü her zaman milletin menfaatine, 
onun bireylerinin faydasına, onların menfaatleri 
doğrultusunda kullanmak mecburiyetinde olduğumu
zu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. 

Sayın milletvekıillerilleri, ıtopyekûn milletin veya 
bireylerinin yararına, onların daha müreffeh bir or
tamda ve daha mutlu yaşamalarına ve gelecekleri
ne güvenle bakmalarına; düşüncelerinden ötürü ceza
landırılmak gibi çok ilkel Ibir -ortamda yaşamamala
rına; siyasî 'görüş farklarından ötürü cezalandırılma
malarına; ailenin, toplumun en mukaddes ıbir hüc
resi olduğu gerçeğinden hareketle, onun zaafa 
uğratılmaması için, gerekenin 'büyük 'bir titizlikle ya
pılmasına özen göstermeliyiz. 

Kamu görevlilerimiz son günlerde, âdeta 1980 
öncesini yaşamaya başlamışlardır* Görevinde üstün 
basan gösteren 'birçok kamu görevlimiz ya, «Benim 
gi'bi düşünmüyorsun» diye veya yandaşlarına yer 
bulabilmek için görevlerinden alınmakta, bu yüzden 
kamu görevlileri arasında âdeta bir hükümet terö
rü estirilmektedir. Sayın milletvekilleri, bu - özel-
Ekle dikkatleri üzerine çekmek isteriz - tarihten ders 
almamanın acı.bir lişaretidir. 

Sayın milletvekilleri, 6 Kasım 1983 tarihini mü
teakip iktidara gelen Anavatan Partisinin Sayın Ge
nel Başkanı, bu mukaddes kürsüye gelerek, partisi
nin dört ayrı siyasî görüş tabanına oturtulduğunu 
ve bu dört ayrı görüşü kendi potalarında eriterek 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bir Anavatan görüntüsü vereceklerin'i ifade buyur
muşlardı. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; bugün görü
yoruz ki, Sayın Özal'ın potası fbu dört ayrı görüşü 
eritememiştir. Çünkü, yine 'görüyoruz ki, hükümet 
üyeleri yönettikleri bakanlıklarda, kendilerinin, ön
ceden mensubu bulunduğu siyasî görüşleri âdeta 
örgütlemeye, 'bakanlıklarını 've 'bakanlıklarına bağlı 
olan il ve ilçelerdeki daireleri, 1980 yılı öncesinde
ki igibi, karargâhları haline getirmeye çalışmaktadır
lar. Buna Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidarıyla 
ve muhalaıfetüyle iDgisıiz kalamaz ve kalmaması da 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, şjiındi, yaptığım bu açık
lamalardan sonra öğrenmek istiyorum; iligili sayın 
'bakanlar lütfedip cevap versinler: Kars Halk Eğitim 
Merkez Müdürü Mehmet Yılmaz beyefendinan gü
nahı neydi iki, görevinden çok namüsait bir zaman
da alındı ve Hamur Halk Eğitim Müdürlüğüne ge
tirildi?... Hangi kuvvetti 'bunu getiren? Sayın ba
kan, bu özel talimatı Ankara'dan Kars'a iletirken, 
hanıgi kuvvetlerin etkisinde kalmıştır ve gerekçeleri 
ne idi?1 

CÜNEYT CANVÎBR (Adana) — ANAlP'lı de
ğildi de ondan. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süremiz doldu; lüt
fen toparlayın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, elimizde o kadar çok örnek
ler vardır ki, sizler de iktidarı ile muhalefeti ile her 
gün Ibu örneklerin birkaç tanesine şahit olmaktasınız, 
şahit olmaktayız. 

Bu memurların ıgörev yerleri, hangi gerekçe ve 
kimlerin 'baskısı ille değiştiriliyor? Bu konudaki hü
kümet icraatım yakından izliyoruz. Çok yakın bir 
gelecekte mutlaka yetki elimize 'geçecek ve bugün 
yapılan ıbu partizan baskıların, partizan atamaların 
faili olan kimselerden bunun hesabını büyük boyut
larda soracağız. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayal görüyorsun, 
hayal... 

ÖMER KUSHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, diğer taraftan bir şeyin müjdesini de vermek 
istiyorum: Sosyaldemokrat Halkçı Parti iktidarında 
herkes, layık olduğu yerde, hiçbir şekilde hükümet 
teröründen korkmadan, alabildiğine milletine hiz-
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met etmek, yetiştiği ve düşündüğü şekilde hizmet 
etme imkânını ve ortamımı bulacaktır. 

Hepinizi engin saygılarla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
2. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-

kurt'un, depremlerden önce alınması gereken önlem
ler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın Onural 
Şeref Bozkurt, depremlerden önce alınması gereken 
önlemler konusunda gündem dışı söz isteminde bulun
muşlardır., 

Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; depremler, 
bir anda geniş ölçüde can ve mal kaybına neden 
olabilen doğalı afetlerin en önde (gelenidir. Yapılan 
bilimsel tespitlere ıgöre, dünyada her yıl Richter öl
çeği ile 5'ten büyük ortalama 800 deprem olmakta
dır. Dünya nüfusunun yüzde 39'u her an gerçekleşe
bilecek bir deprem tehdidi altında bulunmakta ve bu 
rakamın yüzde 70'(i kırsal kesimde yaşamaktadır. 

Geçmişte ülkemiz ıtopraklarıının yüzde 56'sı şid
detli, yüzde 20'sinin de çok şiddetli depremler yaşa
dığı ve bu nedenle onbinlerce ölü, yaralı ve sakat 
verdiğimiz, hiç de azıınsanamayacak ekonomik ka
yıplara uğradığımız bilinmektedir. 

Deprem tehdidinin söz konusu olduğu yöreleri
mizde, nüfusun önemli bir kısmı kırsal kesimde ve 
deprem karşısında dayanaksız köy evlerinde yaşa
maktadır. Kentsel yörelerdeki yapıları, iyi kötü bir 
denetlemeye tabi tutularak inşa edilmesi, bu suretle 
depreme dayanıklılık açısından biraz daha iyi bir 
durumda olması nedeniyle; Allah korusun, bir dep
rem olması durumunda, can ve mal açısından orta
ya çıkabilecek zararların büyük kısmının özellikle 
kırsal yerleşim birimlerinde görülmesi olasılığı son 
derece yüksektir. 

Kırsal, yerleşim alanlarında konut ve diğer yapı
ların aşağı yukarı tamamına yakın bir kısmı, o yö
rede ucuza sağlanabilen, çoğu niteliksiz yapı malze
meleriyle, ilkel yöntemlerle fve denetimsiz bir biçimde 
yapılmaktadır. Bu tür yapılar, şiddeti düşük deprem
lerde dahi yıkılabilmekte, ıbu da ağır can ve mal kay
bına yol açmaktadır. 

Tekniğin kaydettiği tüm gelişmelere karşın, ha
len depremi önceden saptayabilmek, bu suretle en 
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az zarar ile geçmesini sağlayacak gerekli ani önlem
leri almak pek olanak!-• 'bulunmamaktadır. Ne varki 
sayın milletvekilleri, deprem olmasına, depremde ya
pıların hasar görüp yıkılmasına, mal ve can kaybına 
artık eskiden olduğu gibi, günümüzde salt kötü yaz
gı olarak bakılmamaktadır. Aksine, asıl kötü yazgı 
yapılarda depreme dayanıklı yapım ve takviye usul
lerinin uygulanmamasıdır. 

Depremlerin neden olduğu can kayıpları, ekono
mik zararlar ve bunların doğurduğu toplumsal so
runların önlenmesi, hiç değilse hafifletilmesi, dep
rem öncesinde alınacak önlemlerin etkinliğine bağlı
dır. 

Vakıa devletimiz geçmişte, deprem felaketlerini 
takiben hemen felaketzedelere yardım ellini uzat
mış, felaketin yaralarını sarmaya gücünün yettiğince 
çaba sarf etmiştir. Ancak, nasılki, hastalığın tedavi
si kadar, koruyucu hekimlik hizmetleriyle onu daha 
oluşmadan önlemek önem taşıyor ve belki de daha I 
rasyoneli ise, depremin yaralarını sarmak kadar, ön- I 
cesinde can ve mal kaybını en aza 'indirgeyecek ön
lemlerin alınması da o deni önemli ve rasyonel hu- I 
lunmaktadır. Bu önlemler arasında, depremden ko- I 
runma konusunda halkın bilinçlendirilmesini sağla- I 
yacak eğitsel nitelikli olanlar ve öte yandan, deprem 
kuşağındaki yerleşim birimlerinde mevcut yapılara I 
ufak maliyetlerle sağlanması olanaklı olan iyileştiri- I 
d, takviye edici eklenti ve düzeltmeler yapılarak I 
depreme karşı dayanıklılık kazandırılması, buna el
verişli ve uygun olmayanların yeniden inşa edilmesi I 
ve nihayet yaptırılacak incelemeler sonucu gerek 
görülüyorsa yerleşim alanlarının yöredeki daha az I 
riskli sahalara taşınması sayılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz doldu efen
dim; lütfen toparlayınız. I 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, işaret etmeye çalıştığım önlemlerin 
gerçekleştirilmesinin, en azından finans açısından son I 
derece güç olduğunu biliyorum. Ne varki, bu konu- I 
da insanî, toplumsal ve hatta ekonomik bir zorun
luluk ile karşı karşıya 'bulunduğumuz, herkesçe ka- I 
bul edilmesi 'gereken bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, deprem öncesi aiınacak 
önlemler konusunda şimdiye kadar yeterli bir çaba I 
sarf edildiği ileri sürülemez. Afet Fonununun kay
nakları sürekli erimektedir. Avrupa İskân Fonun
dan sağlanan kaynağın, yerli yerinde ve ihtiyaca uy
gun olarak kullanıldığı söylenemez. Afet İşleri Ge
nel Müdürlüğü ise, depremden başka heyelan, çığ | 

düşmesi, kaya düşmesi, su baskını, yangın gibi ko
nularla da uğraşmak ve bu suretle her yıl ortalama 
olarak 3 bin konutluk acil ve zarurî ihtiyacı gider
mek konusunda dahi büyük güçlükler (içerisindedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi önümüzde bu konuda 
önemli bir fırsat bulunmaktadır; bu, Toplu Konut 
Fonudur. Bu fonun, özellikle birinci derecedeki dep
rem kuşağındaki yörelerden başlayarak, köylere teş
mili; öte yandan, öncelik tanınması, her yıl belli 
bir kontenjan ayrılması, ödeme kolaylığı öngörülme
si, belki daha düşük faiz uygulaması gibi teşvik ön
lemleriyle ve saclece yeniden inşa için değil, ola
nak sağlıyorsa mevcut yapılara deprem dayanıklılık 
kazandıracak, İslah edici, takviye edici, ekleme ve 
düzeltimleri de kapsayacak bir düzenleme ile yahut 
köy yaşantısının gereksinimlerine cevap verebilecek, 
ucuz, basit projeler hazırlanarak, o yörelerdeki yurt
taşların kendi ellerinde bulunan malî işgücü olanak
larının da katılımını sağlayacak bir kampanya baş
latmak suretiyle bu konuda ilerleme sağlamak ola
naklıdır. 

Tüm ilgililerin dikkatini çekerek ve altını çize
rek tekrarlamama lütfen izin veriniz; özellikle Ko
nut Fonu uygulaması bu konuda ümit vaadeden de
ğerli bir fırsat teşkil etmektedir. Sayın hükümetin. 
bu konuda ilgi ve duyarlılık 'göstereceği umut ve dü
şüncesiyle Yüce Meclilse saygılar sunarım. '(Bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt, 
3. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Ame

rika Birledik Devletlerinin Libya'ya karşı giriştiği 
ikinci harekât konusunda gündem dışı konuşması. 

'BAŞKAN. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil, Amerika Birleşik Devletleriyle Libya arasındaki 
harp hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ağagil. ı(]SHİP sıralarından alkışlar) 
EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; bundan 20 gün kadar önce 
Libya'ya yaptığı birinci harekâttan sonra 10 gün ka
dar önce Batı Almanya'da bir diskotekte meydana 
gelen patlamanın sorumluluğunu, kendi istihbarat 
kaynaklarının bilgilerine dayanarak, Libya'nın yaptığı 
tarzında bir değerlendirme ile bir haftadır oluşturdu
ğu kendi kamuoyu ve dünya komuoyu çerçevesindeki 
başlangıçtan sonra, dün gece yarısına doğru Amerika 
Birleşik Devletlerinin Libya'ya karşı giriştiği ikinci 
harekât üzerine, şahsım adına görüşlerimi açıklamak 
üzere gündem dışı söz aldım. 

Varsayalım ki, Amerika Birleşik Devletleri istih
barat organlarının, Libya'nın, Batı Almanya'da mey-
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dana gelen olaylarda baş sorumlu olduğu tarzındaki 
istihbarat doğrudur. Varsayalım ki, böyle bir olay 
Libya'dan kaynaklanmıştır ve varsayalım ki, kendile
rince bu bir terördür; ama sayın üyeler şunu sormak 
istiyorum : Bundan üç - dört ay önce Altıncı Filoya 
ait bir uçak gemisinden kaldırdıkları ve büyük çapta 
NATO'ya tahsis edilmiş uçaklarla, uluslararası bir 
hava sahasında başka bir hükümran devlete ait bir 
ticarî uçağı, yine bir başka NATO devletinin toprak
larına, ondan izin almaksızın indirip terörist arayan 
ve bulamadıktan sonra da, ne uçağı topraklarına in
dirdiği ülkeden, ne de uçağın ait olduğu ülkeden özür 
dahi dilemeye lüzum görmeden; «Buyurunuz, terö
rist yokmuş» diyen ülkenin bu davranışı da bir dev
let terörizmi değil midir? (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Terörizmin tarifi, sadece hukuk ku
ralları yerine, fiilen güçlü olanın haklı olduğu tarzın
da bir tescil değil midir? 

Konuyu kısaca, başlangıcından itibaren anlattıktan 
sonra, sizlere şimdi, dünkü olay hakkında bilgi arz et
mek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin şu anda en
sesinde sıcak rüzgârlar, yüzünde ise kaynar lavlar 
dolaşıyor. Dün gece yarısına doğru başlayan Amerika 
Birleşik Devletlerinin Libya'daki ikinci ve çok acıma
sız; halkı, yerleşim merkezlerini hatta bazı büyükelçi
likleri dahi hasar ve can kaybına uğratan bölgemiz
deki, Akdeniz'deki olaydan bahsediyorum sizlere. 

27 Mart 1986 günü yine bu kürsüden yüce kuru
la, Amerika Birleşik Devletlerinin birinci Libya hare
kâtı hakkındaki görüşlerimi arz etmiştim ve orada de
miştim ki; olayın, Türkiye'ye olan ve olabilecek etki
leri - kısaca hatırlatıyorum - şunlardır : Konu, ulus
lararası hukuk platformlarında, Birleşmiş Milletlerde, 
Lahey Adalet Divanında, uluslararası deniz hukuku 
platformlarında ele alınıp çözümlenmeye çalışılmalı, 
diplomatik girişimlerle hal çaresi bulunmaya çaba 
harcanmalıdır. Aksi takdirde her ulus, kendi haklı 
gördüğü davada silaha sarılım, bunun önünü alma
nın veya başka bir ulusu bundan dolayı kınamanın 
veya uluslararası platformlara çekmenin imkânı kal
mayacaktır. 

Yine demiştim ki; bir ülke kendi istihbarat kay
naklarına dayanarak başka bir ülkeye, hemen nerede 
ise topyekûn harp ilan etmeye kalkmamalıdır. 

Demiştim ki; bize, Akdeniz'de hep taviz verici 
davranışlar önerenler, «Aman Kıbrıs'ta tavizler veri
niz, Yunanistan'da özellikle sosyalist bir hükümet var; 
siz, bize karşı daha anlayışlı davranın, barışı bozma

yın. Kıbrıs'ta ve Ege'de taviz verin» diyenler, konu, 
kendilerinin haklılığı uluslararası kurullarca tasdik 
edilmemiş iddiaları karşısında ortaya geldiğinde, ken
dilerince haklılık kazanabilmektedir. Bu da yine hak
lının değil, güçlünün haklı olduğunu kanıtlayan bir di
ğer örnektir. 

Yine demiştim ki; dolaylı da olsa, Türkiye'ye ka
palı bir gözdağı emaresi veya işareti seziyorum bu ha
rekâtta. Amerika Birleşik Devletlerinin önce Karade
niz'de, sonra da Akdeniz'de yaptığı bu davranışlarla 
bizi bölgede sandviç durumunda bırakarak; Türk -
Amerika Birleşik Devletleri Savunma İşbirliği Anlaş
ması görüşmelerinin gündemde olduğu bir sırada bizi 
köşeye sıkıştırmak amacı taşıması, dolaylı da olsa se-
zinlenebilmektedir. 

Demiştim ki; Türkiye'nin, başta komşuları ve do
layısıyla birtakım Arap ve üçüncü dünya ülkeleriyle 
bu olay ilişkilerini zedeleyebilir. 

Demiştim ki; Amerika Birleşik Devletlerinin bu 
davranışı dünyada ve bilhassa bölgemizde ve Akde
niz'de benzeri uygulamalara yeltenebileceklere ge
rekçe ve fiilî haklılık örnekleri verebilir. 

Yine demiştim ki; Türkiye'deki, NATO ve Ame
rika Birleşik Devletleri ile ikili anlaşmalar çerçeve
sinde bulunan kara, deniz ve hava üslerinin Libya 
olayında, Amerika Birleşik Devletlerince kullanılma
sına müsaade etmek, Türkiye için son derece hayatî 
önemi haizdir; buna kesinlikle müsamaha edilmeme
lidir. 

Son olarak da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Amerika Birleşik Devletlerinin bu tutumunu, açıkça 
kınamalı ve yanında olmadığını ilan etmelidir, de
miştim. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen toparlayın efen
dim. 

EROL AĞAGtL (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Bölgemizi ateş çemberi içine alan diğer savaş

lara, müttefikimiz ve dostumuz Amerika Birleşik Dev
letleri tarafından Akdeniz'de ve hemen yakınımızda 
bir yenisinin en geniş boyutta eklenmesi -bunu ya
parken NATO'ya dahi bilgi verilmemiş - ve bu ko
nuda, biraz evvel arz ettiğim gibi, özellikle Birleşmiş 
Milletleri konu dışına itmek son derece sakıncalı ve 
vahim bir tutum olarak görülmektedir. 

Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri - Libya sa
vaşında barışın bir an önce sağlanması konusunda ya
pabileceği en büyük katkı olarak, böyle hareketlere 
herhangi bir şekilde destek olmak değil, tam tersine, 
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bu şekildeki davranışları caydırıcı bir tutum içinde 
olmaya davet ediyorum. 

Hükümeti, Türkiye'nin, bölgemizde ve ülkemizde 
barışın korunması için, sonu belirsiz maceralara sü
rükleyebilecek olayların vukua gelmesine meydan ve
recek hiçbir eyleme katkı vermeyeceğini, yardım sağ
lamayacağını ve anlayış göstermeyeceğini; Amerika 
Birleşik Devletlerine açıkça duyurmaya davet ediyo
rum. 

Bu tavrı hükümetten talep ediyor ve açıkça tutu
munu ortaya koymasını; konu hakkında daha evvel 
yaptığım konuşmadan sonra bugüne kadar geçen sü
rede bilgi verilmemiştir, süratle Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bilgi verilmesini ve konunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki bütün gruplarca ele alın
masına fırsat verecek bir açıklama için hükümeti gö
reve davet ediyorum. 

Yüce Kurulu saygılarla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

B) ÇEŞİTLİ ÎŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamen-

tolararası Türk - İran Dostluk Grubu kurulmasına iliş
kin Başkanlık Tezkeresi ve eki kurucular kurulu lis
tesi (5/98) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, oku
tup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

arası Türk - İran Dostluk Grubu kurulması için ilişik 
listede isimleri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan 
Kurucular Kurulunun istemi, hükümetin de konu hak
kındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanının 31.3.1986 tarihli top
lantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Kanunun, 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen dostluk 
grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
özer Gürbüz 

Başkanı Vekili 

Parlamentolararası Türk - İran Dostluk Grubu Ku
rucular Kurulu: 

Başkan: Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
Ali Babaoğlu (Nevşehir) 
Mehmet Üner (Kayseri) 
Mahmud Altunakar (Diyarbakır) 
Edip özgenç (İçel) 
Salih Alcan (Tekirdağ) 
Ebubekir Akay (Erzurum) 
Mustafa Sabri Güvenç (Niğde) 
Sabahattin Araş (Erzurum) 
ihsan Gürbüz (Hatay) 
Nazmi önder (Muş) 
Naci Taşel (Elazığ) 
Seçkin Fırat (Bolu) 
İbrahim Aydoğan (içel) 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. —Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamen
tolararası Türk - Tunus Dostluk Grubu kurulmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki kurucular kurulu lis
tesi (5/97) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar

arası Türk - Tunus Dostluk Grubu kurulması için ili
şik listede isimleri yazılı sayın milletvekillerinden olu
şan Kurucular Kurulunun istemi, hükümetin de ko
nu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 31.3.1986 ta
rihli toplantısında görüşülerek; 

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

Adıgeçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca, Yüce Mecıisin onaylarına sunulur. 

özer Gürbüz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Parlamentolararası Türk - Tunus Dostluk Grubu 
Kurucular Kurulu 
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Başkan: B. Sadi Abbasoğlu (istanbul) 
Rezan Şahinkaya (Ankara) 
Hayrettin Elmas (İstanbul) 
Metin Yaman (Erzincan) 
Ercüment Konukman (İstanbul) 
Kemal Or (Konya) 
Nihat Harmancı (Konya) 
Hayrettin Ozansoy (Diyarbakır) 
Günseli Özkaya (istanbul) 

V. — SORULAR 

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

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölümü
ne geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın sorusu, soru sahibinin izinli olması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Hatay ili çiftçilerinin Zi
raat Bankasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın cevabı (6/561) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
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Talat Sargın (Tokat) 
Selim Koçaker (Tokat) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Mihriban Erden (İsparta) 
Sabri Araş (Kars) 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

VE CEVAPLAR 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim sorumun Sanayi ve Ticaret 
Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanması için ge
reğini arz ederim. 

Salim Erel 
Konya 

1 Eylül 1979 tarihinde temeli atılan ve 789 mil
yon 600 bin lira tutarında bir sarfiyat yapılan Ereğli 
(Konya) Şeker Fabrikasının yapımına 1985 yılı veya 
en geç 1986 yılında tekrar başlanacağı, Sayın Sanayi 
ve Ticaret Bakanı tarafından 16.10.1984 tarihinde söz
lü soruma yanıt olarak belirtilmiştir. Ayrıca, Sayın 
Başbakan Turgut Özal da, 24 Kasım 1985 tarihinde 
Ereğli'de yaptığı konuşmada «Ereğli Şeker Fabrikası 
1986 yılında yapılacaktır» şeklinde alenen beyanda 
bulunmuştur. 

1. Ereğli Şeker Fabrikası inşaatının 1985 yılı bi
rim fiyatlarına göre maliyet bedeli nedir? 

2. Ereğli Şeker Fabrikası 1986 yılı yatırım prog
ramında var mıdır ve 1986 yılı için ne kadar ödenek 
ayrılmıştır? 

3. Fabrika, ihale suretiyle mi veya emanet ola
rak mı yapılacaktır? 

4. Fabrika inşaatına 1986 yılının hangi tarihinde 
başlanacaktır^ 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ca
hit Aral; buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET. BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; biraz önce okunan önergede 
de belirtildiği gibi - Sayın Başbakanımız ve ben daha 
önce de söylemiştim - 1986 senesinde fabrika inşaa
tına tekrar başlanmış olacaktır. 

Bu seneki programda tadil için, Şeker Fabrikaları 
Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatına yazı 
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yazmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı yeni hazırlamış 
olduğu ve Yüksek Planlama Kurulunun kararına sun
duğu bir değişiklikle bu yılın programına almıştır. 
Takriben maliyeti (Sistemde bazı değişiklikler yaptı
ğımız için maliyeti 1985 rakamı ile ve yaklaşık olarak 
vermem mümkündür) 28-30 milyar civarında ola
caktır. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra emanet su
retiyle, bir kısmı da ihale suretiyle işe başlanmış ola
caktır. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz eder, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Erel. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; yüce Meclisi saygı ile selamlarım. Sa
yın Sanayi ve Ticaret Bakanımıza da, sözlü soruma 
vermiş oldukları yanıttan dolayı teşekkür ediyorum. 
Ancak, kişiliğine de saygı duyduğum sayın bakanımı
zın ifadelerinden ve ifadelerindeki fizyonomisinden, 
Ereğli Söker Fabrikasının yine başka bir bahara kal
dığını anlamış bulunuyorum. Zira, 31.1.1986 tarihin
de; yani 3 ay önceki bir soruma vermiş olduğu yanıt
ta, Ereğli Şeker Fabrikasının 21 milyar 600 milyon 
liraya çıkacağı belirtilmişti; ama sayın bakanımızın 
şu anda soruma verdikleri cevapta, bunun etüt saf
hasından yeni çıkarıldığını ve ihale edileceğini belirt
mektedir. Şunu da söylemekte yarar var; kendileri 
mühendistir, teknik elemandır, «ihale bedelinin, 1985 
yılı birim fiyatlarına göre 28 - 30 milyar lira olacağı 
anlaşılmaktadır» diyor. 

Sayın arkadaşlarım, 1986 yılının şu günlerinde iha
le edilecek bir projenin bedeli, 1985 birim fiyatına gö
re tespit edilmez. Ayrıca, 28 rmilyar lira ile 30 milyar 
lira arasında da 2 milyar liralık büyük bir fark var
dır. Bunun belirlenmiş, kesinleşmiş bir birim fiyatı 
vardır; fakat ilerideki şartlara göre bu fiyat değişebi
lir, bunu anlayışla karşılarım; ama benim anladığım 
kadarıyla, şimdilik Ereğli'ye bir şantiye binası kuru
lacak, üç beş eleman, bir iki tane de araba-verilecek, 
şimdilik bu, «Vaziyeti idare etmek» şeklinde yürütü
lecek. 

Geçen oturumda Sayın içişleri Bakanımız bir söz
lü soruma verdiği cevapta; İstanbul deniz otobüsleri
nin fiyatının 22 milyar lira olduğunu, bunun ihtiyaç 
olduğunu ve kısa zamanda da trafiğe sokulacağını 
belirtmişlerdi. 400 kişiyi taşıyacak olan ve bedeli 22 
milyar lira bulan bir deniz otobüsü ihtiyaç oluyor, 
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devlet politikasıyla derhal bir yörenin hizmetine so
kuluyor; öbür taraftan, dedikodusu, diyeyim, yıllar-
danberi süren, ve en aşağı 1 500 kişinin ekmek yiyece
ği ve pancar ziraatının da büyük anlam kazanacağı 
bir yatırım, bir fabrika savsaklanmış oluyor... 

Ben, sayın bakanımızın, tutanaklara geçtiği şekliy
le vermiş oldukları cevabın (bir mahkeme ilamı ka
bilinden) üam olduğunu siyasî bir vaat olmadığını 
kabul ediyorum. İnşallah bu yıl fabrikanın inşaatına 
başlanır ve seçimlerden önce de bacası tüter. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, soru sahibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' „ 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/641) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Balkanı?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Cahit Aral tarafından cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz edenim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) Sanayi Kredisi Fonunda 1984 yılın
da toplanan kaynakların tutarı ayrı ayrı nedir? 

1. Varsa, 1983*ten dövreden ıbakiye, 
'2. iBütçe ödeneğinden kullanılan, . 
3< Kredi kullananlardan alinan masraf payı, 
4. Verilen kredilerin faiz ve taksitleri, 
5. Diğer gelirler, 
6. Bu fona diğer fonlardan aktarma varsa, tu

tarları ve fonların adları. 
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b) Bu fondan 1984 yılında kredi verilen gerçek ve 

Kuruluşun Sanayiin Ortak 
İli Adı Konusu Sayısı 

c) Bu fondan 1984 yılında yapılan diğer har
camaların nitelik ve tutarları nelerdir? 

d) IBu fondan diğer fonlara aktarma varsa, tu
tarları ve fonların adları nedir? 

Soru 2. Aynı bilgiler 1985 yılı dçin nedir? 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL ((Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem milletvekilleri; Edime Milletve
kilimiz Türkân Tungut Arıkan'ın sorusuna cevap ve
riyorum. 

«Sanayi Kredisi Fonunda 1984 yılında toplanan 
kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir?» diye başlayan 
sorusu, muhtelif maddelerle devam etmektedir. Ben 
de, o soruların maddelerine paralel olarak cevapları
nı veriyorum. 

Sanayi Kredisi Fonunda, 1984 yılında toplanan 
kaynakların tutarı 2 1'65 572 343,39 liradır. 

1983 yılından devreden Ibakiye 114 '893 980,29 
liradır. 

IBütçe ödeneğinden kullanılan 1 milyar 465 mil
yon lira olup, kredi kullananlardan alınan masraf 
payı ise 1 389 000 Türk Lirasıdır. 

Verilen kredinin faiz tutam 501 572 343,39 liradır. 
Verilen kredinin taksit tutan ise 199 milyon Türk 

Lirasıdır. 
'Diğer gelirler bulunmamaktadır. 
Bu fona, diğer fontlardan aktarma yapılmamıştır. 
!Bu fondan, 21 Eylül 1984 tarih ve 18 522 sayılı 

Resmî Gazetede neşredilen tebliğimiz üzerine, mü
racaatta bulunan firmalardan 1984 - 1985 yıllarında 
tahsis edilen kredilere ait 'bilgiler, ekteki cetvelde su
nulmaktadır. Ben, 'bu cetveli sayın milletvekilimize 
burada takdim edeceğim; çok uzun olduğu için oku
mama imkân yok. 

Bu fondan 1984 yılında başka harcama yapılma
mıştır. Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılma
mıştır. 

Diğer sorunun cevabını veriyorum: Sanayi Kredisi 
Fonunda 1985 yılında toplanan kaynaklarım tutarı 
1 573 716 438,12 liradır, 1984 yılımdan devreden ba
kîye 965 644 439,77 liradır., 

:işilerle ilgili bilgiler ağaşıdaki cetvele göre nedir? 

Verilen Kredinin 
Cinsi Tutarı Vade Faiz Oranı 

(Bütçe ödeneğinden kullanılan yalnızca 20 milyon 
Türk Lirasıdır. 

Kredi kullananlardan alman masraf payı 390 bin 
Türk Lirasıdır. 

Verilen kredilerin faiz tutarı 126 625 318,35 lira
dır. 

Verilen kredilerin taksit (tutarı 461 446 680 Türk 
Lirasıdır. 

Diğer gelirler 'bulunmamaktadır. 
Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmamıştır. 
Bu fondan 21 Eylül 1984 tarih ve 18 522 sayılı 

Resmî Gazetede neşredilen tebliğimiz üzerine, ma
hallinde inceleme yapılıp kredilendirilmelerii son aşa
maya gelmiş firmaların listesi, ekli cetveldedir. 

IBu fondan 1985 yılında başka bir harcama yapıl
mamıştır. 

Bu fondan, diğer fonlara aktarma yapılmamış
tır. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz ederim. Listeyi de 
sayın milletvekilimize burada takdim ediyorum efen
dim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerdi milletvekilleri; sayın bakanımıza 
cevapları ve verdikleri listeler için teşekkür ediyo
rum. 

Aslında bu soru önergelerinin hepsi yazılı idi; 50 
günlük süre geçtikten sonra cevaplandırılmadığı için, 
sözlü soruya çevrilmiştir. Ben bunların tekrar ya
zılıya çevrilmesi için imkân olup olmadığını araş
tırdım; ama maalesef bu yaprlamıyormuş. Aslında 
yüce Meclisi meşgul etmek istemiyorum, dolayısıy
la burada bunları dinlemek zorundayız, cevaplan al
mak zorundayız. 

Bilemiyorum mümkün olabilir mi, sayın ba
kanlar bu cevapları bana yazıllı olarak bir an önce 
ulaştırılırca, bu sorularımı derhal geri çökmeye ha
zırım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ce Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri \Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 • 
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/647) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve tTicaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü sı
ralardaki, Edirne Milletvekili Türkân Turgut An-
kan'ın soruları İçtüzüğün 97 nci maddesine göre er
telenmiştir. 

14. — 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 — 14 üncü sıradaki, Konya Milletve
kili Salim Erel'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/651) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/652) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 • 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/653) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'm, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984-1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/659) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
yardımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri 
Düzenleme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci 
sıralardaki, Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in sorulan, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir. 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olayla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 
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27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/675) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonunun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 

BAŞKAN — 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu sıralar
daki, Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
sorulan, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş
tir. 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/679) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/680) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü sıralardaki 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, 
soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

35. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 35 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli özkaya'mn sorusu, soru sahibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/598) 
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BAŞKAN — 36 inci sıradaki, Diyarbakır Miliet-
vekili Kadir Narin'in sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

37. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın sorusu, soru sahibinin izinli olması do
layısıyla ertelenmiştir. 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/684) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

BAŞKAN — 38 ve 39 uncu sıralardaki, Edirne 
Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sorulan, İçtü
züğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

40. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 40 inci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

41. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan firma 
ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/688) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Koorkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
ı in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 

1 gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

474 — 



T. B. M. M. B : 92 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 • 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 42, 43, 44 ve 45 inci sıralardaki, Edir
ne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

46. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 46 ncı sıradaki, tçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

47. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve 
yolcu taşımacılığının Yunan gemileri tarafından yapıl
dığı iddiasına ilişkin, Ulaştırma Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Alcan?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 49 uncu sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sa
hibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 
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50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 50 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

51. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 51 inci sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 52 nci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahibi
nin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

53. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddi
asına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve. Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 
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56. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortakları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 55 ve 56 ncı sıralardaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, soru sa
hibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

57. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN— 58 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arşkan'ın, sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

59. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan toprak 
satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 • 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 61 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 
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i 62. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan-
I bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla-
I rina ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/626) 
I BAŞKAN — 62 nci sırada, İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın bakan?.: Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
I 63. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
I /// Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş-
I kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/631) 
BAŞKAN — 63 üncü sıradaki, Tokat Milletvekili 

I Enver özcan'ın sorusu, soru sahibinin görevli olması 
I sebebiyle ertelenmiştir. 

I 64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
I Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
I Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
I BAŞKAN — 64 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
I Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
I dan sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
I Sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 65. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş1 in, Bin-
I göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı iddia 
I edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, İçel Milletvekili Meh-
I met Kocabaş'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
I 66. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
I Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
I ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/636) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Kütahya Milletvekili 
I Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Bayındırlık ve İskân 
I Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
I 67. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula-
I ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so-
I ru önergesi (6/638) 
I BAŞKAN — 67 nci sırada, Uşak Milletvekili Yu-
I suf Demir'in, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Demir?.. Buradalar. 
Sayın devlet bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Göfcgün?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

69. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/664) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

70. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlemlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İçişleri Bakanından 
sorusu, soru sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelen
miştir. 

71. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

72. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN - • 72 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücemin, İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 
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Sayın Yücel?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

73. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun, Devlet Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Koyuncu?.. Yoklar. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

74. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan9.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya

tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Muğla Milletvekili İd
ris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

76. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

77. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Ülker?.. Yok. 

Sayın Başbakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

Hatay Milletvekili Sayın Abdurrahman Demir-
taş'ın, «Sözlü Sorular» bölümünün üçüncü sırasında 
yer alan ve Sayın Başbakan tarafından cevaplandırıl
masını istediği sözlü soru önergesini geri aldığına dair 
bir önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmının (6/623) sıra 

sayıda kayıtlı, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankası
na olan borçlarının ertelenmesine ilişkin sorumu, ko
nu, güncelliğini kaybettiği için geri çekiyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 
Abdurrahman Demirtaş 

Hatay 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayısı: 
420) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümü
ne geçiyoruz. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylamadan önce, 
tasarının komisyona iadesini isteyen bir önerge var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 420 sıra sayılı «Hazine ve Dış
ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı»nın, Genel Kurulda sözlü olarak be
lirtilen hususlar ve konular bakımından, bakanlık ha
linde bir teşkilata dönüştürülecek şekilde düzenlen-

(1) 420 sıra sayılı basmayazı 9.4.1986 tarihli 90 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

mesi için, maddelere geçmeden, Plan ve Bütçe Komis
yonuna iadesini arz ve teklif ederiz. 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Cemal Özdemir 
Tokat 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

BAŞKAN — Önergeye sayın komisyon katılıyor 
mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, konuşmak istiyor musu
nuz? 

Buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; Hazine ve Dıştica
ret Müsteşarlığı ile ilgili tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında, özellikle diğer parti sözcüleri
nin ortaya koydukları bütün hususları hatırlamak lüt-
funda bulunursanız ve bu kanun tasarısının kendi 
maddeleri içinde geçen bütün görevleri devletin teş
kilatlanması açısından tekrar nazara alırsanız; bu 
müsteşarlığın bir hükmî şahsiyet olduğunun belirtil
mediği tasarıda dahi, bütün konular göze alındığın
da, bunun bir bakanlık teşkilatı halinde kurulmasını 
gerektirdiğini tekrar belirtmek istiyorum. Aslında, 
özellikle 2 inci madde, bunun bir müsteşarlık şeklin
de kurulmasına mani görevleri ortaya koymaktadır. 
Yani 2 inci madde, bu müsteşarlığın bir bakanlık şek
linde kurulmasını gerekli kılmaktadır. O itibarla, bu 
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tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Sa
yın Başbakan Yardımcısı tsmet Kaya Erdem'in bu
rada verdiği izahat, bunun, bir siyasî tercih meselesi 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Aslında, bakanlıklar ve teşkilatlar kurulurken, bu 
teşkilatların, memleket gerçeklerine uygun ve anahiz-
metleri yürütecek teşkilatlar halinde kurulmasını ön
görecek bir tercihte bulunmak lazımdır. Bu, aslında 
bir siyasî tercih değildir; bakanlığa tayin siyasî ter
cihtir de, memleket gerçeklerine uygun teşkilatın ku
rulması, artık ülkemizde bir siyasî tercih meselesi ol
maktan çıkmıştır. 

Zaten, 1950'lerden tutunuz da, şimdiye kadar ge
çen bütün bakanlıkların kurulmasında, hep bu siya
sî tercih düşünceleri bizi, yanlış bakanlıklar kurulma
sına veya bakanlıklar içerisinde yanlış teşekküllerin 
bir araya getirilmesine veyahut bir teşekkülün, uygun 
olduğu bakanlıktan alınıp bir başka bakanlığa bağ
lanmasına kadar götürmüştür. 

Bugünkü hükümet içinde de bunun misallerini gö
rüyoruz ve özel konuşmalarımızda gördüğümüz ka
darıyla, bizzat sayın bakan arkadaşlarımız dahi, ken
di teşkilatlan içindeki bu uyumsuzluklardan şikâyet
çidirler. Bunu, hükümet içinde herhangi bir polemik 
konusu olsun diye söylemiyorum; bunlar nihayet he
pimizce, bir hükümetin, memleketi idare etmek için 
kurduğu teşkilatın, açık seçik, temel gerçeklere uy
gun olup olmadığı açısından ele alınan konulardır. 

O itibarla, bu teşkilatın bir bakanlık veya müste
şarlık olması aslında bir siyasî tercih meselesi değil
dir. Buradaki asıl siyasî tercih meselesi, memleketin 
gerçeklerine uygun olarak ve tasarının 2 inci mad
desiyle belirtilen görevleri yerine getirecek olan teş
kilatın, bir bakanlık olması gereğidir. 

Teklifimiz bu idi. SHP sözcüsü, MıDP sözcüsü ve 
hatta ANAP sözcüsü arkadaşlarımın dahi söyledikle
rini tekrar hatırlayacak olursak - lütfen insaf ediniz -
bu müsteşarlığın bir bakanlık haline getirilmesi gerek
tiği hususu tekrar tekrar ortaya çıkmaktadır. Bu, bir 
siyasî tercih meselesidir; memleketin altyapı mesele
sine ve 2 inci maddede belirtilen hususlara tam ma
nası ile karşılık verecek bir siyasî otoritenin ortaya çık 
ması içindir. 

Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Yalnız, yine 
bir usul meselesine dönmek istiyorum. 

SHP Grubu sözcüsü arkadaşımızın, MDP Grubu 
sözcüsü arkadaşımızın ve hatta Anavatan Partisi Gru
bu sözcüsü arkadaşımızın söyledikleri hususları ha
kikaten benimsemiş olmamıza rağmen ve içimizden 

geldiği gibi, bunun bir bakanlık haline dönüştürül
mesini kabul edeceğimize rağmen, şimdi bir usul ha
tası dolayısıyla, usulsüzlük gibi görünen bir durum do
layısıyla, komisyonun bu önergeyi reddetmiş olması 
karşısında, pek tabiîdir ki, iktidar kanadındaki arka
daşlarımız komisyonun sözünden çıkamayacaklardır 
ve komisyon görüşünün kabulü istikametinde oy vere
ceklerdir; ama aslında söylediğimiz bütün hususlara 
belki sizler artık kanaat getirmişsinizdir. O itibarla bir 
an önce içtüzüğümüzü değiştirmekte yarar vardır; çün
kü komisyonun «hayır» dediği bir hususa, bütün inan
cınıza rağmen sizler «evet» diyemeyeceğinize göre, o 
zaman, bu teşkilat yine bir müsteşarlık teşkilatı halin
de kalacak ve tasarının içinde bakanlık hüviyeti açık 
seçik belli olmasına ve bütün izahlarımıza rağmen 
bu teşkilatı bir bakanlık haline getiremeyeceğiz. 

Arkadaşlarım, lütfen bir bakanlık kurulması is
tikametinde çalışma yapabilmek üzere bu önergemize 
kabul oyu veriniz ve bunu alalım, komisyonda tekrar 
enine boyuna görüşelim; çünkü maddeler içinde dahi, 
üzerinde hakikaten çok büyük ihtilaflar yaratabilecek 
hususlar vardır. 

Kaldıki, işi siyasî tercih açısından düşündüğümüz
de, bugün Hazine ve Dışticaret Müsteşarı olan Sa
yın Ekrem Pakdemirli, yarın seçime girip de bakan 
olduğu takdirde, herhalde bunun bir bakanlık haline 
gelmesini zaten kendisi isteyecektir. 

Saygılar sunarım. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Seçimle 
bakan olunmuyor, milletvekili olunuyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Efendim, önergeye komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Tasarımn maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 

, Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarih ve 188 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dışti
caret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında 8.6.1984 Tarih ve 232 sa
ydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) 
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BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı ekonomi ve 

dışticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak; 
bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenme
si, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştiril
mesi için Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının kurul
masına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzen
lemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 inci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşar

lığının görevleri şunlardır: 
a) Ekonomi ve dış ticaret politikalarının hedef

lerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve karar
laştırılan politikaları uygulamak, 

b) Hazine, para kredi, nakit hareketleri ile Dev
letin iç ve dış borç işlemlerini yapmak, 

c) Hazine işlemlerine ait kanun tasarılarını ve di
ğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katıl
mak, 

d) İhracat ve ithalatın kalkınma planları ve yıl
lık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde 
yürütülmesini sağlamak, 

e) İki taraflı ve çok taraflı iktisadî ve ticarî an
laşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek, 

f) Kamu iktisadî Kuruluşları ile İktisadî Dev
let Teşekküllerinin genel yatırım ve finansman prog
ramlarını, Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü de 
alarak, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçe
vesinde hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, 

g) Bankalar ve sermaye piyasasına ilişkin poli
tikaları hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve denet
lemek, 

h) Diğer kanunlarla yukarıdaki konularla ilgili 
olarak verilen görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

ÖMER KÜLHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Kuşnan, buyurun efendim. 
ÖMER KÖŞKAN (Kars) — (Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri, 
özellikle dikkatinizi <bür noktaya çekmek istiyorum: 

j Türkiye'de, devletlin, yapısında son zamanlarda bü
yük değişiklikler sık sık gündeme gelmektedir. Ger-

I çi, kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisini 
I hükümete verdiğiniz gün; Türk Devletinin çatısının 

nasıl değişeceği ve hükümet teşkilinde kimlerin et
kili, kimlerin etkisiz kılınacağı hususunda, hiç kim
senin geniş boyutlarda bilgi sahibi olduğunu iddia 

I etmek de mümkün değildir; çünkü, (görünmeyen bir 
yere doğru ©itme yetkisi verilmişti ve dolayısıyla 
millet adına yapılması gereken yani, Türkiye Bü
yük Millet .Meclisince yapılması gereken bütün de
ğişiklikleri yapma yetkisini o kararname ile hükü-

I mete vermiştik. 

I Sayın milletvekilleri, şu anda 'görüşmekte oldu
ğumuz Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 

I Kanununu hangi tarafından başlayıp eleştirmek la
zım, olaya ne şekilde bakmak ve dolayısıyla hangi 

I tarafından irdelemek lazım geldiği konusunda, ger-
I çekten insan sıkıntıya düşüyor, insanın karşısına ger-
I çekten büyük (boyutlarda engeller çıkıyor. Çünkü 
I söylenmesi gerekeni söylediğiniz takdirde, bir nokta

da, büyük boyutlarda yankı yapacak sonuçlar istitı-
I sal edilmesi mümkün; devletin çatısını değiştiriyo-
I ruz, devletin yapısını değiştiriyoruz. 
I Ben bir milletvekili olarak çok merak ediyorum; 
I Türkiye IBüyük Millet Meclisinin, hükümet yapısının 

Anayasayla tespit edilmiş olan şeklinde Maliye Ba-
I kanlığı, kendisine ait olan görevlerde, Hazine ve Dış 
I ticaret Müsteşarlığı kendi yerini böylesine büyük bo-
I yutlarda aldıktan sonra, acaba kendisine nasıl bir 
I isim bulacak veya hükümet içerisinde nasıl bir yer 
I bulacaktır? Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonun

da ibulunan arkadaşlarım da, acı duyarak, üzülerek 
I bu işi yaşamışlardır. 

I Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
I Komisyonunda - gerek alt komisyonda, gerek üst 
I komisyonda - çalışmalar yapılırken, bu seneye kadar 
I Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı elemanları da bu-
I lunur idi. Bunun yanında, ilgili bakanlık olarak da 
I mutlaka Maliye Bakanlığının temsilcileri bulunur idi. 
I Busene 'bir gerçek yaşandı, Malye Bakanlığı artık bu 
I komlisyonıllara üye göndermiyordu; çünkü fonksiyonunu 
I yitirmişti; çünkü fonksiyonunu, - bu çarpık devlet 
I yapısı içerisinde, kurulmak istenen hükümet yapısı 
I içerisinde - Hazîne ve Dışticaret Müsteşarlığına, isdm-
I siz bir bakanlığa, bakanların üstünde yetkisi olan 
I bir müsteşara kaptırmıştı. Defalarca ikaz ve İsrar 
I edildiği halde; komisyon başkanlarının kendilerini 
I uyarmış olmasına rağmen, Hazine ve Dışticaret Müs-
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teşatiığı temsilcilerinin yanında, Maliye Bakanlığı 
temsilcilerini komisyona getirmek mümkün olmadı. 

Aslında Maliye Bakanlığı, temsilci göndermekte 
çok haklıydı; çünkü Maliye Bakanlığı, h;ç de reva 
görülmemesi gereken (bir biçimde, verlgi toplayan bir 
dairo hainle getirilimiiş; ama öbür taraftan, Üsmi bakanlık 
olmayan, makamı hakanlık otaıayan bir müsteşarlığa, 
devletin bütün iktisadî hareketlerini, para hareketle
rini, maddî yönden ıiç ve dış ilişkilerini tanzim etme 
yetkisi verilmiş idi. Elbetteki, Maliye Bakanlığı böy
le bir duruma muhatap olunca, kendisini temsil et
tirmekte çok haklıydı. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin içerisinde bakan
lık kurulması mümkündü^ 'Bir bakanlığın bölünüp, 
hizmetlerin daha güzel yürüyebilmesi için, bir başka 
(bakanlık halinde teşkilatlandırılması elbetteki müm
kündür. Parlamento tarihimizde, hükümet tarihimiz
de bu, çok normal şekside yaşanmış olaylardandır; 
ama (bugüne kadar, özellikle Anavatan Partisi ikti
darına kadar, bakanlıklarüstü bir müsteşarlık kurul
mak suretiyle devlet yapısının veya hükümet yapı
sının (böylesine çarptırıldığını, böylesine çarpıklaştı-
rıldığını görmek mümkün değildir. Zaten, biz son 
zamanlarda, aslında görülmesi mümkün olmayan bir
çok şeyleri görmeye başladık. 

Şimdi, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Maliye 
Bakanlığının yerini aldığı ıgibi, birçok bakanlıkların 
da üstündedir ve doğrudan doğruya nereye bağlı 
olduğu da belli değildir. Çünkü, Başbakanlık kendi
sine bağlı olduğunu iddia etmektedir; ama Anayasa
da ve yasalarda Başbakanlığın fonksiyonunun ve 
görevlerinin ne olduğu açık açık belirtilmiştir. Yani, 
memleketin iktisadî yapısını alabildiğine eline ver
diğimiz bir müsteşarlık vasıtasıyla Başbakanlığın, 
böylesine büyük boyutlarda etkin olmasının aslında 
söz konusu olmaması gerekir; ama dedim ya, o çar
pıklık içerisinde biz bunu da yaşamaya başladık. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, çok merak 
ediyoruz; önümüzdeki günlerde acaba Maliye Ba
kanlığı, kendisini feshettirmek veya ortadan kaldırt
mak veya kendisine yeni bir isim bulmak için na
sıl bir uygulamaya girecek veya ne şekilde bir dav
ranışta bulunacaktır? 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bir bakan
lık halline getirilmesi - Adı «Hazine Bakanlığı» ola
bilir veya daha başka hir isim bulunabilir - elbefcteki 
büyük planda olması gereken ve nitekim arkadaşları
mın da üzerinde hassasiyetle durdukları ve önergeyle 
de takviye etmeye çalıştıkları bir gerçek; ama bu

günkü devlet etme anlayışı, bugünkü hükümet etme 
anlayışı içerisinde bunu gerçekleştirmek mümkün 
değildir; çünkü, ipler belirli noktalarda toplanmak 
suretiyle, fonlarda gerçeklerin saklandığı gibi, bura
da da 'bir müsteşarlığa gereken talimatlar büyük bo
yutlarda verilmek suretiyle, mesele halledilmeye ça
lışılmaktadır. 

O bakımdan, neresinden bakarsanız bakınız, Ha
zine ve Dışticaret Müîsteşarlıığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısına müspet yönde yaklaş
mak ve dolayısıyla, bu müsteşarlığın ileride büyük, 
faydalı çalışmalar yapacağını kabul etmek mümkün 
değildir; ama bu Kanun tasarısı, bugüne kadarkıiler-
de olduğu gibi, çıkacaktır. Yarın ise, uygulamada 
aksaklıklar ve hesabı verilmeyecek problemler kar
şımıza çıktığında da biz son sözümüzü söyleyece
ğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 

(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP Grubu adına Sayın Tülay öney; buyurunuz 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY istan
bul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüş
mekte olduğumuz kanun tasarısının 2 nci maddesi, 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının görevlerini ay
rıntılarıyla saymaktadır. Burada görüleceği üzere ve 
tümü üzerinde, yapmış olduğum konuşmamda da be
lirttiğim gibi, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, bu
gün için Türkiye'deki ekonomik ve malî politikanın 
tam bir merkezi ve odak noktası halindedir. Her bi
rini tek tek irdelemeyeceğim; ama sayılan yedi - se
kiz çeşit görev arasından birkaç tanesine değinmek 
istiyorum': Bunlardan birisi, 2 nci maddenin (b) fık
rasında yer alan «Hazine, para kredi, nakit hareket
leriyle, devletin iç ve dış borç işlemlerini yapmak» 
şeklindeki ifadedir. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarliğı, Türk ekonomi
sinde hazine işlemlerine, para kredi ve nakit hare
ketlerine ait her türlü kararları alan ve bu uygu
lamalar hakkında politika tedbiri önerip, hükümetçe 
uygulanmasına yol açan bir müessesedir. Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığının bu konuda doğru bir yön
lendirme yapabilmesi ve doğru politika kararları ha-
zırlayabiknesi için, hiç kuşkusuz, 'bu konularda çok 
detaylı bilgilere sahip olması ve ciddî değerlendir
meler yapabilmesi ön şarttır. 

İlerideki maddelerde d*, görüleceği gibi, müste
şarlığın içinde bir Bilgi Toplama ve Değerlendirme 
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•Dairesi vardır. Bu dairenin görevini tam bir etkin
likle yerine getirdiğimi söylemek mümkün değildir. 
Burada müsteşarlıkta çalışanları veya müsteşarlığın 
yönetim tarzını tümüyle eleştiriye tabi tutmak iste
miyorum, bunu bu maksatla söylemiyorum ama, 
ortada bir gerçek var; belki de yeni .kurulmuş bir 
müsteşarlıktır, o nedenle istenen düzeyde ve sayıda 
elemanlarla tam olarak teçhiz edilememiştir; ama 
sonuç itibariyle, dünyada gelişen olaylarla, Türk eko
nomisinde gelişen, hızlı bir şekilde evrimlenen olay
larla tam bir ünsiyet peyda edememiştir. O neden
le de hazırladığı uygulamalar ve tedbirler, zannedi
yorum ki, isabetli olamama'ktadır. Çünkü, bir - iki 
tane örnek vermek isterim; bakınız, Sayın özal Hü
kümetinin iktidara geldiği 19813 yılının Aralık ayın
da Türk Lirası, dolar karşısında 228 liralık bir de
ğere sahipti; 1986 senesinin Nisan ayına geldiği
mizde - aşağı yukarı ikibuçuk yıl sonra - Türk Li
rası dolar karşısında 700 liradan daha düşük bir de
ğere düşmüştür. İkibuçuk yıl içinde paranın değerin
de meydana gelen bu düşüşün ne ıkadar vahim ve 
bir ekonominin sağlıksızlığı hakkında ne kadar açık 
bir gösterge olduğunu söylemeye ihtiyaç bile gör
müyorum. 

Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 
şu soruyu açıkça sormuştun: «'Bu nereye gadar gi
decektir?» Sayın Başbakan Yardımcısı, o zaman 
tasarının tümü üzerinde yapılan tenkitlere verdiği ce
vapta, «Efendim, biz hükümet olarak, ıkısa bir süre 
sonra doların değerinin bin liraya yükseleceği şeklin
de bir beklentiye sahip değiliz» demişlerdi. 

Sayın milletvekilleri, biz burada tahminler, gö
rüşler veya politik birtakım kaygılarla meseleleri dile 
getirmiyoruz. Tren t ortadadır; ben bunu bin lira 
olarak tahmin ediyorum, siz bin lira olarak tahmin 
etmiyorsunuz, şeklinde burada bir spekülasyona ve
ya - tabirimi bağışlayın - pazarlığa girmeye ihtiyaç 
yoktur. Hesap ortadadır; Türk Lirasının dolar kar
şısındaki değeri ikibuçuk yılda 228 liradan, 700 li
raya düşmüştür. Bu •tremdıii devam ettirecek olursa
nız, yılın sonunda çok vahim düzeylere geleceğiniz 
apaçık ortadadır. 

Ben şu soruyu yeniden soruyorum: Bu nerede du
racaktır veya bu gidişin ekonomide yaratacağı - Tar
tışmaya gerek görmüyorum - maliyet enflasyonun
dan ekonomik maliyet dejenerasyonuna varıncaya ka
dar getireceği olumsuz etkileri önleme konusunda hü
kümet ne düşünmektedir? ©unu öğrenmek hakkımız-
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dır; bu konuda açıklayıcı bilgiye ihtiyacımız var
dır, 

'Burada, uygulanan ihracat teşviklerinin çeşitli 
gayri ahlakî veyahut da yasal olmayan birtakım 
olaylara sebebiyet vermesi nedeniyle, ihracat teşvik
lerini kaldırmak veya hafifletmek yönünde bir eği
limin dolar fiyatlarında bir yükselmeye yol açtığını 
söylemek kabridir. Aslında ihracatı suni olarak teş
vik etmekle veyahut da her gün değişen politikalarla 
üzerinde maniplasyon yapmakla bu ülkede hayalî ih
racat olaylarına yol açıldığı bir gerçektir. Ancak, 
bunlardan (kurtulmanın yolu, eğer Türk Lirasının de
ğerini devamlı düşürmek ve ihracatı da bu yoldan 
artırmaya yönelmek ise, o zaman bugünden siz 1 do
ların değerini 1 500 Türk Lirası seviyesine yüksel
tin. Eğer bu bir marifetse, İhracatınızı artırmanız 
çok kolaydır. ıBunun daha köklü tedbirlerini, daha 
köklü çözümlerini hükümet nerede görmektedir, na
sıl görmektedir? Bunu da öğrenmek istiyoruz. 

Bir başka noktaya değinmek istiyorum: Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığının görevleri arasında, ka
mu iktisadî (kuruluşlarıyla, iktisadî devlet teşekkülle
rinin genel yatırım ve finansman programını hazır
lamak ve uygulamasını izlemek gibi, bir sorumlu
luk da yer almaktadır. Hükümetin, KİT'lere bakış 
açısı bellidir. Hükümet, KİT'leri bilinen anlamda 
KİT olarak muhafaza etmekten yana değildir; bun
ların çoğunun özel ıkesime satılmasından yanadır. O 
zaman şu soruya bir cevap bulmak zorundadır: Be
şinci ıBeş Yıllık Planı, özal Hükümeti hazırlamış
tır. «Beşinci Beş Yıllık Planda, beş yıl içinde öngö
rülen ortalama kalkınma hızına ulaşmak için yapıl
ması gereken yatırımların ancak yüzde 40'ının özel 
sektör tarafından yapılabileceğini, buna karşılık, 
yüzde 60'ının kamu kesimi tarafından yapılması ge
rektiğini» özal Hükümeti, bizzat kendisi Beşinci Beş 
Yıllık Planda tescil etmiştir. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri, kamu yatırımlarını 
yapmanız için yegâne ve de güvenilir aracınızdıır. 
Eğer, siz bunları özel kesime satmakta bu kadar ka
rarlı ve bir fikirden bu ıkadar yana iseniz, Beşinci 
Beş Yıllık Planda öngördüğünüz kalkınma hizana 
ulaşmak için, «kamu kesiminin yapması gerekli» di
ye düşündüğünüz yüzde 60lık yatırımı, kime ve na
sıl yaptıracaksınız? Bunun düşünülmesi gerektiği ka
nısını taşıyoruz. 

Son olarak kamu iktisadî kuruluşlarının ürettiği 
mal ve hizmetlere yapılan ve birbiri peşine, zincirle-
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me gelen zamlar konusuna değinmek istiyorum: Tür
kiye'de de, ibirtakım hizmetlerin «halka götürülmesi 
için bunların fiyatlarının sürekli ayarlanması; yani 
)bu mal ve hizmetlerin fiyatlarına devamlı zam ya
pılması, hükümetin izlediği bir politikadır.. 

Her gün açılan, daha doğrusu sık sık devreye 
sokulan telefon santrallarının, telefon ücretlerine acı
masızca zam yapılmakla sağlandığını hükümet, bir 
anlamda göğsünü (gere gere ifade edebilmektedir. Te
lefon hizmetinden yararlanmak gerçekten önemlidir, 
halka »bu hizmetin götürülmesi yararlıdır; ama her 
gün telefon fiyatlarına acımasızca yaptığınız zam
lar, milletin bunu kaldırıp kaldıramayacağı ile iligili 
çok ciddî bir sorundur. Bu noktadaki dengenin dik
katli kurulması lazımdır. Elektrik fiyatları aynı 'bi
çimde, havagazı fiyatları • aynı biçimde... Gazetelerin 
sütunlarında şikâyet mektupları arasında okuduğunuz 
çeşitli şikâyetler dahi sizleri hiç etkilememekte mi
dir? 

Bu noktada son bir konuyu daha dile getirmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öney, toparlayınız., 

TÜLEY ÖNEY ((Devamla) — 'Bitiriyorum Sayın 
Başkanım.. 

Gerek telefon faturalarının, gerekse elektrik ve 
havagazı faturalarının anormal »boyutlara vardığı ap
açık ortadadır. IBu noktadaki fiyatlandırmalarda ve 
fatura tanziminde, ciddî birtakım başıbozuklukların 
olduğu kanisim taşımaktayız. Hükümetin bu konu
lara gereken ilgiyi göstermesini önemle rica ediyo
ruz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney-. 

2 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Yok. 

2 inci maddeyi oylarınıza sunuvomm: Kabul eden
ler... Etmeyenler..! Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Teşkilat! 
MADDE 3. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 

Başbakanlığa bağlı olup, Başbakan bu Müsteşarlığın 
yönetimi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı veya Devlet ©akanı vasıtasıyla kul
lanabilir. Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teş
kilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 
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3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum»: 

İKlNOt KİSİM 
Müsteşarlık IMerkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatıl 
MADDE 4. — Müsteşarlık merkez teşkilatı, ana-

hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile 
yardımcı birimlerden oluşur. 

Müsteşarlık Merkez Teşkilatı, Ek I sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok,, 

CAHİT TUTUİM (Balıkesir) — Soru sormak is
tiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum soru sormak is
tiyorlar. 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit işlemi 

bitmiştir. 
Buyurun Saym Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saym Başkan, 
ek 1 sayıilı cetvel de birlikte kabul etmek gibi bir 
durum ortaya çıkacak: eğer bu madde kabul edilirse, 
Oysa, ek 1 sayılı (cetveli ayrı müzakere etmemiz la
zım; çünkü çeşitli (maddelerde ona değin (birtakım 
önergeler verilebilir. Yani şu anda ek 1 sayılı cet
veli oylamamamız gerekiyor Sayın Başkanım; bunu 
natırlataıak istemiştim'. Çünkü, 'bunu biz oylar da 
geçirtirsek, diyelim ki, «Anahizmet birimleri, çalışıma 
ve denetim 'birimleri» diye bahsedilen birimlilerde 
herhangi bir değişiklik yapamayız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Tutum. 
©uyurun Saym Bakan. 
MAUtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEfBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Saym Baş
kan, Sayın Tutum soru sormadılar; ama buna rağ
men ben kendilerine cevap vereyim. 

Efendim, bu cetvel madde ıMe birlikte oylanabi
lir. İlerideki maddelerde, cetvellle ilgili değişiklikler 
yapıldığında burada yine tadilat yapıdır; bu, tuta
naklara da bu şekilde geçirilebilir, bunun hiçbir mah
zuru yoktur. / 

Arz ederim efendim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde (üzerinde verilmiş bir önerge vardır Oku

tuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 420 sıra sayılı kanun tasa

rısının teşkilat semasımda yer alan, «De&erlendıirme 
Dairesi (Başkanlığı» ifadesinin, «Ekonomik Araştır
malar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmıir 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Yavuz Köymen 
Giresun 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER ^Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BABANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOCİN (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

4 üncü tnaddeyi, verilen önerge 'ile değiştirilen 
(yiçimi ve eklıi cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

'5 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müsteşarlık 

Müsteşar 
MADDE 5. — Müsteşar, Müsteşarlık kuruluşu

nun en üsit amiridir. Müsteşarlık hizmetlerinin Baş
bakanın direktifleri yönünde mevzuata, hükümetin 
genel siyasetine, milî güvendik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürü-
tüilmesiini ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren ko
nularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirli
ği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. «Müste
şara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı 
görevlendirilebil'ir.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzeninde söz isteyen 
var mı? Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 
MADDE 6. — Müsteşarlığın anahizmet birim-

ieri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
b) Banka ve 'Kambiyo Genel Müdürlüğü, 
c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 
d) İhracalt Genel Müdürlüğü, 
e) İthalat Genel Müdürlüğü, 
f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, 
g) Değerlendirme Dairesıi Başkanlığı, 
h) Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Baş

kanlığı. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Var efendim. 

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

saygıdeğer üyeler; «müsteşarlık» biçimlinde örgütlen-
ımiiş olan bu teşkilatın iç birimleri «genel müdürlük» 
biçimine dönüştürülmüş. 

Şimdi, olaya son derece savruk yaklaşıldığını gös
teren' en önemli kanıt; 188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye baktığınız zaman göreceksiniz ki, bü
tün bu üç birimler («başkanlık» şeklinde örgütlenmiş, 
Tabiî, Devlet Planlama Teşkilatının iç yapısını bü
yük bir olasılıkla buraya örnek almışlardır; çünkü, 
orada başjfcanlık var. Burada o model benimseyerek, 
«Müsteşarlık biçiminde bunu örgütlüyoruz; çünkü, 
benzeyeoelğimiz kardeş teşkilat herhalde Devlet Plan
lama Teşkilatıdır» diye başkanlığı koymuşlar, ondan 
sonra da vazgeçmişler; yani burada, «Başkanlık ol
madı; başkanlığı tutmadık, başkanlığı sevmedik» de-
mök istiyorlar. 

Tabiî, başkanlıktan vazgeçip anahizmet birimleri
ni ve sayılan bu birimleri genel müdürlük haline ni
çin getirdiklerini sorduğunuz zaman verecekleri ya-' 
nılt, dördüncü sayfada bir satır halindedir. Burada 
madde gerekçelerine baktığınız zaman, aynen şöyle 
bir satıra rastlarsınız ': «Su madde ile 1$8 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde, 
anahizmet birimleri, genel gerekçede açıklanan ne
denlerle -burada tırnak içine almış; zannedersiniz ki, 
genel gerekçede birçok önemli neden var- «Başkan
lık» yerine «Genel Müdürlük» olarak değiştirilmiş» 
denmektedir. Tıpkı, biraz evvel oyladığınız ve hiç
bir açıklama yapmadan, hükümetin ve komisyonun 
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farklı mütalaalar beyan ettiği, bir dakikada, sanki 
çok basit bir unvan değişikliğiymiş gibi sunulup ka
bul ettiğiniz şekilde başkanlığı otomatik olarak ge
nel müdürlük haline getirdiniz, genel müdürlük kur
dunuz. 

Şimdi 'burada, evvelce çıkardığınız ilk kanun hük
münde kararname ile «başkanlık» dediğimiz halde, 
ne oldu da, o anda düşünemediğiniz hangi faktörler 
ortaya çıktı da siz, müsteşarlığın iç birimlerini genel 
müdürlük haline getiriyorsunuz? Sebebi, bir cümle 
ile «Teşkilat yapısında müsteşarlığın üstlendiği 'icraî 
fonksiyon, anahizmet 'birimlerinin genel müdürlük 
olanak kurulmasını gerekli kılar nitelikte bulunmuş
tur» şeklinde açıklanıyor ve başka bir şey söylen
miyor. «Teşkilatta reform yapıyoruz» diye yola çı
kanlar böyle açıklamalar mı yapar? teraî fonksiyon
ları var idiyse, o icraî fonksiyonlar onun genel mü
dürlük biçiminde örgütlenmesini zorunlu kılmakta 
idiyse, neden daha önce onu genel müdürlük ola
rak örgütlemedimiz?.. 

AHMET EKİCİ fKütabya) — Şimdi böyle ge
rekiyor da ondan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
CAHİT TUTUM '(Devamla) — 14 Aralık 1983 

ile; 18 Haziran 1984 tarihleri arasında; yani altı ay 
gibi kısa bir süre içerisinde fikir değişiyor. Peki, 
şimdi neden genel müdürlük biçiminde örgütlüyorsu-
nuz? «Genel müdürlük, icraî fonksiyonların yerine 
getirilmesi için elverişli 'bir hizmet örgüblenmesidir» 
deniyor. Bu, özde doğru olan bir ifadedir; her za
man doğru değildir ama, genellikle öyledir; çünkü, 
ismi genel müdürlük olup da, tamamen kurmay ni
telikte hizmet veren kuruluşlar da vardır. 

{Bakanlığın iç birimlerinin «genel müdürlük» biçi
mlinde Örgütlenmesi mümkündür; müsteşarlığın, bağlı 
kuruluşlar olarak kendi iç 'birimlerinde «başkanlık» 
veya «genel müdürlük» biçiminde örgütlenmesine ce
vaz vardır. Nerede vardır? Bu Mecliste, hakanlıkların 
kuruluşlarının genel esaslarını düzenleyen bir çerçe
ve kanun kabul ettik, o kanunda vardır. O kanunda 
buna cevaz verilmektedir, bu mümkündür; fakat in
sanın aklına şu geliyor : Başkanlık, genel müdürlük 
haline dönüşünce ne olacaktır? Cevabı şudur : Baş
kan yardımcısı, genel müdür muavini; 'başkan ise, 
genel müdür olacaktır. Bunun ne anlama geldiğini, 
açık ve seçik olarak hükümetin açıklaması*l'azımdır. 
«Hizmet (gerekleri bumu telkin etlfiiği için, biz bunu 
genel müdürlük haline getirdik. Daha evvelce dü
şünemediğimiz için, müsteşarlığın ilk kuruluşu sıra-
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sında bunu öngörmemiştik; ama şimdi zorunlu gö
rüyoruz ve bu nedenle genel müdürlük haline getir
dik. Genel müdürlük haline getirtmekle şu şu avan
tajlar olmaktadır. Başkanlık olarak bırakırsak, o hiz
metleri yerine getirenlerin özlük hakları bakımımdan 
şu eksiklikler veya %u fazlalıklar olur yahut da baş
kanlık hizmetin yerine getirilmesi bakımından hiye-
rarşik örgütlenmede sıkıntılar çıkarabilir; oysa «ge
nel müdürlük» dersek, daha fazla hiyerarşik ma
kamlar ihdas edebliriz» gibi bir |eyler demeleri la
zım ki, 'biz de aydınlanarak bu tür maddeleri onay
lamak 'imkânını elde edelim.! Aksi halde, biraz ev
vel saygıdeğer arkadaşımın verdiği ve hiç kimsenin 
de ne olduğunu bilme 'imkânını pek fazla bulama
dığı önergeyle, hıalen başkanlık olan bir örgütlen
meyi, unvan değiştirmiş gibi hemen genel müdür
lük haline çevirmiş oluruz iki, gerekçesini kimse açık
lamadığı için, 'biz de niye çevirdiğimizi bilemeyiz. 
Onun için, bu şekilde bir yanlışın içindeyiz djye 
düşünmekteyim. 

Eğer mümkün m, saygıdeğer komisyon -çünkü 
komisyon sanıyorum zorunlu olarak buna kalMmadı; 
ama hükümet katıldı- Değerlendirme Dairesi Başkan
lığının, neden genel müdürlük 'haline getirildiğini 
açıklamalıdır. 

Bir de, ikinci kararnameyle anahizmet birimleri 
tümüyle başkanlıktan genel müdürlüğe dönüştürül
müştür ve tabiî komisyonlar da bunu benimsemiştir. 
Neden genel müdürlük haline getirilmiştir? Bu nok
talarda açıklama yapılırsa, sanıyorum maddeyi daha 
kolay benimseyebiliriz. 

ıSaygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KUİRTCEBE AUPT0MOOİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli milletvekilleri; Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığının teşiki'latlaınmasıyla ilgili ilk 
kanun hükmünde kararname 13.12.1983 tarihinde 
çıkarılmış ve sayın konuşmacımızın da ifade ettiği 
şekilde müsteşarlık, başkanlıklar tarzında organize 
olmuştur. 

Daha sonra 8.6.1984 tarihli 232 sayılı Kanun 
Hükimünde Kararnameyle örgütlenme, «başkanlık» 
sekinde değil, «genel müdürlük» şeklinde gerçekleş
tirilmiştir. Yani biz, bugün görüştüğümüz kanun ta
sarısıyla, başkanlıkları genel müdürlükler halline çe
virmiyoruz. Bu daha önce; yani 8.6.1984 tarihinde 
yapılmış bir uygulamadır ve halihazırda da müste-
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şarlılk o şekilde çalışmaktadır. Teklif, 'bu organın 
yaptığı ve kendisinden 'beklenen fonksiyonlar itiba
riyle bir genel müdürlük şelkl'iınde organize olmasını 
ioap ettirdiğinden dolayı, biz de 'hükümet olarak 
önergeye katılmış bulunuyoruz. 

Arz ederim efendim. 

iBA'ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
FERİT MELEN (Van) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlar; başkanlıklarım genel müdürlük ha
ilimle getiriıknesıi, çok eslki zamana ait bir 'karardır. 

19Ö4 yılında Hazine Genel Sekreterlik Teşkilat 
Kanunu hazırlanırken, bugünlkü başkanlıklar veya 
genel müdürlükler, şube müdürlükleri şeklindeydi. O 
vakit bunlar, yabancılarla birçok müzakerelere giri
yorlardı. Müzakereye memur ettiğiniz 'kimsenin rüt
besi ayarında Ikarşınıza müzakereci çılkanyorlardı. 

'Onun İçin, bunlara «genel müdürlük» unvanı ve
rilmesi ilhıtiyacı duyuldu ve bu sebeple bu unvan ve
rildi. Ara yerde bu unvanın, «başkanlık» şekline çev
rilmesi İhatalı olmuş; fakat tasarıda «genel müdür
lük» olarak doğru şekilde düzeltilmiştir. 

Teşekkür ©derim. '(Alkışlar) 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın ilpek, 'buyurun sorunuzu sorun efendim. 
KAZIM 'İPEK (Amasya) — Sayın Başkanını, 6 

ncı maddede, müsteşarlığın 'hizmet birimleri arasında, 
«Değerlendirme Dairesi Başkanlığı» ve «Dış Ticaret
te IStandardizasyon Dairesi Başlkanılığı» diye iki baş-
'kanilık gösterilmiştir. 

Bu 'başkanlıklar, genel müdürlüğe bağlı daireler 
olduklarına göre, aca'ba hangi genel müdürlüğe bağ
lıdırlar? Bu durum hakkında bilgi istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEM0Ç1N (Bursa) — Efendim, bu 
sözü edilen birimler şu anda müstakil olarak çalışan 
daire başkanlıklarıdır. Ancak, daha önce bunlardan 
biri ile ilgili bir önerge verilmiş ve kabul edilmişti. 
Zannediyorum, yine buna paralel bir düzenleme ge
tirmek için bir önerge olacaktır. 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge var efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — O halde bu 
konu da halledilecektir. 

Geriye kalacak daire başkanlığı ise, müstakil daire 
başkanlığıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş bir önerge var

dır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 420 sıra sayılı Kanun tasarı
sının 6 ncı maddesinde yer alan, «Değerlendirme Dai
resi Başkanlığı» ibaresinin, «Ekonomik Araştırmalar 
ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Gerekçe: 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı kurulmadan ön

ce bu görevlerin bir kısmı Ticaret Bakanlığı bünye
sinde bulunan Değerlendirme Dairesi ^Başkanlığı ile 
Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülmekteydi. 

İç ve dış ekonomik, malî ve ticarî olayların izlen
mesi ve bilgilerin toplanması ve belgelerin süratle de
ğerlendirilmesini sağlamak amacıyla bu birimin teş
kilatının genişletilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor, Hü

kümet katılıyor. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var efen

dim. 
BAŞKAN — Soru işlemi bitti efendim. Sorusu 

olan var mı diye sordum Sayın Üzel. 
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M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — önergenin tezat-
lığı üzerinde efendim. 

BAŞKAN — Bitti Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Madde üzerinde 

değil, önerge üzerinde efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde soru ol
maz malumu âliniz. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bir başka madde 
ile tezat teşkil ediyor önerge efendim. Gelecek olan 
8 inci maddenin (a) fıkrası ile karşılaştırıldığında, bu 
önergenin kabul edilmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza suna
cağım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 7. — Dış Ekonomik İlişkiler Genel Mü

dürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk 

eden; dış kamu borçlanmalarının hazırlık, âkit, ke
falet ve garanti işlemlerini yürüterek dış kamu borç
lanmalarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı 
yapmak, 

b) Sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yar
dımları dışındaki dış yardımlann kullanılmasına, bu 
borç ve dış yardımlara, ait mukavele ve anlaşmaların 
uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışuıda 
yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlem
leri 1173 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ye
rine getirmek, 

c) Yıllık programlar çerçevesinde ödemeler den
gesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değer
lendirmek ve ekonomik tahliller yapmak, 

d) Bu konularla ilgili olarak yabancı devletler 
ve milletlerarası kurullar ve bunların temsilcilik ve 
temsilcileriyle 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçe
vesinde malî konularda temas ve müzakerelerde bu
lunmak, 

e) Yabancı ülkeler ve piyasalardan borç alma 
ve yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç verme 
esas ve şartlarını belirlemek ve uygulamak. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 
MADDE 8. — Banka ve Kambiyo Genel Müdür

lüğünün görevleri şunlardır: 
a) Malî sektörün ekonomik kalkınmada etkinli

ğini sağlamak amacıyla iç ve dış ekonomik gelişme
leri izleyip, değerlendirmek, 

b) Bankalar Kanunu, 2499 sayılı Seımaye Piya
sası Kanunu, 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri 
Kanunu, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanunu, bunların ek ve tadilleri ile sair il
gili mevzuat çerçevesinde mevduat ve tasarrufun teş
vik ve tanzimine, uzun, orta ve kısa vadeli kredilere, 
sermaye piyasasına, para ve kredi politikalarına iliş
kin esasları düzenlemek, bizzat uygulamak veya ilgili 
kuruluşlarca uygulanmasını izlemek, 

c) 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun ve sair kanunların bu konuda ver
diği görev ve işlemleri yürütmek, 

d) T.C. Merkez Bankasının Müsteşarlık ile iliş
kilerini Merkez Bankasına özel kanun ve imtiyazlar
la verilen hususlar saklı kalmak üzere düzenlemek. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bi

raz önce verilen önerge ile kabul edilen Ekonomik 
Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile 
8 inci maddedeki, Banka ve Kambiyo Genel Müdür
lüğüne ait (a) fıkrası hükmü, nasıl bir çalışma ile 
bağdaştırıla'bilir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEM0Ç1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; burada Banka ve Kam
biyo Genel Müdürlüğü, malî sektörle ilgili olarak, iç 
vedış ekonomik gelişmeleri izleyecektir, değerlendi
recektir ve biraz önce genel müdürlük haline gelme
sini kabul ettiğiniz Ekonomik Araştırmalar ve De
ğerlendirme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ha
linde çalışacaktır. 

Biraz sonra görüşeceğimiz 13 üncü maddede, bu 
genel müdürlüğün görevlerini şu şekilde saymışız; il
gili fıkrayı okuyorum : 

«iç ve dış ekonomik, malî ve ticarî olayları izle
mek ve bu konulardaki bilgileri değerlendirmek, iç ve 
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dış ekonomik ve ticarî ilişkilerle ilgili istatistikî bil
gileri düzenlemek, 

Müsteşarlığın çalışma konularına ilişkin bilgileri 
toplamak ve değerlendirmek,» 

Dolayısıyla, herhangi bir çelişki yoktur. Banka ve 
Kambiyo Genel Müdürlüğü münhasıran bankacılık ve 
malî mevzuatla ilgili bilgileri toplayacak, değerlendi
recek ve diğer genel müdürlüklerle koordinasyon ha
linde çalışacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Kamu Finansmanı Genel Müdür

lüğünün görevleri şunlardır: 

a) Hazine işlemlerini yapmak; Hazine mevcut
larından Devlete ait para, kıymetli maden ve değer
leri muhafaza etmek, nemalandırmak, yönetmek ve 
Hazine esham ve tahvilat cüzdanını saklamak, 

b) Millî paranın tedavülünü ve istikrarını para 
politikası ile birlikte düzenlemek, madenî paranın 
basılması, Devlet tahvili, Hazine bonosu, borçlanma 
senedi çıkarılması, Hazine garantisi ve kefaleti ve
rilmesi işlemlerini kanunlarda mevcut hükümler çer
çevesinde ve Merkez Bankasına özel kanunlarla ve
rilen görevler ve imtiyazlar saklı kalmak üzere yürüt
mek, 

c) Hazine hissedarlığının icabettirdiği işlemleri 
yapmak, 

d) Yıllık programlar çerçevesinde; İktisadî Dev
let Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları genel 
yatırım ve finansman programını Devlet Planlama 
Teşkilatının görüşünü alarak hazırlamak, uygulama
sını izlemek, iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
iktisadî Kuruluşlarının kuruluş kanunlarında göste
rilen ve Müsteşarlığı ilgilendiren görevleri yapmak 
ve finansman programlarının kalkınma planı ve yıllık 
programlarda belirlenen hedeflere yönelik olarak uy
gulanması için gereken tedbirleri almak, 

e) Nakit yönetiminde; genel ve katma bütçeli 
idarelerle özel bütçeli kuruluşların ve döner sermaye
lerin para politikasıyla uyumunu ve nakit imkânları
nın ve kamu fonlarının yıllık programlarda belirlenen 
ilkelere uygun olarak kullanımını sağlamak, geri 
dönmelerini izlemek ve Devletin yurt dışındaki genel 
bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak ve iç ödemeler, 
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dış ödemeler ve Devlet borçları saymanlıkları kur
mak, 

f) Darphane ve Damga Matbaasının Müsteşarlık 
ile ilişkilerini düzenlemek ve yönlendirmek, 

g) Müsteşarlık ile ilgili İktisadî Devlet Teşekkül
leri, Kamu İktisadî Kuruluşları ve bağlı ortaklıkların 
faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümle
rine uygun olarak yürütülmesini takip etmek ve Kamu 
İktisadî Teşekkülleri Koordinasyon Kurulunun sekre-
terya hizmetlerini yürütmek, 

| h) Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak 
I her türlü iç borçlanmaların hazırlık, akit, ihraç ve 

dış borçlanmalar da dahil olmak üzere tediye, itfa 
ve kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen ke
falet, taviz, garanti ve ikrazata ilişkin işlemleri yap
mak, 

ı) 2808 sayılı Kanunla değişik 6326 sayılı Pet
rol Kanununda Müsteşarlığın görevleriyle ilgili ola
rak verilen ve vergi mevzuları dışında kalan hüküm
lerinin uygulanmasını ve takibini temin etmek. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soru sormak isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorunuz var. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddenin, özel
likle (e.) fıkrasında, «Nakit yönetiminde; genel ve kat
ma bütçeli idarelerle özel bütçeli kuruluşların ve dö
ner sermayelerin para politikasıyla uyumunu ve nakit 
imkânlarını ve kamu fonlarının yıllık programlarda 
belirlenen ilkelere uygun olarak kullanımını sağlamak 
konusu ele alınmış. 

Benim izleyebildiğim kadarıyla, fonların bazıların
da kullanılmayan kaynaklar birikiyor ve bu birikim
ler bankalarda kalıyor. Bu arada bazı devlet kurum
larında da nakit ve ödenek olmadığı için, işlemlerin 
yapılamadığını görüyoruz. Acaba nakit yönetiminde 
birtakım aksaklıklar mı vaVdır ki, bir yanda birtakım 
fonlar atıl olarak bankalarda beklemekte, bir yanda 
da kamu hizmetleri yapılamamaktadır? Bu konuda 
açıklama yapılırsa memnun olurum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
[ Başka soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 
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Sayın Üzel, buyurun sorunuzu sorun. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

9 uncu maddenin (e) fıkrasının en sonunda, nakit de
netimleri'konusunda; «...Devletin yurt dışındaki ge
nel bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak ve iç ödeme
ler, dış ödemeler ve Devlet borçları saymanlıkları 
kurmak» denilmektedir. 

Bu saymanlıklar dış ödemeler için dış teşkilat ola
rak da kurulacak mı, kurulmayacak mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Son cümle
yi bir daha sorarlar mı efendim? 

BAŞKAN — Sayın Üzel, son cümleyi tekrar 
eder misiniz efendim? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Maddedeki ifa
deye göre, «Devletin yurt dışındaki genel bütçe ile 
ilgili ödemelerini yapmak ve iç ödemeler, dış ödemeler 
ve Devlet borçları saymanlıkları kurmak...» 

BAŞKAN — Efendim, işitemiyoruz; sayın millet
vekilleri lütfen oturalım efendim... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Müsteşarlığın dış 
teşkilatı da kurulacağına göre, bu saymanlıklar da dış 
teşkilat olarak kurulacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Cevabım 
hayır efendim. Dış ödemeler Saymanlığı bu görevi 
yapmaktadır. Sayın Arıkan'ın ifade ettikleri gibi, öde
melerde zaman zaman aksaklıklar olmaktadır. Bu 
tamamen nakit idaresiyle ilgili bir hadisedir. Nakit ida
resi fevkalade dikkatli bir şekilde takip edilmekte, 
koordine edilmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
İhracat Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — İhracat Genel Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır: 
a) ihracatın kalkınma planları ve yıllık prog

ramlarda öngörülen hedef çerçevesinde yürütülmesi
ni sağlamak, 

b) İhracat politikasının ilgili bakanlık ve kuru
luşlarla işbirliği suretiyle tespitine yardımcı olmak ve 
uygulamak, 

c) İhracatın geliştirilmesi imkânlarını ve bu im
kânlardan azamî döviz gelirleri sağlama yollarını 
araştırmak, 

d) ihracatla ilgili mevzuatı hazırlamak, uygula
mak, 

e) ihracat konusu olan tarım ürünlerinin des
tekleme alım fiyatlarının tespiti ile ilgili işlemleri 
yürütmek, 

f) ihracat belge ve ruhsatnamelerini düzenlemek, 
g) ihracatçı birliklerinin dış ticarete ilişkin çalış

malarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek, 
h) Dış fuar ve sergilere katılma esaslarını tespit 

etmek. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; aslında bu 10 uncu madde, 11 inci 
madde ile 14 üncü madde arasında bazı noksanlık
ları ortaya koyduğu için, acaba bu maddenin görü
şülmesi sırasında - herhangi bir önerge vermemekle 
beraber - komisyon ve hükümet düşüncemize iştirak 
eder de küçük bir redaksiyon yapmak suretiyle fikri
mizi yerine getirir mi diye ifade etmek istiyorum. 

ithalat Genel Müdürlüğünün görevlerine ait 11 inci 
maddenin (f) fıkrasında, «Fiyat ve kalite kontrol iş
lerini düzenlemek» deniyor. Yani ithalat maddelerinde 
biz, fiyat ve kalite kontrol işlerini düzenlemekle bir 
umum müdürlüğü görevlendiriyoruz; ithalat madde
lerinde fiyat ve kalite kontrolü... 

14 üncü maddenin (b) fıkrasında, Dışticarette Stan-
dardizasyon Dairesi Başkanlığının görevleri arasında, 
«Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve mec
buri uygulamaya konulması talebinde bulunulan stan
dartların dış ticarete konu olanlarından ihtiyaç duyu
lanların standardına göre denetimlerini yapmak» de
niliyor. 

Malumlarıdır ki, bu konularda norm, standart ve 
kalite farklı şeylerdir. Bunu herhalde, teknisyen ar
kadaşlarımız, özellikle sanayi sektöründe çalışmış mü
hendis arkadaşlarımız çok daha iyi bileceklerdir.' Türk 
normları bugün için var mı, yok mu? Bunu Türk Stan
dartları Enstitüsü bilecektir. Türk Standartları Ensti
tüsü, standart tespit etmektedir; fakat bir türlü ka
lite kontrolü bu memlekette yapılmamaktadır. Özel
likle ihracatta kalite kontrolü, hepimiz biliyoruz ki, 
çok önemlidir. Yaptığımız ihraç ürünlerinden, ihraç 
maddelerinden, kalitesini kontrol etmemekten dolayı 
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şimdiye kadar pek çok geri gelenler veyahut yabancı 
limanlarda kalitesinin uygun olmaması dolayısıyla 
bekleyenler olmuştur. 

O itibarla, ihracat Genel Müdürlüğü itibarıyla 
noksanlığını gördüğümüz ihraç mallarımızın kalite 
kontrolünü temin edici bir hükmü buraya koymak 
mümkün müdür? Yoksa, komisyon veya hükümet, 
şimdi bu hükmü buraya böyle koymak mümkün de
ğildir diyecek olursa, lütfen zabıtlara geçirilmek su
retiyle bunun tespitini yapalım ve ihraç mallarında 
da kalite kontrolünü temin etmeyi bir görev olarak 
bu ihracat Genel Müdürlüğüne verelim. Hakikaten, 
bu ihraç mallarımızda kalite kontrolü, hepimizin bil
diği üzere, çok önemli ve gayet geniş bir konudur. 

Eğer buna iştirak edecek olurlarsa, madde met
ninde herhangi bir değişiklik yapmak, önerge vermek 
gibi bir usulün zorluğu karşısında, belki redaksiyon 
hatası gibi kabul ederek, düzeltmek de mümkündür. 
İhracatta kalite kontrolü görevinin İhracat Genel Mü
dürlüğüne verilmesi lazımdır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — ihracat Genel 

Müdürlüğünün fonksiyonları ve görevleri arasında, 
ihraç ürünlerinin taban fiyatlarını, destekleme alım 
fiyatlarını tespit etmek de yer almıştır. Bugüne ka
dar veyahut iki sene öncesine kadar Tarım Bakan
lığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı gibi ilgili bakanlık 
yetkilileri ve üniversite yetkililerinden müteşekkil bir 
koordinasyon kurulu Devlet Planlama Teşkilatının 
koordinatörlüğünde devamlı olarak çalışıyordu - çün
kü, çok önemli bir konudur- bütün maliyet unsur
larını inceden inceye ayrıntılarıyla tespit ediyordu ve 
netice olarak bu maliyet üzerinden taban fiyatlarını 
tespit edip, destekleme alım fiyatlarını tayin ediyor
du. 

Şimdi 'burada İhracat Genel Müdürlüğüne bu gö
rev veriliyor; ama acaba bu görev sadece bir işlem
den ibaret midir, yoksa nakikaten şimdiye kadar uy
gulanan ve Devlet Planlama Teşkilatının koordinatör
lüğünde yapılan ciddî bir organizasyon mudur? 

Birinci olarak bu konuda sayın bakandan cevap 
rica ediyorum. 

ikinci konu, sigorta konusu; yani ihraç malları
nın sigortalanması konusu, iki senedir ihracat Genel 
Müdürlüğü kararnameyle çalıştığından, bugüne kadar 
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böyle bir sigorta konusunu düşündü mü, buna ihti
yaç duydu mu ve bu ihraç ürünlerine uygulanan sigor
ta sistemini geliştirdi mi? Çünkü, bu ihraç tüccarları
nın müstahsillerden veresiye aldıkları malları için, 
«Malımı götürdüm, çürüdü depoda; karşılığını alama
dım ve iflas ettim» gibi, birçok kontrolsüz beyanları 
var. Buna benzer birçok durumlarla karşı karşıya ka
lınmaktadır. Devlet bunu nasıl halletmeyi düşünmek
tedir; konu ortada durmaktadır? 

O bakımdan, sigortalama her yönden yarar sağ
lamaktadır. Bu konu geciktirilmiştir. Bununla ilgili 
çalışmalar ne düzeydedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; destekleme fiyatlarının 
nasıl tespit edildiği hepinizin malumlarıdır. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Müsteşarlığı ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı ile ilgili kuruluşlar bir koordinasyon 
halinde bu konuda çalışırlar ve destekleme taban fi
yatları, alım fiyatları tespit edilir. 

Eğer bunlar ihracat konusu iseler, bununla ilgili 
bu çalışmalar yürütüldükten ve bu organizasyon ya
pıldıktan sonra sonuç, Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığı tarafından gerçekleştirilir. Bu çalışmalar daha ön
ceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır
dı. Bumda bir yenilik yoktur; bugüne kadar yapıl
makta olan icraat devam etmektedir. 

ihracatta sigorta konusu da üzerinde çalışılan 
konulardan bir tanesidir. Zannediyorum yakında bu 
çalışmalar bir neticeye bağlanacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabu/ 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
ithalat Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — ithalat Genel Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır: 
a) ithalatın kalkınma planları ve yıllık program

larda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini 
sağlamak, 

b) İthalat rejimi ile programını hazırlamak, uy
gulamak ve ithalatla ilgili izinleri vermek, 

c) iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını izlemek 
ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 
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d) İthalat müsaadeleriyle ilgili belge ve ruhsat
nameleri tanzim etmek, 

e) ithal mallarının dünya piyasalarına uygun 
olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, 

f) Fiyat ve kalite kontrol işlerini düzenlemek, 
g) Milletlerarası fuarların ithalat ile ilgili işlem

lerini düzenlemek ve yürütmek. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı efendim? Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
MADDE 12. — Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

nün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planları ve genel ekonomik politi-

. kalar çerçevesinde, iki taraflı ve çok taraflı ticaret 
ve madde anlaşmaları ile ticaret protökollarını gerek
tiğinde ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği ha
linde hazırlamak, 

b) Ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili 
mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygula
mak, 

c) Milletlerarası veya bölgesel ekonomik ve ti
carî işbirliği anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalışma
larına ve müzakerelerine katılmak, 

d) Sınır ticaretiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, 
e) Ekonomik ve ticarî anlaşma bulunmayan ül

kelerle ticarî ilişkileri düzenlemek ve bu faaliyetlerin 
gerektirdiği işbirliğini sağlamak, 

f) Dış temaslarla ilgili protokol işlerini düzen
lemek. 

BAŞKAN =— 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde kaibul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. — Değerlendirme Dairesi Başkan

lığının görevleri şunlardır. 
a) İç ve dış ekonomik, malî ve ticarî olayları 

izlemek ve bu konulardaki bilgileri değerlendir
mek, iç ve dış ekonomik ve ticarî ilişkilerle ilgili is-
tatistiki bilgileri düzenlemek, 

b) Müsteşarlığın çalışma konularına ilişkin bil
gileri toplamak ve değerlendirmek, 
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c) Ekonomik ve ticarî konularda anket ve en
dekslerle devamlı tahliller yapmak, konjonktür etüt
lerini hazırlamak, 

d) Bilgi işlem merkezinden yararlanarak bilgi
leri depolamak, 

e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri ve 
Müsteşarlığın yayın görevlerini yapmak. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Soru... 
BAŞKAN — Sorunuz var. 
Başka sorusu olan var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, burada Değerlendirme Genel Müdürlüğüne de 
çok önemli bir görev verilmiş; safi gelişmenin, 
sosyal kalkınmanın göstergesi rakamlarla ifade edi
liyor, bunları toparlayıp değerlendirme görevi, iç ve 
dış malî, ticarî ve ekonomik olayları takip, istatis-
tikî bilgileri toplama ve onları değerlendirme... 

Her şeyden evvel bize sağlam bilgi lazım. Bu
gün biliyoruzki, bu bilgiler Devlet Planlama Teş
kilatında, Devlet İstatistik Enstitüsünde toplanıyor. 
Son zamanlarda yahut da 5 - 10 yıldır, İstatistik 
Genel Müdürlüğündeki araştırma elemanları çok za
yıfladı, dışarıdaki sektörlere gittiler. Böylece, İstatis
tik Genel Müdürlüğü sıhhatli istatistik! bilgileri, 
araştırmaları toplamaktan mahrum kaldı. 

Devlet Planlama Teşkilatı 1973 yılında, millî geliri 
tespit eden anaanketleri tertipledi. Gerçi Türki
ye'de İstatistik Genel Müdürlüğü de bir araştırma 
yaptı, elimizde onun rakamları da var; halen 1986 
yılında Boğaziçi Üniversitesinin yaptığı etütler, araş
tırmalarda var. 

1973 yılındaki millî gelir rakamları, göstergeleri 
bugün biliniyor; fakat ondan sonraki gelişmeleri ve 
bugünkü son durumu, yani 1973 yılından beri millî 
gelirin ne olduğunu doğru dürüst bilemiyoruz. 

Geçenlerde gazeteden okudum, Dünya Bankası, 
«Türkiye'de en son olarak millî gelirin 70 milyar 
dolardan 50 milyar dolara düştüğünü» ifade ediyor. 
Halbuki, devamlı olarak resmî makamlar, hükü
met, «Millî kalkınmanın her yıl yüzde 3, yüzde 5 
oranında arttığını; bu konuda hızlı bir gelişme ol
duğunu, refaha doğru gittiğimizi, zenginleştiğimizi 
ve millî gelirlerimizin arttığını» söylüyor. Biz han
gisine inanacağız?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, bu soru mu efendim? 
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BAŞKAN T- Evet Sayın Aydemir; lütfen soru
nuza geçin efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Bu Değer
lendirme Dairesi Genel Müdürlüğü iki senedir faali
yette bulunduğuna göre, kalkınmamızın göstergesi 
olan millî kalkınmayla ilgili araştırmaların, istatistikî 
verilerin ve buna benzer donelerin hangisi doğru
dur? Kendileri bu konularda yeni bir araştırma ya
pıyorlar mı; her şeyden evvel, yeterli eleman ellerinde 
mevcut mudur? Bu konularda, sayın hükümet 
bize bilgi verirlerse memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
sayın konuşmacının fevkalade kapsamlı konuşmasın
dan çok etkilendim, kendileri gayet geniş bilgiler 
verdiler, sağolsunlar. 

Efendim, gayet tabiî Hazine ve Dışıticaret Müs
teşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsüyle ve Devlet 
Planlama Teşkilatıyla fevkalade iyi bir koordinas
yon ve işbirliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca, Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığının yurt dışında elemanla
rı, temsilcileri vardır. Bu temsilciler de, yurt dışında
ki istatistikî bilgileri Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığına gönderirler. İç ve dış tüm istatistikî bilgiler 
burada toplanır ve bu bilgiler değerlendirilip hükü
mete arz edilir. 

Kendisinin özlemini duyduğu kaliteli, çalışkan ele
manlarımız mevcuttur. Bu kaliteli elemanların sayı
sının da artırılmasına çalışılmaktadır. 

Sayın Aydemir endişe buyurmasınlar, Devlet İs
tatistik Enstitüsü tarafından, zaman zaman ilan edi
len veriler doğrudur. Ancak, dönemler itibariyle bi
rinci tahmin, ikinci tahmin, üçüncü tahmin diye 
bazı tahminler yapılmaktadır. Tabiî ki, dönemler 
itibariyle yapılan tahminler birbirlerinden farklı ne
ticeler verebilirler. İlk üç ayda elde edilen verilere 
göre yapılan tahmin başkadır, daha sonra altı aylık 
veya on aylık verilere göre yapılan tahminler ve 
ondan sonra da geçmiş yıla ait kesin değerlendirme
ler farklı olacaklardır. Hepsinin bir manası, hepsinin 
bir anlamı olmak gerekir ve hepsini kendi çerçevesi 
içinde doğru kabul edip, öyle değerlendirmek gere
kir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

13 üncü madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 420 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 13 üncü maddesindeki «Değiştirme Dairesi 
Başkanlığı» ifadesinin, «Ekonomik Araştırmalar ve 
Değerlendirme Genel Müdürlüğü» olarak değiştiril
mesini ve aynı maddenin (a) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

a) İç ve dış ekonomik, malî ve ticarî olayları 
izlemek ve bu konulardaki bilgileri değerlendirmek, 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının görevleri ile 
ilgili tekliflerde bulunmak iç ve dış ekonomik ve ticarî 
ilişkilerle ilgili istatistikî bilgileri toplamak, 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Gerekçe ı 
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Ge

nel Müdürlüğünün ekonomik ve ticarî konularda elde 
ettiği bilgiler muvacehesinde Müsteşarlığın görev
leri ile ilgili olarak tekliflerde bulunarak, Müste
şarlığın alacağı ekonomik ve ticarî kararlara yar
dımcı olması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyormu 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dışticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14. — Dışticarette Standardizasyon Da

iresi Başkanlığının görevleri şunlardır, 

— 492 — 



T. B. M. M. B ; 92 15 . 4 4 1986 Ö : 1 

a) İhraç ve ithal mallarının standartlaştırılması-
nı sağlamak, ihracatın 'bu bakımdan denetlenmesi 
işlemleriyle uğraşmak ve 'bunlara ait mevzuatı uy
gulamak, 

b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve 
rnedburî uygulamaya konulması talebinde bulunulan 
standartların dış ticarete konu olanlarından ihraç 
duyanların Bakan onayı ile mecburî tatbikata koy
mak maksadıyla, standardına göre denetimlerini 
yapmak veya yaptırmak, 

c) Mevzuatın diğer bakanlık ve makamlara bı
raktığı konular hariç olmak üzere ticarete konu olan 
ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

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

HBSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sorum var. 
M. NURİ ÜZEL pskişehir) — Benim de sorum 

var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkanım, 

Dışticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığına it
hal ve ihraç mallarının standartlaştırılması görev ola
rak veriliyor. 

Geçen yıl yurdumuz bu konuda, bilhassa ithal 
mallan üzerinde çok önemli bir olay yaşadı. Tohum
lukların ithali tamamen serbest bırakıldı; önüne 
gelen ithal malı tohumu Türkiye'ye getirdi ve böyle
ce patates ve diğer ürünlerde yurt çapında üretim 
patlaması oldu. Tohumlukların ithali serbest bırakıl
dığı ve standarttan geçmediği için, herkes istediği 
tohumu yurda getirdi; böylece, üreticinin 'elinde ih
raç edilemeyen ürün kaldı, çünkü, o ihraç edilemeyen 
ürünün ihraç edjlmesi gerekirdi. Bu yapılamadığı 
için; çoğu ürünler fazlasıyla üretildiği halde, sırf 
standartlara uymayan tohumluklardan üretildiği için 
dış ülkelere ihraç edilemedi, dış ticaret tıkandı, böyle
ce üretici perişan oldu. Bugün yurt çapında üreti
cide böyle bir kanaat hâkimdir. Acaba bu doğru 
mudur? Böyle bir tespitle, önümüzdeki yıl için bu 
tohumlukların ithalinde bir standart düşünülüyor 
mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; gayet tabiî ki, bu tohum

lukların standardryla ilgili bizim tebliğimiz var; an
cak ithalatçı, Tarım |Orman ve Köyişleri Bakanlığın
dan aldığı bu tohumluk sertifikası belgesini göster
mek suretiyle de ithalat yapabiliyor. Ancak, getiri
len tohumluklar ile artan patates ürününün mik
tarı, herhangi bir şekilde bizim patates ihracatımızı 
tıkamamıştır. Ürünün artması patates ihracatını tı
kamaz. Eğer ihracat imkânları mevcutsa, elinizde pa
tates varsa, dünyada arz - talep dengeleri öyle gidi
yorsa, siz de iyi fiyat veriyorsanız, patatesinizi sa
tarsanız. Türkiye'de yetiştirilen patateslerin hepsi, dı
şarıdan getirilen tohumlardan elde edilen patates 
değildir. Türkiye'nin yapabildiği bir patates ihracatı 
vardır; bu ihracat geçen sene, evvelki sene olmuşsa 
olmuştur, bu sene de olacaktır. Getirilen tohumluk
larla patates ihracatının tıkanması arasında bir mü
nasebet yoktur. Getirilen tohumlar verimi çok, irilik 
itibariyle fazla bir patates mahsulünün elde edilme
sini sağlamıştır; bu da şu veya bu şekilde ihracatı 
tıkamamıştır kanaatindeyim. Sertifika alınması gerek
lidir ve standart da mevcuttur efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

tarımda standart, aynı zamanda kalitenin de bir neb
ze beraber aranacağı bir husustur. «Tarım ürünlerin
deki standart» deniyor; kalite de onların altından çı
kar. Yalnız, «Tarım dışı ürünlerde ve mamullerde 
standart» deyince, sadece matematik ölçülere göre 
yapılan imalat mevzubahistir; kalite bunun içinde 
olur gibi görünmekle beraber, yapılan imalatta ka
liteye pek önem verilmemektedir. Böylece, standartla 
kalite ayrı ayrı olmaktadır. 10 uncu maddenin görü
şülmesi sırasında üzerinde durduğum, ihracat ma
mullerinin kalite kontrollerinin nasıl yapılması la
zım geldiği hususu, şimdi burada da önem kazanı
yor. 

Demin 10 uncu maddeye dair yaptığım tenkit 
konuşması sırasında sayın bakan, bunun karşılandığı
nı ifade etti; ancak şimdi 14 üncü maddede, tatbi
katta bunun ne şekilde yürütüleceğini zabıtlara ge
çirmek ve bdlahara bunu ileride takip edip aramak 
bakımından sormak istiyorum: Standartlara göre ya
pılan denetim içerisinde kalite kontrolü de dahil 
midir, değil midir? 

İkincisi, bu dairenin denetim elemanları kimler 
olacaktır, hangi elemanlar bu denetimleri yapacaktır?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; dış ticarette Standardizas-
yon Dairesi Başkanlığı, Türk Standartlan Enstitüsü 
tarafından hazırlanmakta olan standartlar esas alı
narak çalışmaktadır. Müsteşarlığın bağlı olduğu ba
kanlıktan alınan onay ile bu standartlar arasında zo
runlu uygulamaya tabi olanlar bir sirküler ile Resmî 
gazetede yayınlanmakta ve bu standartların gerektir
diği kalite kontrolları, bu konuda ihtisas kursların
dan geçirilmiş ve yetiştirilmiş ihraç kontrol memur
ları tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet halen, 47 
il ve ilçede bulunan kontrol teşkilatının toplam 400 
elemanı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bugüne 
kadar 70'in üzerinde madde kontrol ettirilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KÂZIM ÎPEK (Amasya) — Sayın Başkan, so

ru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Başka sorusu olan var mı efendim? 

Yok. 
Buyurun Sayın İpek. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Başkan, De

ğerlendirme Dairesi Başkanlığı bir öneriyle genel 
müdürlük haline getirildiğine göre, acaba Standar-

- dizasyon Dairesi Başkanlığı da bereberlik sağlamak 
için genel Müdürlük yapılamaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim; bağımsız daire Başkanlığı olarak 
görevini yerine getiriyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 15. — Müsteşarlığın merkez kurulu
şundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 

a) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Baş
kanlığı, 

lb) Hukuk Müşavirliği, 
c) Müsteşarlık Müşavirleri, 
d) Hazine Kontrolörleri. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı 
MADDE 16. — Müsteşara bağlı Bankalar Ye

minli Murakıpları Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat ile Ban

kalar Yeminli Murakıp ve muavinlerine verilen gö-
.rev ve yetkilerin gerektirdiği murakabe ve inceleme 
'işlerini yürütmek, 

Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde 
Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesirii uygun 
gördüğü diğer işleri yapmak. 

Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda 
mevzuat ve tatbikatla ilgili her türlü araştırma ve 
diğer çalışmaları yapmak ve yürütmek, görüş bildir
mek ve tekliflerde bulunmak. 

b) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu bir Baş
kan ile yeteri sayıda Bankalar Yeminli Murakıpları 
ve yardımcılarından teşekkül eder. 

c) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Baş
kanı, yeminli murakıp sıfat ve yetkisine sahiptir. 

d) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun ça -
lışma esasları Yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır. 
a) Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hu

kukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğu
racak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Hazine menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlık
ları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, an
laşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya
pılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bil
gileri hazırlamak ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Mü
dürlüğünü ilgilendirmeyen idarî davalarda Müste
şarlığı temsil etmek. 

d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleş
tirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalış-
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masını temin etmek amacıyla gerekli hukukî tek
lifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak, 

e) Müsteşarlık kuruluşları tarafından hazırlanan 
veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gön
derilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hu
kukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Soru sormak isteyen?.. 
Sayın Nuri üzel ve Sayın Cahit Tutum soru 

sormak istemiştir. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı zaten Başbakan
lığa bağlıdır. Bu itibarla, (e) fıkrasındaki, «... Baş
bakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını (hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini 
bildirmek» denirken, Başbakanlıktan gönderilmesi 
konusu burada fazla olmaktadır; çünkü müsteşar
lık zaten Başbakanlığa bağlıdır. Ancak, şu anlaşıla
bilir mi? «Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük 
ve yönetmelik tasarılarını» derken, bu tasarının müs
teşarlığa verdiği görevlerle ilgili Başbakanlığın gön
derdiği kanun, tüzük ve yönetmelikler midir; yoksa 
Başbakanlıktan gönderilen bütün genel kanun, tüzük 
ve yönetmelikler midir? 

Eğer, birinci şekilde olursa - Tasarının gerek
tirdiği görevlere ait kanun, tüzük ve yönetmelikler 
Başbakanlıktan gönderilecek olursa - bu, müsteşarlı
ğın zaten Başbakanlığa bağlı olması dolayısıyla, ken
disinin esas görevi içindedir. Şayet başka kanunlara 
ait bir görüş bildirecek olursa bu, müsteşarlığın gö
revlerinden çıkar; başka bakanlıkların, bu kanunda 
görülen görevlerden gayrı kanun, tüzük ve yönetme
likler üzerinde müsteşarlığın görüşü alınmak istenir 
ki, bu, teşkilat hukuku açısından bu müsteşarlığın 
görevleri hududundadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTE'MOÇÎN (Bursa) — Efendim, 
gayet tabiî ki, anlaşılması gereken, müsteşarlığın 
konusu ile ilgili kanunlar hakkında araştırmaları 
yapmak şeklindedir. 

Ayrıca, Başbakanlıktan gelecek hangi kanunlar
la müsteşarlığın hukuk müşavirliğinin ilgilenmesi 
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konusu, ilgili olduğu bakan; yani Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığı tarafından tespit edilmek
te ve müsteşarlığa sevk edilmektedir. 

Arz ederim. 

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

maddenin (a) bendinde, «Müsteşarlığın diğer birim
lerinden sorulan hukukî konular ile hukukî malî, cezaî 
sonuçlar doğuracak işlemler «hakkında görüş bildir
mek» denilmektedir. Burada, «Müsteşarlığın diğer 
birimlerinden sorulan» cümlesinden kasıt şu mu
dur: Her birim, hukuk müşavirliğince doğrudan 
doğruya soru gönderebilecek mi? Başka bir deyişle, 
herhalde Devlet Plaalama Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanundan kopya edilirken bu 
cümle yanlış kopya edilmiş yahut kopya çeken, iba
reyi eksik bırakmış: Devlet Planlama Teşkilatı bu işi 
başka disiplin içinde yapar; yani her birim Devlet 
Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunda belirtilen cümleden farklı olarak müs
teşarlıkla doğrudan doğruya yazışarak, birtakım so
ruları sorabilecek midir? Birinci nokta bu. 

Sayın Başkan, ikinci sorum da şu: 17 nci mad
denin (d) bendinde, «'Müsteşarlığın amaçlarını daha 
iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uy
gun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hu
kukî teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak» 
denilmektedir. Efendim, «teklif» denirken, bir hukukî 
teklif olmaz; çünkü gayri hukukî teklif olmaz. Bu
rada, «hukukî.» denilmesine de gerek yok, sadece 
«Gerekli teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak» 
denilse daha isabetli olmaz mı? Çünkü, - Müsteşar
lığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, 
plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek» 
dendiği zaman gayet tabiî oluyor. Zaten hukuk 
müşavirliği ekonomik analizleri yapacak değildir. Bi
naenaleyh, «Hukukî teklif» demek suretiyle, birta
kım yeni terimler yazılmadan sade bir dil kullanılsa 
daha isabetli olmaz mı? 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Efendim, 
konu hukuk müşavirliğiyle 'ilgili olduğu için, metin 
kaleme alınırken yazan arkadaşlar «Hukukî teklif-
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ler» ibaresini kullanmışlardır. O tabir buradan kal
dırılsa hiçbir sakıncası ( yoktur. Muhafaza edilme
sinde de ayrıca bir garabet veyahut bir terslik de 
yoktur; ifade perçinleştirilmiştir. Kaldırılabilir de, 
bu şekilde yazılmış olmasında da herhangi bir yan
lışlık yoktur. 

Gayet tabiî hukuk müşavirliği, diğer birimlerden 
gelen muhtelif hukukî konuları alacak, inceleyecek, 
onlara bilgi ve görüşlerini sunacaktır. Bu, halihazırda 
Maliye ve Gümrük Bakanlığında da böyle yürütül
mektedir. Bir kuruluşu illâ başka bir kuruluşla muka
yese etmek, ^Oradan kopye çekerken yanlış yapılmış; 
o öyle, buradaki böyle olması lazım, düzeltilmesi 
lazım» diye fikir ileri sürmek bence doğru değildir. 

CAHİT TUTUM .(Balıkesir) — Makam?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK ~BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMİÇİN •(Bursa) — Bakanlıkla 
alakası yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Müsteşarlık ma
kamından geçmeyecek değil mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
eğer müsteşarlığın mutlaka onayının alınmasını ge
rektiren bir husus ise, müsteşarlığa gönderilir, müs
teşarlık havale eder. O kadar önemli bir hadise de
ğil; genel müdürlük sorar, bilgi ister, mütalaa arzu 
eder, normal prosedür seyrini takip eder. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
17 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Müsteşarlık müşavirleri 
MADDE 18. — Müsteşarlıkta özel önem ve ön

celik taşıyan konularda müsteşara yardımcı olmak 
üzere onbeş müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir. 

Müsteşarlık müşavirleri müsteşarlık makamına 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun 
hükmünde kararnamenin 18 inci maddesinde; dün 
kaldırmaya ve temizlemeye çalıştığımız, büyük bo
yutlarda devletin üzerinde yük olan ve aynı za
manda insan kıyımına da bir noktada imkân ha
zırlayan müşavirlik müessesesi şimdi de bir başka 
anlamda tekrar gündeme geliyor. 

Şimdi ben sayın bakandan öğrenmek istiyo
rum. Sayın Hazine ve Dış'ticaret Müsteşarlığı, mü
şavere etmek ihtiyacını duyduğu, - Çünkü, öyle zan
nediyorum ki, artık Türkiye'nin iktisadiyatını doğ
rudan doğruya bu müşavirlik yönetecektir - müşa
vere etmek istediği hallerde yanında, belirli görevlerde 
bulunan insanların dışında, müşavirler istihdam etme
sinin hangi mantıkla izahı mümkündür? Çünkü, 
Türkiye'nin ekonomisini tanzim ederken, gerek daire 
başkanları, gerek genel müdürler; yani bunların 
hepsi, kendisiyle müşavere edilebilecek yapıda ve o 
özellikte insanlardan oluşacaktır. 

Şimdi, kanun tasarısı hazırlanırken on tane mü
şavir düşünülmüş; ama komisyonda bu sayı onbeş ki
şiye çıkarılmış. Ben sormak istiyorum1: Acaba Sayın 
Bakan ve Sayın Hazine ve Dıştisaret Müsteşarı bu 
onbeş tane kadro, kayırmak istedeğiniz insanların 
sayısına yetecek mi? Nasıl olsa imkânımız var; onbeş 
demeyelim de, gelin şunu erkekçe otuza çıkaralım, 
hiç olmazsa kayıracağımız onbeş tane insan daha 
behremend olsun, daha nasiplensinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; oku

tuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüğülmekte olan tasarının, 18 inci maddesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Hüseyin Avni Sağesen 
Balıkesir Ordu 

Davut Abacıgil Mehmet Azizoğlu 
Balıkesir Bursa 

Hayrettin Ozansoy Fahrettin Uluç 
Diyarbakır Samsun 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak konuşmak is
tiyor musunuz Sayın Tutum? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş
kan. 

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

saygıdeğer milletvekilleri; «idarî reform» adı altmda 
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girişilen bir dizi operasyonun en önemli hedeflerin
den bir tanesi de, devletimizi müşavirler devleti ol
maktan çıkarmak idi ve öyle deniyordu. Gerçekten, 
geçmiş dönemlerin uygulamasına bakıldığında, yeni 
getirilen düzenlemelerle, bizim hiç katılmadığımız; 
ama eskisiyle kıyaslanınca daha disiplinli birtakım 
hükümler getirildiğini görüyoruz. Buna örnek olarak 
bakanlıkları gösterebiliriz. Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esaslarıyla İlgili 3046 sayılı Çerçeve Kanunun
da müşavirlik konusu, maalesef çok kötü bir biçim
de kaleme alınmış. Belki, eski dönemin çok fazla 
eleştiriler alan uygulamasına bir çözüm olabilir dü
şüncesiyle, bir 12 nci madde getirilmiştir ve orada 
denmektedir ki; «Gerekli görülen hallerde 27 nci mad
de esasları dahilinde bakanlık müşavirleri ihdas edi
lebilir.» Yani bu ifadeye göre, her bakanlıkta bakan
lık müşaviri ihdas edilmeyebilir. Tabiî doğru... Ge
rekli görülen hallerde bakanlık müşaviri ihdas edile
bilir, ihdası zorunlu değildir; ancak, 27 nci madde, 
bir gelişme hedefi olarak buna çok kötü bir sınır 
çizmiş. Bu sayı makul bir seviyede tutulsaydı, belki 
bir şey dönmezdi ama, bakınız 27 nci maddenin bi
rinci fıkrası aynen şöyle diyor; «Bakanlıklarda, özel 
önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık maka
mına yardımcı olmak üzere özel, yeteneği olanlardan 
bakanlık müşavirleri bulunabilir.» Üçüncü fıkrasın
da ise, «Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olma
dığı ve sayısı - işte ondan sonrası kötü - otuzu geç
meyecek şekilde kuruluş kanunlarında gösterilir» den
mektedir. Yani her kuruluş kanununda otuzu geçme
mek üzere müşavir ihdası mümkündür. 

Bakanlıklarda müşavir sayısı otuz olunca, tabiî 
ki, müsteşarlık müşavirleri sayısı da onbeş olur. De
min söylediğim gibi, Devlet Planlama Teşkilatının 
kopyası olan Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı da, 
tıpkı Devlet Planlama Teşkilatında olduğu gibi, on
beş diyecektir. 

Üzülerek belirtelim ki, burada, bakanlıkların mü
şavirlerinde asgarî olarak aranması mümkün olan 
küçük bir niteliğe dahi dokunulmamıştır; çünkü ba
kanlıklarda, hiç olmazsa özel yeteneği olanların ba
kanlık müşavirleri olarak istihdam edilebileceği ön
görülüyor. Burada o nitelik de aranmayacak. Nedir 
o zaman? Arpalıktır. Yani, ister bu müsteşarlık gibi 
icraî fonksiyonları ağır basan bir müsteşarlık olsun, 
ister daha çok kurmay niteliği ağır basan DPT gibi 
bir teşkilat olsun, müşavir kullanmaya kalkarsa, ni
ye kuruyorum ben bu teşkilatları? Çok sayıda yetiş
kin uzmanınız var, - burada tespit ettiğimiz gibi - çok 
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sayıda genel müdür düzeyinde yetişkin eleman ve 
onun yardımcıları var." Artık müşavire ne gerek var? 

Böyle bir müessesenin mevcut olması bence bü
yük hatadır. 18 inci maddede «... onbeş müsteşarlık 
müşaviri görevlendirilebilir» deniyor. Tabiî, bu onbeş 
müşavirin onbeşini de tayin etmeyebilirim, demek is
tiyor; ama müsteşarlık bu onbeş adet kadroyu ala
cak. 

Benim esas üzerinde durmak istediğim nokta şu
dur : Aslında bu denli güçlü, kariyer sahibi perso
nelin yoğunlaştığı seçkin bir kuruluşta, bir dairede 
onbeş adet müşavir kadrosıJha hiçbir şekilde ihtiyaç 
yoktur; ama siz bunu getiriyorsanız, bunun bir an
lamı var. Bu müsteşarlığın, politik niteliği ağır basan 
bir müsteşarlık olduğu varsayılmaktadır. Çünkü, ya
rın iktidar değiştiğinde bütün bunlar değişecek; ne 
olacak, biz bunları nereye götüreceğiz? Buraya... İşte 
bu olmaz. Bu yolu açtığınız zaman, değişecek bir 
başka iktidar için belki ferahlatıcı gibi gözüküyor; 
ama bu tatbikat kötüdür ve yapılmamalıdır. Bu müs
teşarlığın, genel müdüriük düzeyine yükselmiş kişi
leri lalettayin kimseler değildir, aksine kariyerden 
süzülerek gelen kimselerdir; ama öyle tayin edilmi-
yorlarsa, hele hele sözleşme esasını getirerek kariyer 
fikrini öldürmüşlerse, onu bilemem. 

Eskiden beri bu müsteşarlığın görev alanına gi
ren birimlerde çalışanlar, belli ki, Türkiye'nin en 
seçkin usulleriyle hizmete intisap etmiş son derece 
değerli elemanlardır. Böyle elemanların yoğunlukta 
olduğu bir kuruluşta, «Müşavirler grubu» diye böyle 
bir grup ihdas etmeniz; müşavirliğin başındaki kişi
nin değişmesi halinde dahi, - ki iktidar döneminde 
veya iktidar değişikliğinde de bu söz konusu olabi
lir - emniyet supabı olarak bir grup kadroyu «Mer
kez valiliği» gibi elinizde tutmak istemenizle ancak 
açıklanabilir ki, bu doğru değildir. 

Böyle, bağlı olan müsteşarlık veya kuruluşlarda 
«Merkez kadroları», «Merkez valiliği» gibi birtakım 
kadrolar ihdas etmeyelim; çünkü, bu iyi bir tatbikat 
değildir. Bu tatbikat, görünüşte çok iyi gözüküyor. 
Çünkü, değişecek bir iktidar için son derece yararlı 
ve çok kolay olarak birinci dereceden makama bağ
lı... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen toparlayın efen
dim. 

CAHUT TUTUM (Devamla) — Son cümlemi 
söylüyorum Sayın Başkan. 

Statüsü oldukça yüksek olan bir göreve - genel 
müdürlükten geçmesi halinde - elemanlar atanabilir; 
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bu kadro emniyet supabı görevini yapabilir ve büyük 
bir yakınma da belki olmayabilir; ama bu maddenin 
yaratacağı tahribat son derece tehlikelidir. Bu neden
le bu maddenin bütünüyle kaldırılmasını teklif edi
yorum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
# 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hazine kontrolörleri 
MADDE 19. — Hazine kontrolörlerinin görev 

ve çalışma esasları : 
a) Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıy

metini Koruma Hakkında Kanun ve kambiyo ile il
gili mevzuat, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 
6326 sayılı Petrol kanunlarının vergi dışında kalan 
hükümleri ile ilgili ve özel anlaşmalara dayalı ola
rak müsteşarlığa mevdu görevlere ilişkin konularda 
ilgili merciler, gerçek ve tüzelkişiler nezdinde incele
me, denetleme ve soruşturma yapmak, 

b) Müsteşarlığın görev konularında etütler ha
zırlamak, incelemeler yaparak mütalaa vermek, 

c) Müsteşarlıkça verilecek diğer incelemeleri ve 
görevleri yapmak, 

d) Hazine kontrolörlerinin çalışma esasları yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İzninizle Sayın Baş
kan. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa 
tasarısının 19 uncu maddesini, bir önceki madde ile 
birleştirmek suretiyle tartışmak istiyorum. 

Bir önceki madde ite müşavirlerin sayısı ondan 
onbeşe çıkarıldı ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlı
ğının müşavere etmek ihtiyacını duyduğu konularda, 
kendileriyle müşavere edecek insanları; yani onbeş 
kişiyi orada görevlendirme yetkisi verildi. 

Aslında biz, biraz önce o madde görüşülürken 
ifade ettiğimiz düşünceyi taşıyoruz ve biz biliyoruz 
ki, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının yaklaşım 
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tarzı son zamanlarda, özellikle kurulmuş olan fonlar 
yönetimlerinde ve müsteşarlıklar bünyesinde korun
mak istenen, gerçekten devlet malıyla desteklenmek 
ve büyük maaşlar ödenmek suretiyle korunmak iste
nen belirli kimselere yer hazırlama mahiyetindedir. 
Biz burada bir çarpıklık tespit ediyor ve özellikle de 
bu konunun - boyutları geniş olmak kaydıyla - tar
tışılmasını istiyoruz. 

Şimdi 19 uncu maddeyle, Hazine kontrolörlerinin 
görev ve çalışma esasları tanzim edilmektedir; ama 
maddeyi okuduğumuzda, hazine kontrolörlerinin gö
revlerinin neler olacağını ve bunların hangi esaslara 
göre çalışacaklarının tadat edileceğini normal şekliy
le anlamak gerekir ama, maalesef maddede, bunların 
çalışma sistemleriyle ilgili en ufak bir şey bulmak 
mümkün değil. Yani, bu gerçekten hareketle diyoruz 
ki, 19 uncu maddenin birinci cümlesi hem yasa tek
niğine ve hem de anlam bütünlüğüne uygun olma
yan bir şekilde kaleme alınmıştır. Bugüne kadar tar
tıştığımız bütün yasalarda gördüğümüz çalakalem 
hazırlama sistemi, - ifademi mazur görünüz - bura
da da kendisini göstermektedir. Bunun mutlaka ko
misyonca geri alınıp, olması gerektiği şekilde düzel
tilmesi gerekir. 

Diğer taraftan sayın milletvekilleri; müsaade eder
seniz ben konuyu, şu (a) fıkrasından itibaren okuya
rak tartışmak istiyorum. Bu fıkrada, «Müsteşarlığa 
verilen işlerle, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun ve kambiyo ile ilgili mevzuat, Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 6326 sayılı Pet
rol kanunlarının vergi dışında kalan hükümleriyle il
gili...» denmektedir. Burada, özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
bünyesinde bir bölüm oluşturmaktayız. Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığını, Türkiye'nin iktisadiyatını 
tanzim görevini verdiğimiz ve dolayısıyla vergilendir
melerde büyük etkisi olması gereken bir kuruluş ola
rak değerlendirmeye çalışıyoruz; öbür taraftan da, 
vergi dışındaki konuları, burada kuracağımız bir bö
lümde görev olarak veriyoruz. Sayın milletvekilleri, 
bunun mantığını çözmek ve anlamak mümkün de
ğildir. özellikle yasa tasarısı elimize geldiği günden 
bugüne kadar, acaba burada ne gizlenmek isteniyor, 
diye bu madde üzerinde çok düşündüm ve çok araş
tırdım. Çünkü, bugüne kadar çıkarmış olduğumuz 
yasaların, uygulamaya girdikten sonra hangi boyut
larda istismara müsait olduğunun ve istendiği takdir
de hangi boyutlarda istismar edildiğinin açık delille
rini ve örneklerini gördük 
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Biz SHP olarak bu konuda, bu ifadeler içerisin
de gizli bir şeylerin bulunduğunu ve bunu izlemeye 
alacağımızı özellikle vurgulamak. istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
19 uncu maddenin (a) fıkrasını okumaya devam 

ediyorum: «... ve özel anlaşmalara dayalı olarak 
müsteşarlığa mevdu görevlere ilişkin konularda ilgili 
merciler, gerçek ve tüzelkişiler nezdinde inceleme, 
denetleme ve soruşturmalar yapmak» denilmektedir. 

Görevlendirdiğiniz, yani kurmak istediğiniz Ha
zine Kontrolörlerinin görevleri, bu ifade içerisinde, 
elbetteki bu araştırmaları yapmaktır; ama yukarıda 
izah ettiğim şekilden sonra, bunları nasıl görevlen
direceklerini veya nasıl sonuç ihtihsal edeceklerini 
merak etmekteyiz ve zaman içerisindeki uygulama
larda bu hususları izleyeceğiz. 

Müsaade ederseniz (b) bendine geçiyorum : 
«Müsteşarlığın görev konularında etütler hazırlamak, 
incelemeler yaparak mütalaa vermek» denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi bir noktaya çek
mek istiyorum; müşavere etmek, müşavirlerle her
hangi bir konuyu görüşmek, tartışmak ve dolayısıy
la müşavere edilen konularda rapor hazırlamak mü
şavirlerin görevidir. Burada öylesine çarpık bir teş
kilat oluşturuyoruz ki, Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığı içerisindeki Hazine kontrolörlerine, müsteşar
lığın görev konularında etütler hazırlatıyoruz, incele
meler yaptırıyoruz ve mütalaa verdirmeye çalışıyo
ruz... Bu mümkün olmayacaktır. En azından, biraz 
önce benim iddia ettiğim; insan kayırmak için ve 
onbeş kişiyi nasiplendirmek için getirilmiş olan bir 
önceki maddenin açıkça deşifre edilişidir bu; yani 
gerçek maksadının deşifre edilişi saklıdır bunun içe
risinde. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı

yorum efendim : 
«Müsteşarlıkça verilecek diğer incelemeleri ve gö

revleri yapmak». 

Sayın milletvekilleri, eğer kurulacak olan bu ku
rul, bu incelemeleri ve diğer görevleri yapacaksa 
- çok merak ediyorum - acaba müşavirler ne görev 
yapacaklar? Sayın bakandan özellikle öğrenmek is
tiyorum; ama şunu da çok iyi biliyorum ki, sayın 
bakan, Bakanlar Kurulu üyesi olması ve İçtüzüğü
müze göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalış
manın yapılabilmesi için, hükümetin orada temsil 

edilmek mecburiyeti olduğu için, âdet savmak kabi
linden oraya oturmuştuk Çünkü, konu onun değil
dir; çünkü benim sorduğum sorulara cevap vermek 
gücü, yetkisi kendisine ait değildir. İleride, müştere
ken yaşayacağımız günlerde bunları izleyecek ve yi
ne bu mukaddes kürsüden geniş boyutlarda, uygula
malardaki aksamaları hep beraber eleştireceğiz, tar
tışacağız. 

Yüce heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var efen

dim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Söz alabi
lir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, şurada görevli hiçbir bakan arkadaşım yasak 
savmış olmak için, görüşmelerin yapılmasına imkân 
sağlamak için oturmaz. Hükümetin üyeleri görev bi
linci içinde, Ciddiyetle ve bu parlamentoya yakışan 
bilinç içinde görevlerini eda ederler. Herhalde sayın 
konuşmacı, bu hususu bir sürçü lisan olarak yanlış 
bir şekilde ifade etmişlerdir telakki ediyorum. 

Arz ederim efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yok efendim, yok... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Aksi tak
dirde, ben de başka türlü şeyler söylemek zorunda 
kalırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımız: Sayın Üzel, 

Sayın öney, Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ QZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Hükümet teklifinin 13 üncü maddesinde «Hazine 
Kontrolörleri» diye geçtikten sonra, bu maddede, 
Hazine kontrolörlerinin görev ve çalışma esasları be
lirtiliyor ve müsteşarlığa verilen işler konusunda bu 
yasada, Hazine kontrolörlerinin çalıştırılacağı belirle
niyor. 

Ancak müsteşarlık, Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığıdır. Burada, «Hazine kontrolörleri» demekle, 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından ayrı bir Hazi
ne kontrolörlüğü müdür, yoksa müsteşarlığa verilen 
hazine ve dışticaret görevleriyle ilgili hazine kontro
lörlüğü müdür? Bu takdirde acaba hazine kontrolör
lerine, «Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Kontro-

- 499 



T. B. M. M. B : 92 15 4 4 . 1986 0 : 1 

lörleri» demek doğru olmaz mı ve buna göre bir dü
zeltme yapmak mümkün olmaz mı? 

İkinci sorum; (a) fıkrasının sonunda, özel anlaş
malara dayalı olarak, müsteşarlığa mevdu görevlere 
ilişkin konularda hazine kontrolörlerinin çalıştırılaca
ğı gösteriliyor, özel anlaşmalara dayalı olarak müs
teşarlığa mevdu görevler nelerdir? Buradaki, «özel 
anlaşmalar» neyi ifade etmek istiyor? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Teker te
ker mi cevap vereyim? 

BAŞKAN — Efendim, daha sağlıklı olur. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE AUPTEİMOÇİN {Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; ta'bıiî ki, kontrolörler, Ha
zine »ve Dışticaret Müsteşarlığının görevlerinin bütü
nüyle ilgili faaliyet göstereceklerdir. «Belli bir bölüm 
için vardır, öbür bölüm için yoktur» diye düşünü
lemez; tümü için düşünmek lazım. 

Özel anlaşmalar, «Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığının çeşitli kuruluşlarla yaptığı anlaşmalardır. Me
sela, Dünya 'Bankasıyla yaptığı anlaşmadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın öney, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, bi

raz önce sayın bakan bir konuşmacı arkadaşımıza 
gösterdikleri tepkide, «Hiçbir bakan arkadaşımız bu
rada yasak savuşturmak kabilinden görev yapmaz, 
ciddiye alarak dinler ve cevap verir; Meclisi tat
min etmek çabası gösterir» dediler. 

Şimdi şunu sormak istiyorum: - Gerçi tüzük ge
reği bu maddede yeri değil; fakat sormadan edeme
yeceğim Sayıın Başkan - 2 nci maddeyle ilgili, bu
rada grup adına bir konuşma yaptım ve sayın baka
na üç tane çok ciddî soru yönelttim. Hiç cevap ver
mek ihtiyacını hissetmediler; ya dinlemediler veya
hut da gerçekten cevap vermek ihtiyacını hissetme
diler. O zaman, o sorulara, bir gün cevap verecek
lerine, hiç olmazsa yazılı olarak cevap verecekleri
ne lütfen burada söz versinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Öney 

bir konuşma yaptılar, bdz de büyük bir takdirle ko
nuşmalarını dinledik. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Takdirle dinlemek 
önemlidir ama, cevap vermek lazım gelir. 

'MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bakan su
allere cevap verebilir, veremez; suallere yazılı cevap 
verir; sözlü cevap verir; bu da bir takdir meselesi
dir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) _ Sayın Başkan, bi

raz önce... 
BAŞKAN — Efendim, mevzu üzerinde konuşa

lım, lütifen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Maddeyle ilgili efen

dim. Müsaade ederseniz sorumu açarak sorayım da, 
rahat cevap versinler; cevap almamız mümkün ol
muyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince sorular kısa ve 
açık olacak efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim, za
ten çok açık ve net soruyoruz sorularımızı; cevap 
alamadığımız için, tekrar soruyoruz. 

(BAŞKAN — Lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — -Biraz önce kürsü

de yaptığım konuşmadan sayın bakan alındılar. Be
nim, sayın bakanın kişiliğiyle ilgili uzaktan yakından 
hakaret-âmîz herhangi bir düşüncemiz veya konuş
mamızın olmayacağını kendileri de takdir ederler. 
Tartışılan makamlardır ve dolayısıyla benim o açı
dan baktığımı lütfen kabul buyursunlar. 

Diğer taraftan, bana lütfeder cevap verirler mi: 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Başbakanlığa bağ
lı olduğuna ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının 
bütün işlemleri Başbakanlıktan takip edileceğine -ve 
oradan neticelendirileceğine göre; Hazine ve Dışti
caret (Müsteşarlığı Yasasının görüşülmekte olduğu 
şu sırada sayın bakanın, orada hükümeti temsil et
miş olması, biraz önce benim ifade buyurduğum 
anlamın dışında bir mana ifade ediyor mu? 

Lütfedip cevap versinler, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; sayın konuşmacının konuşması 
sırasında «Bakanlar, yasak savmak için burada otu
rurlar» tarzındaki sözünü, ben de şahsıma yöneltil-
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miş 'bir ifade olarak kabul etmedim. Ancak, ben 
•genelde sözlerimi tekrar ediyorum, eğer müsaade 
ederseniz: Ne 'bizim hükümetimizin bakanları, ne de 
gelmiş geçmiş olan hükümetlerin bakanları, öyle ina
nıyorum ki, parlamento tarafından güvenoyu alarak 
işbaşına geçecek olan hiçbir hükümet ve onun ba
kanları (bu kürsüde, 'bu platformda yasak savmak 
için faaliyet göstermediler, göstermiyorlar, gösterme
yeceklerdir. de... Bu, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine yakışacak bir hareket ve böyle bir tarif değil
dir, hiçihir zaman kabul edemem. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

§u anda Yüce Meclisin gündeminde bir kanun 
tasarısı tartışılmaktadır. Başbakanımız veya konu ile 
ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız şu 
anda yurt dışında bulunmaktalar. Gayet tabiî ki, 
burada konularla az çok yakınlığı olan bir bakan 
tarafından hükümetin temsil edilmesi şarttır. Ne yap
mak lazım? Yanİ, Sayın Kuşhan'a hak vermek için, 
.ilgili bakanımız yurt dışında diye gündemden bu ta
sarıyı alalım mı? Hayır efendim, devam etmek mec
buriyetindeyiz ve biraz önce ifade ettiğim gibi, şu 
anda hükümet adına görev yapan bakan, yasak sav
mak için değil, görevini ciddiyetle ifa etmek için yer 
almaktadır. 

Arz edenim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

IBAŞJKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KOŞjHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 

konusu olan sayın bakan değil, prensiplerdir. Bu 
prensip üzerinde tartışalım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Efendim, madde üzerinde verilmiş olan bir öner

ge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 420 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum! Hüseyin Avni Sağesen 
(Balıkesir Ordu 

Davut Abacıgil Mehmet Azizoğlu 
Balıkesir Bursa 

Hayrettin Ozansoy Fahrettin Uluç 
Diyarbakır Samsun 

«Hazine ve Dışticaret Denetçileri Kurulu Başkanlığı 

MADDE 19. — Müsteşara bağlı Hazine ve Dış
ticaret Denetçileri Kurulunun görevleri şunlardır. 

a) 'Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıy
metini Koruma Hakkında Kanun ve Kambiyo ile 
ilgili mevzuat, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 
6326 sayılı Petrol Kanununun verigi dışında kalan 
hükümleri ile ilgili ve özel anlaşmalara dayalı oia-
rak müsteşarlığa mevdu görevlere ilişkin konularda 
.ilgili merciler, özel ve tüzelkişiler nezdinde inceleme, 
denetleme ve soruşturma yapmak, 

b) Müsteşarlığın görev konularında etütler ha
zırlamak, incelemeler yaparak mütalaa vermek, 

c) Müsteşarlıkça verilecek diğer incelemeleri 
ve görevleri yapmak, 

d) Hazine ve Dışticaret Denetçileri Kurulu Baş
kanı, Hazine ve Dışticaret Denetçisi sıfat ve yetki
sine sahiptir. 

e) Hazine ve Dışticaret Denetçileri Kurulunun 
teşekkül tarzı ve çalışma esasları yönetmelikle dü
zenlenir.» 

Gerekçe 
'Hazine ıkontrolörleri «Hazine ve Kambiyo Kont

rolörleri» unvanı altında Maliye Bakanlığı bünyesin
de, kambiyo mevzuatı yönünden denetim yapmak 
üzere 1956 yılında kurulmuş olup, 14.112.1983 tari
hinde de Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının teşkili 
ile birlikte denetim görevini «Hazine Kontrolörü» 
unvanı altında devam ettirmektedir. Hazine kontro
lörleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hazine Genel 
Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşki
latı Genel Sekreterliğindeki görevlerine ek olarak 
halen müsteşarlığa bağlı altı genel müdürlük ve dört 
daire başkanlığının merkez ve taşra teşkilatına iliş
kin inceleme ve soruşturma görev ve yetkilerini üst
lenmiş bulunmaktadır. Örnek: 20 milyar doları aşan 
dışticaret işlemlerinin denetimiyle birlikte, KİT'lerin 
görev zararları ve Dünya Bankasınca ülkemize ve
rilen proje kredilerinin denetimi yanında müsteşar
lığın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin memur so-
ruşturmalarıyla ilgili görevleri de üstlenmiş bulun
maktadır. 

Ancak, yukarıda belirtilen önemli görevleri üst
lenen ive 1'20 adet kadroya sahip, 'İstanbul ve îz-
miü'de grupları bulunan Hazine kontrolörleri statü 
yönünden bugüne kadar yasal bir çerçeveye oturtu
lamamıştır. 

Bu bakımdan yukarıda belirtilen ve ekonomik de
netim yönünden önemli işlevleri bulunan Hazine kont
rolörlerinin,' müsteşarlığın dışticaret kesimine giren 
'görev alanlarında da inceleme ve soruşturma yapma
ları nedeniyle «Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas-
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lan Hakkında 3046 sayılı Kanun»un teşkilat yapısına 
ilişkin 'hükümleri doğrultusunda denetim hizmetleri
ni düzenli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla unvanının «Hazine ve Dışticaret 
Denetçileri Kurulu Başkanlığı» şeklinde değiştirilip, 
doğrudan müsteşara bağlı olarak çalışmak üzere teş
kilatlandırılması yasal zorunluluk arz etmektedir. 
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Bu modeli esas alarak müsteşarlık, kendi iç 'bün
yesinde danışma ve denetim birimi olarak, kararna
menin 13 üncü maddesinde dikkat ederseniz, «Ban
kalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, »Hu
kuk (Müşavirliği, Müsteşarlık 'Müşavirleri, Hazine 
Kontrolörlerini göstermiş. Yani, bu kurumun bün
yesinde iki önemli denetim elemanı, iki büyük grup 
var ve son derecede de önemli. 

Verdiğim önergenin gerekçesinde bundan uzun 
uzadıya bahsettim ve eğer dikkatinizden kaçmamış-
sa sayın üyeler; şimdi tartıştığımız hazine kontro
lörleri ile ilgili maddede iki ana fonksiyonu yüklen
diğini görüyoruz. Biri, APK vazifesini görüyor. Bu, 
çok önemli, müsait, çerçeve yasasına, uygun; ama 
daha önemlisi, denetim icra ediyor ve hangi konu
larda denetim icra ettiği de uzun uzun hem 17 noi 
maddede, hem de benim verdiğim önergede apaçık 
zikredilmektedir.! 

Şimdi, iki denetim eleman (grubu olduğuna göre, 
eğer denetim elemanlarının idarede güvence esası
na dayalı kariyerlerinin gelişmesini öngörmüş isek, 
bunları 'bir (kurul halline getirmek zorundayız. Kuru
lu olmayan denetim elemanları sahipsizdir ve gelişe
mezler; daha çok, makamın mekanik ve idarî di
rektifi altında, son derece rastlantısal bir biçimde gö
revlerini yerine getirirler ve bu fevkalade de hatalı
dır. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) —' Geliş
mesini kim istiyor Sayın Tutum? Gelişmesini iste
miyorlar ki..., 

(BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen hatibe mü
dahale etmeyiniz.. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Saygıdeğer üye
ler, eğer bunu kurul biçiminde örgütlersek; iki, ban
kalar yeminli murakıplarının gelişebilmesinin en 
önemli nedenlerinden bir tanesi, Hesap Uzmanları 
Kurulu gibi, Maliye Teftiş Kurulu gibi, son dere
ce önemli kurullara benzer bir kurul yapısına kavuş-
iturulmalarındandır; demin saydığım kurullara genç
leri özendirici bir statü nasıl verilmişse, Bankalar 
Yeminli Murakıpları Kuruluna da aynı statü veril
miştir ve özendiricidir. 

Hazine kontrolörlerine gelince, bunların nereye 
(bağlı oldukları belli değil. Tezkiye sisteminin esas
ları da sadece yönetmelikle filan düzenlenecek; bu 
sakıncalıdır. (Bunlar, son derece önemli görev ifa 
eden seçkin bir denetim grubudur. Ne yapılabilir?... 

BAŞKAN -— Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT ı(Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BA$KAN —• Hükümet katılıyor mu? 
MAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE AUFTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge salhibi Sayın Tutum; buyu
run. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; aslında bu maddenin müzakeresi
ni, özellikle idarî düzenlemelerde etkin rol alan bir 
bakanlığın (başında 'bulunan saygıdeğer Maliye Baka
nınım huzurunda yapmayı ve onun, en azından Ma
liye Bakanlığının büyük tecrübesinden de yararlana
rak, ileri süreceğim delilleri Yüce Meclis huzurun
da cevaplamasını dilemekteyim. 

Konu şudur: IBüyük bir ihtimalle diyorum, bu 
teşkilat kararnameleri kanun hükmünde kararname 
olarak çok hızlı hazırlandığı için, hata yapılabili
yor. Aslında, Sayın (Başbakan Özal'ın sık sık ileri 
sürdüğü gibi, «Evvela bir şeyi çıkartırız, bakarız; 
yanıldığımızı anlarsak düzeltiriz...» 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Devlet 
deneme tablası mı? 

CAHtT TUTUM ((Devamla) — Bu tabiî, aşırı 
bir biçimde uygulandığı takdirde, istikrardan ve 
özellikle bir teşkilatta bulunması gereken istikrar^ 
dan büyük ölçüde feragat etme anlamını taşıyabi
lir; ama zaten bu önümüzdeki tasarı, belli ki, bir 
başka kararnamenin düzeltilmiş şeklidir. 

Saygıdeğer üyeler, bahsetmek istediğim konu, 
danışma ve denetim birimleridir. Dikkat buyuru-
lursa, çerçeve kanunun .12 nci maddesi «Bakanlık 
bağlı kuruluşlarda - yani bakanlıklara bağlı kuru
luşlarda - merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağı
daki danışma ve denetim birimleri kurulabilir: 

a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Ayrıca gerekli görülen hallerde Araştırma, 

Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.» 
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iBAŞIKA'N — Sayın Tutum, lütfen toparlayınız. 
CAetT TOTOM (Devamla) — Sayın Başkanım, 

yüksek müsamahanızla önerimi özetliyorum. Bu 
«kontrolör» deyimini de değiştiriyorum, «denetçi» 
diyorum. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanımız çok iyi 'bilecek
ler, burada, «Maliye ve Gümrük Teftiş Kurulu» adı 
altında (birleştirildi; mümkündür. Yani burada Ban
kalar Yeminli Murakıpları ile Kontrolörlerini de 
aynı kurulun iki nüvesi, çekirdeği olarak, bir tek 
kurul halinde oluşturmak mümkün. Böylelikle, bun
ların bir kurul şemsiyesi altında kariyerlerini geliştir
me ve kendisini hizmete daha iyi adama imkânı ve
rilebilir. 

Sayın üyeler, benim burada İsrarla belirttiğim; 
statüleri oldukça belirsiz olan ve bugüne kadar da
ha çok ıgeleneklere bağlı olarak yürütülmüş olan 
ikontrolörlük hizmetlerinin, geleceği daha güvenceli, 
kariyerlerinin gelişmesine daha olanaklı bir kurul 
'biçiminde örgütlemektir. Eğer ayrı bir kurul oldu
ğunu sayın bakan kabul etmezlerse, o zaman tek 
kurul halinde; ama iki çekirdekli bir kurul halin
de (Ki, sayın bakan çok iyi (bilirler, örnekleri çok
tur; sosyal güvenlik, çalışma, ticaret, sanayi gibi) 
pekâlâ bu imkân yaratılabilir. 

Saygıdeğer hükümet, eğer bu görüşler (kendile
rine isabetli geliyorsa, maddeyi geri çeksinler ve 
diledikleri biçimde tartışma imkânı vermek üzere 
yeniden düzenleme fırsatını Meclise sunsunlar. 

(Hepinize saygılar sunarım. 
©ANKA'N — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi .oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Ka'bul etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiş
tir. 

20 noi maddeyi okutuyorum: 

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM! 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 
'MADDE 20,. — Müsteşarlığın merkez kuruluşun

daki yardımcı 'birimleri şunlardır: 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
)b) îdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
c) Saivunma Uzmanlığı. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 20 noi madde kabul edilmiştir. 
2!1 inci maddeyi okutuyorum: 

Personel Dairesi Başkanlığı 
'MADDE 21. — Personel Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır. 
a) Müsteşarlığın insangücü 'planlaması ve per

sonel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, perso
nel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulun
mak, 

jb) Müsteşarlık personelinin atama, özlük ve 
emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Müsteşarlık eğitim planını hazırlamak, hiz
met öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını dü
zenlemek ve uygulamak, 

d) (Müsteşarlıkça verilecek benzeri»görevleri yap
mak. 

IBAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok.f 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22. — tdarî ve Malî İşler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Müsteşarlığın 'bütçe ve malî işlerle ilgili hiz

metlerini yürütmek, 

(b) Müsteşarlık bütçesinin plan ve program esas
larına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belge
leri derlemek, 

c) Müsteşar ve yardımcılarının direktif ve emir
lerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
müsteşarlığın iç ve daş protokol hizmetlerini yürüt
mek, 

d) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve mal
zemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile 
ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık 
hizmeti erinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Müsteşarlığa ıgelen yazı ve mesajlardan ge
rekenlerin müsteşar veya yardımcılarına sunulmasını 
sağlamak, 

h) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, ona
rım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) (Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve 
görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve 
tutanakları tutmak ve yaymak, 

503 — 
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k) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenle- I 
mek ve yürütmek, 

1) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, I 

m) Müsteşar ve yardımeılarınca verilecek diğer 
görevleri yapmak. 

©AIŞKAİN — 22 nci madde üzerinde söz iste
yen?... 

Buyurun Sayın Tutum. 

OAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Sayın Başka
nım, aslında ileri süreceğim konular soru - biçimlinde 
de yöneltilebilir; ancak soruların çok kısa sorulma
sı zorunluluğu nedeniyle, kürsüden daha ayrıntılı 
bir biçimde sayın hükümete sorularımı yöneltmek 
istiyorum. 

Bu madde, anlaşılıyor ki,. Destek Hizmetleri Da
iresi Başkanlığının yerine geçmiş; Hükümet teklifin
de kısa bir biçimde yer alan 22 nci maddede bu, 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Burada, Des
tek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri daha 
ayrıntılanmış ve uzun uzun sayılmıştır. Bence bu tür 
sayma, tadat yolu, 'bir yasada bu denli ayrıntı, ya
dırgatıcıdır; daha kısa ve daha özlü tutulması müm
kündü. 

Burada, yazımdan kaynaklanan ve tereddütlere 
yol açabilecek iki fııkra dikkatimi çekti. İlk 'bakış
ta yadırgatıcı (gibi gözüküyor; ama herhalde kaleme 
alanların bunda bir rasyoneli vardır, (f) bendi «Müs
teşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerin
den yararlanmalarını sağlamak» diyor. Bir daire 
böyle bir şeyi sağlayamaz. Heılhalde, kastedilen şu 
olsa gerek, diyorum: Bu daiire müsteşarlık persone
linin ive ailelerinin sağlık hizmetleriyle ilgili işleri 
yürütecek; çünkü müsteşarlık personelinin veya bu 
statüde olan kamu görevlilerinin, sağlık hizmetlerin
den nasıl yararlanacağı mevzuatta yer almıştır. Aca
ba, yeni bir hüküm mü sevk edilmek istenmektedir? 
İnsanın aklına o geliyor, i(f) bendinde, özel ve ayrıca
lıklı bir yetki mı bağışlanmaktadır? «Müsteşarlık per
sonelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yarar
lanmalarını ısağlamak» diyor. Sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaması söz konusu değil; yararlanıyor. Dev
let Memurları Kanunu kapsamı içinde kamu görev
lilerimin sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacakları 
beHlü edilm'işjtir; onu sağlayan o kanundur. Acaba 
burada, bu ifadeyle, müsteşarlık personelinin ve aile
lerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarıyla ilgili 
işlerin yürütülmesi mi kastediliyor? Herhalde idarî 
birtakım işlerin yürütülmesi kastediliyor; yoksa, ka- | 
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nunen bu ifade kullanıldığında, sanki ekstra birta
kım düzenlemelerle, doğrudan doğruya, personele 
özel bir rejim uygulanabilec^kmiş gibi bir intiba 
doğuyor.; »Belki ben, sözcükten ' fazlaca kuşkula
nıp abartmalı 'bir yorum getirmiş de olabilirim. Sa
yın hükümet, bu konuyu aydınlatacak bir açıkla
mada bulunursa memnun olurum. 

'Bu yazımda öylesine ifadeler var ki, ancak bun
lara yönetmeliklerde rastlanırsa yadırganmaz, örne
ğin, (i) bendinde «Süreli evrakın zamanında işleme 
konulmasını sağlamak» deniliyor. Bu, herkesin gö
revi; yani, süreli evrakı zamanında işleme koymama 
diye bir takdir yetkisi kimsede yok. Müsteşarlığa 
bağlı büyük icraî birimler var. Merkez teşkilatın
daki bu birimlerde bini aşkın, iki bin civarında per
sonel çalışıyor. Bunların büyük bir kısmı da, belli 
mevkilere gelmiş ve belli unvanları taşıyan kimse
lerdir. Herhalde, bunların, süreli olduğu bilinen 
evrakı geciktirmek gibi bir eğilimleri olamaz. Aca
ba, bu hizmet, müsteşarlıktaki bütün süreli evrakın, 
merkezî olarak, tek merkezden izlenmesi suretiyle, 
âdeta kompütür vasıtasıyla mı sağlanacak? Bu, ba
na oldukça ilginç bir görev gibi gözüküyor. Sayın 
hükümetten soruyorum: Acaba bu yorumum doğru 
mu? Böyle merkezî olarak, süreli evrakın tüm bi
rimlerde macerasını izleyecek bir merkez mi teşek
kül ettirilecek? 

Eğer bu noktalarda bilgi verirlerse, sanıyorum ki, 
idarî mevzuatın düzenlenmesi bakımından ilginç bir 
deney ve bir müessese ortaya konmuş olur. 

Çok teşekkürler.r 

IBAŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
ÖMER (KUŞ/HAN (Kars) — Madde üzerinde 

konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER IKUŞHAN ,(Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer mületivekıillerd; Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığı Teşkilat Yasasının «İdarî ve Malî İşler Da
iresi Başkanlığı» başlıklı 22 nci maddesi, birçok bö
lüm ve birçok şıklardan oluşmaktadır. Bugüne ka
dar çıkarılmış olan teşkilat yasalarında alışılmadık 
derecede - Sayın Tutum'un da biraz evvel ifade 
ettiği gibi - detay bilgiler vermek ihtiyacı duyul
muş; ama ne kadar çok detay bilgi verilir ise, o ka
dar çok meselle birbirine karıştırılıyor diye de bir dü
şünceye götürüyor insanı.; Şö'yle ki: 

Müsteşarlık devletin bütçesini, Maliye Bakanlı
ğı da yalnız gelirleri sağlayan bir bakanlık haline 
geldiğine göre; harcamaları doğrudan «Joğruya Ha-
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zine ve Dışticaret Müsteşarlığı düzenleyeceğine, on
ları o yapacağına ve fonların yönetimi onda ola
cağına, devletin hazinesini Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığı yürüteceğine göre; birinci şıktaki, «Müs
teşarlığın bütçe ve malî işlerle ilgili hizmetlerini yü
rütmek» ifadesini alıyor ve bunu irdelemek (isti
yorum. 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı zaten devletin 
bütçesi ile ilgili çalışmaları yapan bir kuruluş; yani 
bu müsteşarlığın kuruluş gayesi bu. Biz bunun içe
risinde, müsteşarlığın İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığına, müsteşarlığın yapması gereken görevi ve
riyoruz bu (ifade ile; yani Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığının yapması gereken görevi, İdarî ve Malî 
İşler Dairesi Başkanlığı yapacak. Peki, şimdi soru
yorum: Bu İfadeden, (bu anlamdan sonra, bunu bu 
şekilde değerlendirmek mümkün mü; Sayın Bakan
dan öğrenmek istiyorum? Eğer değerlendirmek müm
kün ise, lütfen izah etsinler. Eğer değerlendirmek 
mümkün değil ise, o zaman Sayın Hazine ve Dış
ticaret Müsteşarı başta olmak üzere, biraz önce 
verilmesinden büyük rahatsızlık duyduğumuz müşa
virler kadroları da bunun içerisinde olmak kaydıy
la, verdiğimiz birçok kadrolar; daire başkanlıkları, 
genel müdürlükler de 'bulunmak kaydıyla, o zaman 
bunların fonksiyonu ne olacaktır; yani ne görev 
yapacaklardır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Diğer taraftan sayın milletvekilleri, müsaade eder
seniz devam etmek istiyorum; (c) şıkkında, «Müs
teşar ve yardımcılarının direktif ve emirlerini ilgi
lilere duyurmak...» diyor. Çok yeni; hangi maksatla 
getirildiğini veya hangi endişeyle getirildiğini anla
mak kesinlikle mümkün olmayan bir ifade tarzı. 
Yani, Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ve yardım
cılarının çıkaracağı belirli talimatları, bu madde
nin ifade ettiği anlam çerçevesinde değerlendirdi
ğiniz takdirde, herhangi bir genel müdürü, herhan
gi bir müşaviri, herhangi bir uzmanı Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarı veya yardımcısı çağırıp kendi
sine direkt talimat vermeyecek, doğrudan doğruya 
bu daire başkanlığını devreye sokmak suretiyle ta
limatlar kendilerine ulaşacak,.. 

ı$imdi soruyorum sayın milletvekilleri: Bu nasıl 
bürokrasi anlayışı? Bir taraftan, biz bürokrasiyi kal
dırıyoruz diyoruz, öbür taraftan da böylesine bürok
ratik engeller koyuyoruz. Yarın 'ben, Hazine ve Dış
ticaret Müsteşarı olsam ve bu yasayı uygulamak 
üzere 'bana hükümetin getirip bu görevi teslim et
se, öyle zannediyorum kıi, benim oradan hiçbir şey 
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çıkmaz. Çünkü bütün meseleyi, en küçük memurun
dan en büyük genel müdürüne kadar intikal ettirir
ken, ben bu daire başkanlığını, bu ifade çerçevesin
de devreye sokmak mecburiyetindeyim. Başka uy
gulama imkânım yok; eğer gerçek manasında yasa
lara saygılı ve dolayısıyla onları uygulamanın öte
sinde düşüncesi olmayan 'bir Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarı isem. 

Maddenin \(c) fıkrasını okumaya devam ediyo
rum sayın milletvekilleri; «... duyurmak ve işlem
lerini takip etmek, müsteşarlığın iç ve dış protokol 
hizmetlerini yürütmek.» 

Anlarım; benim bildiğim ve Sayın Tutum'un 
da biraz önce ifade ettiği gibi, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı bugüne kadar, bizim bildiğimiz 
devlet yapısı içinde bu tür protokol hizmetlerini yü
rütürdü. »Böylesine dünyaya açılmak iddiasında olan 
bir hükümetin, çok büyük boyutlarda yetki verdiği 
müsteşarlığın elbette ki protokol hizmetleri çok 
önemlidir; ama siz bunu, İdarî ve Malî İşler Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde tanzim ediyorsunuz, orada 
düzenlemeye çalışıyorsunuz... Bu mantığı anlamak 
mümkün değildir. 

Diğer taraftan, bu yasanın tadat ediliş biçimi
ni de kabul etmek mümkün değildir. Ancak ve an
cak bu protokol hizmetlerini yürütmek üzere, bir 
protokol dairesi başkanlığı olabilir. Sayın Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarının emrinde zaten çok mü
şavir var, bu protokol hizmetlerini yürütme görevi
ni bu müşavirlerden birine verir. Eğer müşavirini 
seçerken, bu protokol hizmetlerinden anlayan birini 
seçerse; kayırmanın ötesinde, gerçek manada hiz
met düşüncesiyle meseleye yaklaşma fırsat ve imkâ
nını bulabilir ise, protokol hizmetlerinden anlayan 
birisini müşavir olarak alır ve dolayısıyla bu yasaya 
göre onu istediği şekilde görevlendirmek ve çalıştır
mak yetkisi dahilinde olacağı için, onu bu işte görev
lendirebilir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkanım. 
İdarî ve Malî İşler Daireli Başkanlığı yepyeni bir 

sistem içerisiinde böyle işlere bul'aştırılmazsa, doğru
dan doğruya teferruat 'içinde asıl görev kaybedıitoıüş 
oimaz< 

iDevam ediyorum sayın ırmletfvekileri; (e) fıkra
sında «Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile !il-
gli hizmetleri düzenlemek ve yürütmek» hükmü yer 
alıyor. Bunu kim yapıyor?. İdarî ve Malî İşler Dai
resi Başkanlığı yapıyor. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi öğrenmek istiyorum : 
Bugüne kadar 'birçok kuruluktaki, sosyal hizmete yö
nelik olarak 'kurulmuş olan sosyal tesisleri devamlı 
surette Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmek 
ve Türk turizminin... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, vaktinizi çok aştınız 
efendim,. 

ÖMER KUŞHAN {"Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Türk turizmlinin hizmetine sımulalb'ilmek için, özel
likle 'belirli bir yerde toplama savaşı veril'üyor id'i ve 
onlara bazı kamuflajlar getirmek suretiyle sonuca 
girmek isteniyor idi. Şimdli hu sosyal tesisleri kurma
yı artık kalbul mu ediyorsunuz?. Bunu, 'bütün dairele
re deklere edebilir miyiz?. Bir de onu öğrenmek isti
yorum. 

Söylenecek pek çok şey var; ama İçtüzüğün ver
diği imkânlar çerçevesinde bu madde ile ilgili an
cak 'bunları arz edebildim. Bundan sonra fırsat bul
dukça diğer şıklar üzerindeki fikirlerimizi de söyle-
meve çalışacağız. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derini Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Bursa) — (Sayın Baş
kan, değerli milletevekilleri; Sayın Tutum'un dlil'e ge
tirdikleri Of) şıkkı ile ilgili husus doğrudur. Burada 
kastedilen, «ağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağ
lamak için lüzumlu formaliteleri yapmaktır. Bu hiz
meti vapacak kuruluş değil, salt yardımcı olacak ku
ruluştur. 

'(i) şıkkıyla ilgili konu ve Sayın Kuşhan'ın da di
le getirdiği hususlar, 'böylesine detaylı olarak tek tek 
savılmış. Bu kuruluş kanunu, 3046 sayılı Çerçeve Ka
nununa uydurulmuş; dolayısıyla 'bu kadar detaylı bir 
görev açıklaması var. Lüzumsuzluğu lüzumluluğu, 
karışıklık yaratacağı yaratmayacağı her zaman tartı
şılabilir; ancak, görevler tek tek sayılmıştır, yanlış de
ğildir. 

Dolayısıyla, değerli tenkitleri içim konuşmacılara 
teşekkür ediyor... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Merkezî bir dene
tim değil. O, süreli evrakın... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Bursa) — Denetim de
ğil efendim; bazı evraklar gelir ve buradan tevzi edi
lir. Evrakların, «Hizmete özel, kişiye özel, gizli ve-
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saire» gibi .gizlilikten vardır, tevzi etime sırasında, bun
unla ilgili gerekli işlemleri yapar. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sorum var Sayın 

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

laikandan öğrenmek istiyorum : Sayın Tultum ve ben-
len'izün biraz önce sorduğumuz soruları sayın bakan 
-evapılarken, daha evvel çıkarılmış olan kanun hükmün
ce kararnamede; yani Hazine ve Dıştücaret Müsteşar-
'iğinin kurulmasına temel olan kararnamede bunların 
Söyleşine tadat edildiğini ve dolayısıyla, lüzumlu mu
dur, lüzumsuz mudur, bunun tartışma yerinin burası 
olmadığı anlamına gelen bir ifadede bulundular. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Bursa) — Hayır, öyle 
4em!ediım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şimdi ben sormak 
istiyorum : Sayın bakan, sayın komisyon ve sayın 
Türkiye Büyük Millet 'M'eolisi olarak şurada ne yap
mak islüyoruz?. Eğer bu yasayı, olması gereken en 
mükemmel şekilde çıkarmayı hedefliyorsak, (Ki, ger
çek maksadımızın da o olması gerekir) sayın balkanı
mın bu ifadesini biziım yapmaımız gereken görevimiz
le nasıl 'birleştireceğiz ve bunu nasıl izalh edeceğiz?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Efendim, 
ifadelerim herhalde yanlış anlaşılmış. Ben, 3046 3ayılı 
Kanundan bahsettim. 3046 sayılı Kanun, çerçeve ka
nundur; yani Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas
ları Hakkında Kanundur. Bu kanuna uydurularak ha
sırlanmış olduğu için, bu bölüm bu kadar detaylı geç
miştir diye ifade ettm. Gayet tabiî ki Meclisimizin 
görevi, getirilen kanun tekliflerini tartışmak, en iyi 
ve en mükemmel sekilide Ibir kanun haline getirmek 
ve topluma kazandırmaktır, 

Değerli üyemizin eğer tasarıyla ve madde ile ilgili 
önerileri ve önergeleri varsa, tabiî ki, bunları da tar
tışmaya açığız. 

Arz ederim efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

balkana 'bir soru dalha sormak feıüiyorum, müsaade eder
deniz. 

BAŞKAN — Soru sorma işlemi bitmiştir efen
dim. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edİlmıîştSır. 

23 üncü maddeyi okultuyoram : 
Savunma Uzmanlığı 
MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı özel kanun

da ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine ge-
firir, 

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

Etmeyenler... Madde kaibul edilmiştür. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmi taşıtlara ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/1001) 

Türkiye Büyük iMıilet IMeclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Sanayi ve Ti

caret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
'İstanbul 

1. Makine ve 'Kimya Endüstrisi Kurumu Ge
nel Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre 
tahsis olunan -resmî (taşıtların adetleri ile buruların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini bildirir 
misimiz? 

2. Hususi plaka (taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde- yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ıise milkitarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belidi makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi maka
ma tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
mistiniz? 

Sayın üyeler, çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemde bulunan konulan ve basılıp 14.4.1986 

Pazartesi günü dağıtılan ve aynı gün Gelen Kâğıtlar
da yayınlanan ve 16.4.1986 Çarşamba günü Günde
mine girecek olan 426, 427, 114'e 1 inci ek, 424 ve 
425 sıra sayıilı kanun tasarı ve tekirlerin! sırasıyla 
görüşmek içlin. 16 Nisan 19,86 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşMi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.00 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 14 . 4 . 1986 
Müşavirliği 

Sayı : 5/M1M-149 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanilığına 
İlgi : TJB.M.M. .Genel Sekretediğinin 13.3.1986 

tarih ve 7/1001/5599/21515 sayılı yazınız. 
İstanbul 'Milletvekili Yılmaz İnsan Hastörk'ün, 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis * edilen resmî taşıtlara ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte 'takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahilt Anal 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk'ün yazılı so
rularına cevaplarımız. 

Soru 1. 'Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre 
tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların pla
ka numaraları ve marka ve modellerini bildlirir misi
miz? 

••••—^>m<^*—-<"-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR {Devam) 
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Cevap 1. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğü demirbaşında bulunan resmî binek 
otoların adetleri ile plaka no, mafka ve modelleri şun
lardır. 

Binek Markası Modeli Plakası 

Binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
>>' 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

• 
BMW 
Fiat 132 
Fiat 132 
Mercedes 
Mercedes 280-S 
Renault TS 

» 
» 
» 

Murat 131 
Murat 131 

> 
» 

Murat 124 
» 
» 
» 
» 
»' 

Renault St. 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

, 

Doğan 

Wg. 

Ford Granada 

1978 
1978 
1974 
1969 
1970 
1977 
1980 
1983 
1983 
1978 
1986 
1986 
1986 
1971 
1969 
1969 
1972 
1969 
1970 
1973 
1978 
1976 
1973 
1978 
1974 
1973 
1978 
1973 
1977 
1978 
1977 

06 UU 557 
06 VD 222 
06 VE 595 
06 VS 006 
06 UZ 808 
06 P U 537 
06 UV 783 
06 YP 084 
06 YP 083 
06 RH 324 
06 F 5202 
06 F 5203 
06 F 5204 
06 HC 180 
06 LC 503 
06 KZ 742 
06 H H 886 
06 LC 890 
34 RV 647 
06 KH 954 
06 RS 970 
06 NT 874 
06 KH 953 
06 RN 551 
06 LF 066 
06 KH 951 
06 RT 557 
06 K H 952 
06 RK 943 
06 RU 657 
06 VD 410 

Soru 2. Hususî Plaka taşıyan ve 237 sayılı Ya
sa hükmü gereğince 2 saydı cetvelde yer alan resmî 
taşıt var mıdır? Var ise maktan ve tahsis olunduğu 
makamı bildirir misliniz? 

Cevap 2. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğünde hususî plaka taşıyan resmî ta
şıt bıılunmajmaktadır. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi ma

kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
siniz? 

Cevap 3. Mevcut Resmî taşıtlardan 06 UU 557 
plaka nolu BMV oto Genel Müdürlük Makamına tah
sis olunmuştur. 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı 
(7/1004) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Sanayi ve Ti

caret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
ve gereğine müsaadderinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü
ne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan 
resmî taşıtların adetleri ile 'bunların plaka numara
ları ve marka modellerini 'bildirir misiniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı 'bildirir imlisiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
sliniz? 

TC 
Sanayii ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 14 . 4 . 1986 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-1S1 
Konu : Soru önergesıi 

Türkiye Büyük Millet Mecfoi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.3.1986 

tarih ve 7/1004/5602-21518 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne 'tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabı ekte taikdlim edilmiştir. 

©ilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul (Milletvekili Yılmaz Hastürk'ün Yazılı Sorularına Cevaplarımız. 
Soru 1. Türkiye Şeker Fabrikaları Gend Müdürlüğüne-237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan 

resmî taşıtların adetleri ile 'bunların plaka numaraları ve marka ve moddlerini 'bildirir misiniz?. 
Cevâp 1. T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde resmî taşıtların sayısı 6 olup bunların plaka numara 

lan, markaları, modelleri ve halen görev yaptıkları yer aşağıya çıkarılmıştır. 

Plaka No. 

06 D 8006 
06 (D 8007 
06 D 8008 
06 !NK 589 
06 TY 587 
06 KR 193 

Markası 

Murat 131 (Doğan) 
Murat 131 (Doğan) 
Murat 131 (Doğan) 
Renault 
Renault 
Renault 

Modeli 

1985 
1985 
-1985 
1976 
1980 
1974 

Halen görev 
yaptığı yer 

Genel Müdürlük 
Genel Müdürlük 
Genel Müdürlük 
Gend Müdürlük 
Genel Müdürlük 
Genel Müdürlük 

Soru 2. Husûsi plaika taşıyan ve 237 sayılı Yasa hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer 'alan resmî taşıt 
var mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı bildirir misiniz?. 

Cevap 2. 237 sayılı Yasa gereğince 2 sayılı cetvd'/e yer alan ve hususi plaika taşıyıp resmî hizmet gören 
taşıt T. Şeker Fabrikalıarı Genel Müdürlüğünde mevcut değildir. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamları tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz?. 

Cevap 3. T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüm'e resmî plakalı taşıtlardan 3 ^ beMi makamlara tah-
slis edilmiş olup bunların plaika numaralı, markası, moc'eli ve 'tahsis olunduğu makam aşağıya çıkarılmıştır. 

Plaka No. Markası 

06 D 8006 
06 D 8007 
06 D 8008 

Modeli Tahsis olunduğu makam 

Murat 131 (IDoğan) 
Murat 131 (Doğan) 
Murat 131 (Doğan) 

1985 Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 
1985 Genel Müdür Yardımcısı (Tarım) 
1985 Genel Müdür Yardımcısı (İdarî) 
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3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz îhsan Hastürk' 
ün, TAKSAN Genel Müdürlüğüne tahsis e.dilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/1008) 

Türkiye 'Büyük 'Millet Mecltösi 'Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gere
ğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. TAKSAN Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Ya
sa hükümlerine göre tahsis olunan resımî taşıtların 
adetleri ile 'bunların plaka numaraları ve marka ve 
modellerini bildirir misiniz?. 

2. (Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var 'ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
'bildirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara tah
sis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama tah
sis olunduğu ve plaka numarasını "bildirir misiniz?. 

T.C. 
»Sanayi ve Ticaret 14,4.1986 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-147 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığma 

ligi : T.B.M.M. Genel. Sekreterliğinin 13.3.1986 
tarih ve 7/1008/5606/21522 sayılı yazınız. 

Istanlbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
TAKSAN Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmişıtir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

istanbul Milletvekilli Yılmaz Hastürk'ün Yazılı Sorularına Cevaplarıimız. 
Soru 1. TAKIŞAN Geneli Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunıan resmî taşıtların 

adetleri ile bunların plaka numaraları ve (marka ve modellerini bildirir milsiniz?. 
Cevap 1. TAKSAN Genel Müdürlüğüne ait taşıt ve araçların plaka numaralan, marka ve modelleri ile 

kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir. 

(Plaka No. 

06 PH 
06 ST 
06 ST 
06. UA 
38 BU 
06 TZ 
38 'ET 
38 PH 
38 ES 
06 TN 
06 TR 
06 ÜA 

'637 
120 
121 
290 
042 
104 
960 
179 
120 
110 
643 
291 

Markası Model Kullanımı, Bulunduğu Yer 

Renault 12 TL S W 
Renault 12 TL SW 
Renault 12 TL SW 
Renault 12 TL SW 
Renault 12 TL SW 
Ford Minibüs 
Dodlge - 100S 
Leyland 
Massey Ferguson (Traktör) 
Renault 1'2 TL SW 
Renault 12 TL SW 
Renault 12 TL SW 

1977 
1978 
1978 
1980 
1984 
1980 
1980 
1985 
1982 
1979 
1979 
1980 

Genel Hiz. Kayseri/İncesu 
Genel Hüz. 'Kayseri/İncesu 
Genel Hiz. Kayseri /İncesu 
Genel Hiz. Kayseri/ İncesu 
Genel Hiz. Kayseri/İncesu 
Geniel Hiz. Kayseri/İncesu 
Ambulans Kayseri/İncesu 
İtfaiye Arozözü Kayseri/İncesu 
Genel Hiz. Arazözü Kayseri/İncesu 
Genel Hiz. Ankara 
Genel Hiz. Ankara 
Genel Hiz. Ankara 

\Soru 2. Hususî plalka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hükmü gereğince 2 sayılı celtvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı bildirir misiniz?. 

Cevap 2. TAKSAN Genel Müdürlüğünde hususî plakalı araç bulunmamaktadır. 
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Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamla:a tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaika numarasını bildirir inisiniz?. 

Plaka No. Maricası 

Cevap 3. 06 NT 687 Mercedes 236 

Modeli 

1975 Yönettim Kurulunun 10.8.76 gün ve 3/6 
sayılı kararı ile Mercedes 236 1975 model 
06 NT 687 plakalı oto Genel Müdür Ma
kam arabası olarak tahsis edilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmi 
taşıtlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un yazılı cevabı (7/1018) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine mü
saadelerinizi arz ederim. 

Yifonaz Hastürk 
İstanbul 

1. Emniyet Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa 
hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların adet
leri ile 'bunların plaka numaraları ve marka ve mo
dellerini 'bildirir misiniz?. 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsils olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misi
niz?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 14.4.1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : İkmal - Bakım 

Şube : Donatım 
130145 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

<l%i : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.3.1986 
gün ve Kanunlar ve Kararlar Şb. Md. 7/1018-5626/ 
21583 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekilli Sayın Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün Emniyet Genel Müdürlüğüne ait resmî taşıtlarla 
'[İlgili üç sorulu «yazılı soru önergesi» incelenmiş, ce
vaplarımız soru sırasına göre aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Mart 1986 tarihi itibariyle Emniyet Genel Mü
dürlüğünün merkez ve taşra kuruluşlarında ekli lis
tede gösterildiği gibi çeşitli cins, marka ve modelde 
toplam 8 575 adet araç 'bulunmaktadır. 

2. Emniyet Genel Müdürlüğü diğer kolluk kuv
vetleriyle birlikte devletin iç güvenliğini sağlamakla 
görevli bir kuruluştur. Poliste bazı.görevlerin ve özel
likle bazı faaliyet ve operasyonların gizlilik içinde 
yürütülmesi zorunludur. 

Bu maksatla, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 
57 rici mıaddesi hükmü gereğince güvenliği ve gizlili
ği olan hizmet dalları itibariyle bir kısım araçlara hu
susi plaka takılarak kullanılmaktadır. 

Gizlilik taşıması bakımından bu plakaların tahsis 
olundukları hizmet birimlerinin açıklanması uygun gö
rülmemektedir. Miktarları ise ihtiyaca, görevin ma
hiyetine, yerine ve zamanına göre sık sık değişmek
tedir. 

3. Makam tahsisli araçlar 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 2 sayılı cetvelinde bdirtilmiştir., 

Arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut 
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Emniyet Teşkilâtının Taşıt Mevcudu 
'(Şuhat 1986 Tarihine Göre) 
Cinsi Miktarı 

Binek 
A. Binek 
Minibüs 
Pidk - Up (Kamyonet) 
Otofoüs 
Kamyon 
Amibulans 
Motorslklefi 
Kurtarıcı 
Arazöz 
Deniiz Motoru 
Zırhlı Personel Taşıyıcı 
Zırhlı Su Piiskürtücü 
Vidanjör 
Su Tankeri 
İtfaiye Aracı 
Cenaze Otosu 
Akaryakıt Tankeri 
Treyler 
Traktör 
Greyder 

T 

(Panzer) 

OPLAM : 

4 821 
476 

1 902 
75 

223 
92 

159 
'644 
95 
4 
9 

51 
3 
4 
6 
1 
3 
4 
1 
1 
1 

8 575 

5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz îhsan Hastürk' 
ün, DESİYAB Genel Müdürlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (711031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ısoru önergemin Sayın Sanayi ve Tica

ret Balkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
gereğine müsaadelerimizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. DESİYAB Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa 
hükümlerine <göre tahsis olunan resmî taşıtların adet
leri ite bunların plaka numaraları ve marka ve mo-
dellerin'i 'bildirir misiniz?. 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hükmü 
gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var mı
dır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 'bil
dirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka ınumarasıni bildirir imisiniz?. 

15 4 4 . 1986 O : 1 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret 14.4.1986 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla feşk'iler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM -. 143 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iliği : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.3.1986 

tarih ve 7/1031/5639/21596 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 

DES'İYAB Genel Müdürlüğüne tahs'ils edilen resmî ta
şıtlara ilişkin yazılı soru önergesinıin cevalbı ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk'ün Yazılı Soru
larına Cevabımız. 

Soru 1. DESİYAB Genel Müdürlüğüne 237 sa
rılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıt
ların adetleri ile 'bunların plaka numaralan ve mar
ka ve modellerini 'bildirir misiniz?. 

Cevap 1. DESİYAB Genel Müdürlüğünde 237 
sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis edilmiş resmî ta
şıt yoktur. 

Soru 2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa » 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir misiniz?. 

Cevap 2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Ya
sa hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî 
taşıt yoktur. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misimiz?-

Cevap 3. Başbakanlık Bankerlik Koordinasyon 
Komitesi Başkanlığının 20.9.1984 tarih ve 08-B.ıK.K. 
07350 sayılı yazılan gereğince DESÎYAB'a ait 06 \J2Î 
193 plaka sayılı oto şoförü ile birlikte Bankerlik Koor
dinasyon Komitesi Başkanlığı emrine verilmiştir. Bi-
lahara sözü edilen oto geri alınarak yerine yine DE-
lİYAB'a ait 06 PN 368 plaka sayılı oto gönderilmiş
tir. 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz îhsan Hastürk' 
ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın yazth cevabı (7/1036) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Sanayi ve Ti

caret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
Istanlbul . 

1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine gö
re tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka, modellerimi "bildirir misi
niz?. 

2. Hulsusi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz?. 

3. 'Mevcut resmî taşıtlardan (belirli makamlara tah
sis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama tah
sis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz?. 

Cevap 1. 237 sayılı Kanuna göre Bakanlığımız
da 'bulunan resmî taşılların listesi aşağıdadır : 

Sıra No. /Markası Modeli Plaka No.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i: 
32 
33 
34 

35 

Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Mercedes 
Opel 
Murat 131 
Murat 131 
Murat 131 
Murat 131 
Murat 131 
Murat 131 
(Murat 131 
Renault 
'Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Minübüs 
'Minübüs 
Minübüs 
Oodge 
Pick-Up 
BMC-
Kamyon 

1986 
1983 
1975 
1974 
1977 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1984 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1977 
1977 
1976 
1976 

1977 

1972 

06 AA 
06 D 
06 E 
06 D 
06 ZA 
06 ZA' 
06 ZA 
06 ZA 
06 ZA 
06 ZA 
06 ZA 
06 D 
06 D 
06 YZ 
06 VU 
06 YZ 
06 YZ 
06 YZ 
06 YZ 
06 YZ 
016 YZ 
06 YZ 
06 D 
06 D 
06 D 
06 D 
06 D • 
06 D 
06 RT 
06 UN 
06 NS 
03 AZ 

06 RV 

06 KR 

0023 
034 

6968 (*) 
9652 
9504 
267 
'268 
271 
270 
265 
266 
269 

2571 
2569 
360 
065 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
361 

2566 
2565 
2570 
2567 
2572 
2568 
793 
167 

016 
204 

742 

. 208 

{*) Arızalı 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 14.4.1986 
Basın ve Halkla tlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı.: 5/MM - 145 

Konu : Soru önergesi. 
Türkİ'ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'tîgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.3.1986 
tarih ve 7/1036/5644/21601 saydı yazınız. 

'istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
Bakanlığımda 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte takdüm edilmiştir. 

Bil'güerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahk Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

Yazılı Soruilıaırına Cevaplarımızr 

Soru 1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümle
rine göre tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile 
bunların plaka numaraları ve marka, modellerini 
(bildirir milsiniz? 
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Soru 2. Hususi pılakıa taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî ta
şıt var mıdır? Var ise raıifcfcarı ve tahsis olunduğu ma
temi »bildirir misiniz? 

Cevap 2. a) Husuısi plaka 'taşıyan aramıcız 
yoktur. 

Ib) 237 sayılı Yasıa hükmü gereğince 2 sayılı cet
velde yer allan ve Müsteşarlık makamı hizmetlerime 
tahsis edilen 1 adet Mercedes oto vardır. 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belidi ma
kamlara tahsis olunan, taşıt var mıdır? Vıar ise hangi 
makama tahsis olunduğu ve plaka nuımıarasunı biıldıkir 
misiniz? 

Cevap 3. Mevcut resmî taşıtılardıan 4 adedi, Baş
bakanlığın 24.11,1980 tarih ve 5105-00250 sayılı, 
1980/75 numaralı genelgesi ile bu genelgenin 1. inoi 
maddesi kapsamını genişleten 11.5.11981 gün ve 
5İ05-00417 ısayılı Başbakanlık yazılarına göre Müste
şar Yardımcılkrına tahsis edilmiş olup bunların plaka 
numaraları ile tahsis olundukları makamlar aşağıda 
gösterilmiştir, 

Plaka No.: Tahsis Olunduğu Makam 

06 ZA 267 Müsteşar Yardımcısı 
06 ZA 268 » > 
06 ZA 270 » » 
06 ZA 271 » » 

7. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, genel 
ve katma bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî teşeb
büslerinde çalışan personele ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı ceva
bı (7/1040) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 
Cahit Tutum 

Balıkesir 
1. 1.3.1986 tarihi itibariyle genel ve katma büt

çeli kuruluşlarda (Silahlı Kuvvetler, T.B.M.M., C. Baş-

15 4 4 . 1986 O: 1 

kanlığı, MİT hariç) çalışmakta olan personelin Dere
ce ve kademelere göre dağılımı nedir? (Burada çeşitli 
derecelerin her kademesindeki personel sayısının mik
tarı amaçlanmaktadır.) 

2. Ayni bilgilerin kamu iktisadî teşebbüsleri açı
sından dökümü nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.4.1986 
Sayı: 2,02-6067 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 20.3.1986 gün 

ve 7/1040-5690/21763 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 26.3.1986 gün ve Kanunlar ve 

Kararlar Genel Müdürlüğü 18/106-1610/03219 sayı
lı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan me
murların hizmete alınma ve terfi tarihleri farklı oldu
ğundan derece ve kademelere dağılımı çok sık değiş
mektedir. Diğer taraftan ihtiyaç duyulan malî hesap
lar, toplam kadro sayısı ile birlikte her derecenin 2 inci 
kademesi esas alınmak suretiyle yapıldığından Genel 
ve Katma Bütçeli Kuruluşlarda çalışmakta olan perso
nelin derecelerin kademelerine dağılımına ihtiyaç da 
duyulmamaktadır. 

Ancak, bu kurumlarda 1.3.1986 tarihi itibariyle 
çalışan personelin, kurumlardan intikal eden bilgiler 
muvacehesinde derecelere dağılımı EK -1 - l'de gös
terilmiştir. 

2. 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samına dahil Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, intikal 
eden bilgilere göre çalışan memurların 1.3.1986 tarihi 
itibariyle derecelere dağılımı EK -1 - 2'de gösterilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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Ek-1 

1. — Dereceler 
Genel Bütçeli 

Kurumlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Genel Toplam 

16 513 
37 964 
32 575 
42 017 
81 499 
105 044 
145 775 
146 510 
90 073 
77 194 
80 155 
37 938 
22 139 
17 720 
4 734 

937 850 

Katma Bütçeli 
Kurumlar 

4 063 
2 870 
3 195 
3 567 
6 964 
6 280 
18 125 
10 718 
11 917 
13 687 
14 130 
11 461 
6 474 
2 291 

34 

115 776 

Özel Bütçeli 
Kurumlar 

2 375 
1 931 
2 083 
2 728 
9 673 
4 917 
6 140 
5 896 
6 256 
4 062 
2 412 
6 488 
684 
282 
—-

55 927 

Toplam 

22 951 
42 765 
37 853 
48 312 
98 136 
116 241 
170 040 
163 124 
108 246 
94 943 
96 697 
55 887 
29 297 
20 293 
4 768 

1 109 553 

2. — Dereceler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Toplam 

Adet 

1 448 
2 411 
4 449 
5 403 
15 695 
12 614 
29 027 
23 820 
23 593 
20 325 
19 521 
16 968 
10 517 
2 475 
784 

189 050 

8. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, kamu 
iktisadî teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personele 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/1042) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 

Balıkesir 
Cahit Tutum 

1. KİT'lerde; 

a) Sözleşmeli statüde kaç personel çalışmakta
dır? 

b) Bunların taban ve tavan ücret tutarları nedir? 
(Brüt ve net olarak) 

c) KİT'ler dışında öteki kamu kuruluşlarında (Ge
nel ve katma bütçeli) ödenmekte olan sözleşme üc
retlerinin taban ve tavanı nedir? 

2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 
sonra kamu iktisadî teşebbüslerinde; 

a) Kaç kişi. kadrodan sözleşmeli statüye geçmiş
tir? 

b) Bu kuruluşlara sözleşmeli statü ile kaç yeni 
eleman alınmıştır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 14 . 4 .1986 
Sayı: 2.02-6068 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 20.3.1986 gün ve 7/1042/21765 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 26.3.1986 gün ve Kanunlar ve 

Kararlar Genel Müdürlüğü 18/106-1608/03217 sa
yılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Kamu İktisadî Teşebbüslerinde; 
a) 1.4.1986 tarihi itibariyle Toplam 6 906 adet 

sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 
b) Bunların taban ve tavan ücretleri Ekonomik 

İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 24.6.1985 gün . 
ve 85/9 sayılı Kararı ile Brüt 25 000 - 600 000 TL. > 
olarak tesbit edilmiştir. Sözkonusu rakamların yakla
şık % 71'i net ücrete tekabül etmektedir. 

c) KİT'ler dışındaki öteki Kamu Kuruluşların
da ödenmekte olan sözleşme ücretleri 1986 yılı için 
Bakanlar Kurulu'nun 25.12.1985 gün ve 85/10217 sa
yılı Kararı ile taban 350 000 TL. tavan ise 500 000 TL. ' 
olarak tesbit edilmiştir. 

2. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden 
sonra KİT'lerde; 

a) 639 kişi kadrodan sözleşmeli statüye geçmiş
tir. 

b) Sözleşmeli statüde 6 209 adet yeni eleman alın
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Hac ve 
Umre seyahatleriyle ilgili işlerin Diyanet İşleri Başkan
lığınca yürütülmesine dair yönetmeliğe ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı(7/1044) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına izninizi arz ve rica ede
rim. 

Bahriye Üçok 
Ordu 

2. Devlet Bakanlığının 8.6.1983 gün ve 5256 sayı
lı yazısı ekinde Sayıştay Başkanlığına gönderilen hac 
işleri yönetmeliği ile, 30 Mart 1984 gün ve 18375 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanmış bulunan hac ve um
re işleri yönetmeliği aynı mıdır? 

3. Yukarıda belirtilen yazı ekinde Sayıştay Baş
kanlığına gönderilen yönetmelik taslağında yer alma
yan bazı akçalı hükümlerin özellikle vatandaşları Di
yanet Vakfına büyük meblağlar bağışlamaya zorla
yan hükümlerin sonradan eklenmesinin sebebi nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14 . 4 . 1986 
Sayı: 2.02 - 6066 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 20.3.1986 gün 

ve 7/1044-5697/21778 sayıh yazısı. 
b) Başbakanlığın 26.3.1986 gün ve Kanunlar ve 

Kararlar Genel Müdürlüğü 18/106-1605/03214 sayıh 
yazısı. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Sayın Başba
kanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine verilen ce
vaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. 832 Sayılı Kanunun 105 inci maddesi, Bakan
lıkların ve Sayıştay'ın denetimine giren diğer idare ve 
kurumların malî konularda hazırlayacakları yönetme
liklerle ilgili olup, Türkiye Diyanet Vakfınca yapılan 
harcamalar bu maddenin kapsamı dışındadır. 

Bu bakımdan 30 Mart 1984 gün ve 18357 sayıh 
Resmî Gazete'de yayımlanan Hac ve Umre İşleriyle 
İlgili Yönetmeliğin anılan kanun maddesine aykırılığı 
sözkonusu değildir. 

Nitekim yönetmeliğin Resmî Gazete'de neşrin
den sonra konu Sayıştay'ca incelenmeye alınmış ve 
16.7.1984 gün ve 38 sayılı mütalaada «sözkonusu yö
netmeliğin, malî nitelikteki hükümlerinin Diyanet 
Vakfının gelir ve giderlerini ilgilendirdiği, Diyanet Vak
fının ise Diyanet İşleri Başkanlığının denetimi dışın
da kaldığı ve bu nedenle Sayıştayca yapılacak herhan
gi bir işlem bulunmadığı kanaatine varılmıştır.» gö
rüşüne yer verilmiş, 1962 sayılı kararla da dosya hıfzı 
kaldırılmıştır. 

2. Anayasa'nın 124 üncü maddesinden alınan yet
kiye dayanılarak Devlet Bakanlığınca çıkarılan ve 30 
Mart 1984 gün ve 18357 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Hac ve Umre İşleriyle İlgili Yönetmelik hazır
lanırken daha önceki dönemlerde hazırlanmış taslak
lara aynen uymak zorunluluğunun bulunmadığı izah
tan varestedir. 

1. 30 Mart 1984 tarihli ve 18375 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan hac ve umre işleri yönetmeliği 
832 sayılı Kanunun 105 inci maddesine uygun mu
dur? 
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Kaldı ki soru önergesinde «akçalı» tabiri ile ifade 
edilen yönetmelik hükmü, işaret edilen taslakta da 
biraz değişik bir düzenleme ile 15 inci madde olarak 
yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Tür
kiye Diyanet Vakfının 1984 -1985 yıllarındaki gelir
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1048) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına izninizi arz ve rica ederim. 
Bahriye Üçok 

Ordu 
1. Hayrettin Şallı halen nerede görevlidir? Dev

let görevlisi ise Avrupa'da Türkiye Diyanet Vakfı ile 
bir ilişkisi var mıdır? 

2. 1984 - 1985 yıllarında Tüfkiye Diyanet Vakfı; 
a) Hac geliri olarak, 
b) Umre geliri olarak, 
Ne kadar kazanç sağlamıştır? 
c) Bu yıllarda zekât, fitre, fidye ve benzeri dinî 

bağışlardan ne kadar gelir elde etmiştir? 
d) Bu yıllarda kurban derisi gelirlerinden Tür

kiye Diyanet Vakıfları hissesine ne kadar gelir isabet 
etmiştir? 

3. Babasını, kardeşini ve dünürünü görevli süsü 
vererek hacca götürmüş bulunan Diyanet İşleri Baş
kanı Tayyar Altıkulaç'ın, bütün tasarruflarının çöz
den geçirilmesi ve tahkikata tabi tutulmasının gerekli 
olduğu bir raporla bildirilmiştir. Bu rapor üzerine 
idarî ve adlî ne gibi işlemler yapılmıştır. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 14.4.1986 
Sayı : 2.02.6069 

Türkiye Büyük Millet iMeclisi Başkanlığına 
ilgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 25.3.1986 gun 

ve 7/1048-5730/21923 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 27.3.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 

18/106-1612/03281 sayılı yazısı. 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Sayın Baş

bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

15 . 4 . 1986 O: 1 

1. Hayrettin Şallı halen B. Berlin Başkonsolosluğu 
Din Hizmetleri Ataşesi olarak görev yapmaktadır. Ay
nı zamanda Türkiye Diyanet Vakfının Genel Kurul 
Üyesidir. Devlet memurlarının 903 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kurulmuş vakıflara üye olmalarında, 
hatta bu vakıfların yönetim ve denetim kurullarında 
aktif görev almalarında hiçbir kanunî engel yoktur. 

2. Türkiye Diyanet Vakfının 1984 ve 1985 yıl
larında, soru önergesinde sözü edilen konularda sağ
ladığı gelirlerle ilgili bilgiler (Ek : 1) ve (Ek : 2)'de ay
rıca adı geçen Vakıf tarafından aynı yıllarda yapılan 
harcamalarla ilgili bilgiler de (Ek : 3)'de gösterilmiştir. 

3. a) Soru önergesinde üzerinde durulan rapor 
konusu, Bahriye Üçok tarafından Mart 1984'te de 
gündeme getirilmiş, sözlü soru halinde T.B.M.M. Baş 
kanlığına sunulmuştur. Gerekli cevaplar ise, 11.4.1984 
günü Yüce Meclis önünde tarafımdan verilmiştir. 
(bk. T.B.M.M. Tutanak Dergisi, cilt : 3, sayfa : 255-
257, Dönem : 17, 51 inci Birleşim). 

b) Konuya ilgi duyan bir başka Milletvekilimiz 
Mehmet Kaşıkçı, T.B.M.M. huzurunda gündem d.şı 
söz almak suretiyle Bahriye Üçok'un sorularına daha 
da açıklık kazandıran bir konuşma yapmış ve Yü;e 
Meclis konu hakkında tekrar aydınlanmıştır, (bk. 
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Cilt : 3, Sayfa : 654-656, 
Dönem : 17, 67 nci Birleşim). 

c) Aradan 2 yıl geçtikten sonra konunun bir defa 
da yazılı soru önergesi olarak tekrar gündeme getiril
mesine bir anlam verilememiştir. 

d) iBu vesile ile bir defa daha belirtilmelidir ki, 
önergede sözü edilen ve Diyanet İşleri ^Başkanının ta
sarruflarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten 
rapor (30 Kasım 1982 gün ve 02-34/2409 sayılı Dev
let Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı yazısı) gereğince 
Başbakanlıkça görevlendirilen 3 kişilik heyet, Türkiye 
Diyanet Vakfı ile ilgili iddialar yanında Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile ilgili iddiaları da tamamen incelenmiş, 
bu kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak Diyanet İşle
ri Başkanı hakkında hiç bir adlî ve idarî teklifte bu
lunmamıştır. Hiç kimsenin «görevli süsü> verilerek 
hiç bir yere gönderilmediği de bu incelemenin ortaya 
koyduğu sonuçlar arasındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakam 
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YIL : 1984 

(Ek : 1) 

1. ÇEŞİTLİ HAC HİZMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLER 

TL. 

a) 30.3.1984 gün ve 18357 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hac ve Umre ile ilgili Yö
netmeliğin 27 nci maddesi uyarınca hac maliyetine eklenen % 5 ihtiyat akçesi tutarı (Döviz 
kurlarında meydana gelen aşırı artışlar nedeniyle bu ihtiyat akçesinin tamamı döviz alımında 
kullanılmış ve Vakfa hiç bir meblağ kalmamıştır.) 

b) Hac hizmetlerinde görevli personelin yolluklarından tasarruf edilen 
c) Türkiye dışından (Belçika, F. Almanya, Hollanda, Avustralya, Yugoslavya, Kıbrıs v.s.) 

hacca gelip organizasyonumuzdan istifade edenlerden sağlanan 
d) 30.3.1984 gün ve 18357 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hac ve Umre ile ilgili Yö

netmeliğin 27 nci maddesi gereğince harcamalardan artan ve vakfa bağışlanmış sayılan 
e) Toprakbastı ve çadır paralarından Suudi Arabistan'da yetkili Mekteb-ül Vükela'nın 

Vakfımıza bağışı 

2. UMRE HİZMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLER 
3. ZEKÂT, FlTRE VE BENZERİ BAĞIŞLAR 
4. 2860 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ZEKÂT, FİTRE VE KURBAN DERİLERİ 

HÂSILATINDAN THK.'CA VAKFA ÖDENEN % 5 VAKIF PAYI 
YIL : 1985 

1. ÇEŞİTLİ HAC HİZMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLER 

a) 30.3.1984 gün ve 18357 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hac ve Umre ile ilgili Yö
netmeliğin 27 nci maddesi uyarınca hac maliyetine eklenen % 5 ihtiyat akçesi tutarı 

to) Hac hizmeelerinde görevli personelin yollukla undan 'tasarruf edilen 
c) Türkiye dışından (Belçika, F. Almanya, Hollanda, Avustralya, Yugoslavya, Kıbrıs v.s.) 

hacca gelip organizasyonumuzdan istifade edenlerden sağlanan 251 154 000 
d) 30.3.1984 gün ve 18357 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hac ve Umre ile ilgili Yö

netmeliğin 27 nci maddesi gereğince harcamalardan artan ve Vakfa bağışlanmış sayılan 
e) Toprakbastı ve çadır paralarından Suudi Arabistan'da yetkili Mekteb-ül Vükela'nın 

Vakfımıza bağışı 
2. UMRE HİZMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLER 
3. ZEKÂT, FİTRE VE BENZERİ BAĞIŞLAR 
4. 2860 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ZEKÂT, FİTRE VE KURBAN DERİLERİ 

HÂSILATINDAN THK.'CA VAKFA ÖDENEN % 5 VAKIF PAYI VAKIF AMACINA 
YÖNELİK HARCAMALAR (1984) 

1. Cami, Kuran Kursu ve imam - Hatip Lisesi Bina Alımı ve inşaatlarına Yapılan Yar
dımlar 720 890 589 

2. Kocatepe Cami inşaatına Vakıfça Yapılan Harcamalar 1 026 846 882 
3. Eğitim ve Kültür Hizmetlerine Destek için Yapılan Harcamalar (Burs, yabancı dil kur

su ve irşad hizmetleri giderleri, çeşitli kütüphanelere kitap yardımı, öğrenci yurdu inşaatları v.s.) 85 292 432 

000 
431 050 000 

1 
47 774 000 

278 901 000 
ı 

55 170 000 
55 876 000 
8 332 000 

125 638 000 

(Ek : 2) 

TL. 

1 129 751 000 
779 481 000 

672 217 000 

85 632 000 
130 465 000 
20 494 000 

t 

188 579 000 
(Ek : 3) 
TL. 
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TL. 

4. Hasta, Muhtaç ve Fakirlere Yapılan Çeşitli Sosyal Yardımlar 
5. Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetleri Destekleme Harcamaları (Eğitim merkezlerine ya

pılan destek, personelin yabancı dil kursları giderleri, müftülük binası inşaatları ve bütçeden 
karşılanamayan sair ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalar). 

VAKIF AMACINA YÖNELİK HARCAMALAR (1985) 
1. Cami, Kuran Kursu ve İmam - Hatip Lisesi Bina Alımı ve inşaatlarına Yapılan Yar

dımlar 
2. Kocatepe Cami İnşaatına Vakıfça Yapılan Harcamalar 
3. Eğitim ve Kültür Hizmetlerine Destek İçin Yapılan Harcamalar (Burs, yabancı dil kur

su ve irşad hzmetleri giderleri, çeşitli kütüphanelere kitap yardımı, öğrenci yurdu inşaatları v.s.) 
4. Hasta, Muhtaç ve Fakirlere Yapılan Çeşitli Sosyal Yardımlar 
5. Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerini Destekleme Harcamaları (Eğitim merkezlerine ya

pılan destek, personelin yabancı dil kursları giderleri, müftülük binası inşaatları ve bütçeden 
karşılanamayan sair ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalar). 

68 351 874 

50 528 869 

459 146 434 
381 963 598 

211 448 243 
72 877 398 

242 578 031 

11. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ve
kâleten görev yapan personele ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1049) 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla dilerim. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

1. Halen Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 
vekâleten yürütülen görev (kadro) sayısı ne kadardır? 
(Görev unvanları ve vekâlet süreleri ile birlikte). 

2. Halen vekâlet görevini sürdürenlerden kaçının 
atanma kararnamesi Cumhurbaşkanınca geri çevril
miştir? 

3. Halen vekâlet görevini yürütenler arasında 
«disiplin cezası almış olanların» sayısı ne kadardır? 
(Disiplin cezalarının affına dair 3249 sayılı Kanun ge
reğince bu cezaları sicilinden çıkarılmış olanlar). 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 14.4.1986 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : Parl. Müş. 19/86/67793 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin tarihsiz 7/1049-5748/22017 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Bakanlığı

mızda vekâleten görev yapan personele ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Halen Bakanlığımız merkez teşkilatında vekâ
leten yürütülen görev sayısı 28 olup, bunlardan bi
risinin kararnamesi Sayın Cumhurbaşkanımızca geri 
çevrilmiştir. 

2. Taşra teşkilatında ise vekâleten yürütülen gö
rev sayısı 31, olup bunlardan ikisinin atama kararna
mesi Sayın Cumhurbaşkanımızca geri çevrilmiştir. 

3. Vekâlet görevini yürütenler arasında 12 kişi 
disiplin cezası almıştır. Ancak disiplin cezası alan
ların 3249 sayılı Kanun gereğince bu cezaları sicille
rinden çıkartılmaya başlanılmıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Ana
dolu Ağaç İşleri Kooperatifine Kayseri İli Merkez 
Ambar Köyündeki bazı parseller için ruhsat verilip 
verilmediğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1050) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

25.3.1986 
Mehmet Üner 

Kayseri 

1. Kayseri İli Merkez Ambar Köyü 12 pafta, 252 
parseldeki taşınmazın, bulunduğu bölgenin imar planı 
var mıdır? Var ise plan kararı nedir ve ne zaman 
tasdik edilmiştir? 
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2. Kayseri îli Merkez Ambar Köyü sınırları içe
risindeki 5 pafta 1682, 1683 ve 1688 sayılı parsellerde 
kayıtlı S. S. Anadolu Ağaç işleri Kooperatifine ait 
taşınmazlar üzerinde yapılaşma için ruhsat verilmiş 
midir? Ruhsat verilmiş ise hangi tarihte verilmiştir? 
Verilen ruhsat yasal mıdır? Yasal ise hangi seviyede
dir? 

3. Anılan Kooperatifin inşaatı askerî güvenlik 
alanı içinde kalması nedeni ile durdurulmuş mudur? 
Kooperatife ruhsat verilir iken neden güvenlik sahası 
içinde kaldığı söylenmemiştir? Tamamen yasal olan 
kooperatif inşaatı durdurulurken, Kooperatif büyük 
çapta maddî zarara uğramıştır. Kooperatifin bir mil
yarın üzerindeki zararı hangi kurum ve kuruluş ta-
afından karşılanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Teknik Araştırma ve Uygulama 10.4.1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : tm. Uyg. Dai. Bşk. - 380192165 
952/08648 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 28.3.1986 gün ve 7/1050-5750/22032 sayılı 
yazısı eki Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in 
25.3.1986 tarihli soru önergesi. 

ilgi yazı eki soru önergesinde cevaplandırılması is
tenilen konular hakkında bilgi aynı günlü yazımızla 
Valiliğinden istenmiş olup, konuya ilişkin cevap alın
dığından ayrıca bilgi sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Sarız İlçesi Yesilkent Kasabası ile çevre köy
lerinin televizyon yayınını izleyemedikleri iddiasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
yazılı cevabı (7/1054) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
26.3.1986 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Kayseri - Sarız ilçesi Yesilkent Kasabası ve çevre
sindeki 42 adet köy, televizyon yayınım izleyememek
tedir. 

— Konu ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmış 
mıdır? 

— Bu araştırma neticesinde ne gibi sonuçlar elde 
edilmiştir? 

— 1986 yılında bu yörenin televizyon yayınlarını 
izleyebilmeleri mümkün olacak mıdır? 

— Bu yöreye cevap verebilecek nitelikteki yansıtı
cının takribi maliyeti ne kadardır? 

T..C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 04-012-1/02615 14.4.1986 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 Mart 1986 tarih ve 7/1054-5764/22073 

sayılı yazınız. 
ilgi yazı ekinde alınan Kayseri Milletvekili Mehmet 

Üner'in yazılı soru önergesine cevap metni ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Bakanı 

Elbistan'da kurulması planlanmış olan 30 kW gü
cündeki TV verici istasyonu 1986 yılı sonunda yayına 
girecektir. Bu istasyonun açılmasından sonra Sarız 
ilçesi, Yesilkent Kasabası ve çevresinde TV yayın
larının alınmadığı yerlerde aktarıcı yapılması için etüt
lere başlanacaktır. 

14. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Bo
lu İli Gerede İlçesine atanan bir öğretmenin eski gö
rev yeme iade edilmemesinin nedenine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1055) 

Türkiye 'Büyük IMillet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor ©akanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. ismail Erkılıç, Erzincan Ticaret Lisesinde 
ingilizce öğretmeni iken, 1402 sayılı Yasaya göre 
Bolu Il'i Gerede ilçesine atanmıştır. 

2. Mağdur olduğu ve hakkındaki yapılan işlem
lerin haksızlık olduğunu ileri sürerek, hakkında tah-
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kikat yapılmasını istemiş, 3. Ordu ve Sıkıyönetim 
Komutanlığı 21 Mart 1985 Gün Sıkıyönetim 
7130-489 - 85/PER - Ks - 286 sayılı yazı ile bölge 
dışına atandırılmanızla ilgili idarî işlem ilgi (b) ile 
geri alınmıştır, denen yazı ismail Erkılıç'a verilmiş
tir. 

3. İsmail Erkılıç, Erzincan'da bakmakla yüküm
lü olduğuna dair mahkemeden karar da almıştır. 

4. Bu işi şahsen takip ettiğimde aldığım cevap: 
«Efendim bu öğretmenin Erzincan'a gelmesi isten
memektedir» denilmiştir. 

5. Bu mağduriyetin giderilmesi için alınan bu 
sarih belge karşısında ismail Erkılıç'ın hakkı neden 
iade edilmemekte ve ısrar edilmektedir? Bu gibi 
kuşkularımız ne zaman son bulacaktır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 14 . 4 1986 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : Parl. Müş. 19/86 - 67792 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 28.3.1986 gün ve 7/1055 - 5765/22075 sa
yılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un Bolu ili 
Gerede ilçesine atanan bir öğretmenin eski görevine 
iade edilmemesinin sebebine ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Erzincan Ticaret Lisesi ingilizce öğretmeni 
iken Bolu ili Gerede ilçesine naklen atanan İsmail 
Erkılıç'ın Erzincan iline dönmesi isteği ile ilgili 
müracaatı işleme alınarak, geri dönüp dönemeyeceği 
hususu 11.11.1985 gün ve 190965 sayılı yazı ile Er
zincan Valiliğine sorulmuştur. 

2. Daha önce hakkındaki soruşturmaya dayalı 
olarak nakle tabi tutulan ilgili hakkında Erzincan Va
liliği 15.12.1985 gün ve 22284 sayılı yazısı ile Erzin
can Mine dönmesine sakınca gördüğünü belirtmiştir. 

3. 'Bu sebeple.îsmail Erkılıç'ın Erzincan iline 
nakli yapılamadığından belgeleri 30.1.1986 gün ve 
20746 sayılı yazı ile Bolu Valiliğine iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğld 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı | 
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15. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, es 
durumu nedeniyle atanmasını isteyen bir öğretmenin 
başvurusunun kabul edilmeme nedenine ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1056) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Halen Kastamonu ili İnebolu İlçesi Karşıyaka 
Köyü öğretmeni Mustafa Erol (Sicil. 8771) eşinin 
Erzincan'da iş sahibi olduğunu, bunu da Erzincan 
Defterdarlığının 3.2.1986 gün ve 835 sayılı mükelle
fiyetini, Bağ - Kur'dan da 230(2-4 7-85 sayı, 124-1-
SİG. 1-1 ile tescil edilerek 401 467 884 No. ile ka
yıtlı bulunduğunu Bağ - Kur Bölge Müdürü Ziya 
Koksal Şefin 24.5.1985 günlü tastikli belgesini dilek
çesine ekleyerek Bakanlığa sunmuştur. 

Şahsen takip ettiğim bu nakil işlemine ilköğre
tim Tayin Şubesi işyerinin kapanmış olduğu gerek-
çesiyle naklimin yapılamayacağı bildinilmiştir. 

2. Gerek Defterdarlığın ve gerekse Bağ - Kur'un 
tarih yazılarına rağmen, hangi makamdan ve ne gibi 
bilgi alınarak eşi Münire Erol'un iş sahibi olmadığı 
ileri sürülmektedir? 

3. Bu işleri yürütmekle yükümlü olan memur
lar en azından bu kalbi! mevzuatı bilmesi gerekirken, 
bu kabil nakil işlerini askıda bırakmalarının sebebi 
nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 14 . 4 . 1986 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : 67794 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 28.3.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 7/1056 - 5766/22076 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un eş du
rumu nedeniyle naklini isteyen Mustafa Erol'un baş
vurusunun kabul edilmeme sebebine ait soru önergesi 
incelenmiş ve konu ile ilgili gerekli açıklama aşa
ğıda belirtilmiştir. 

1. Kastamonu ili İnebolu ilçesi Karşıyaka Köyü 
İlkokulu öğretmeni Mustafa Erol eş durumundan Er
zincan iline nakil isteğinde bulunmuştur. 
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2. İlgili eş durumu beyanında eşinin Erzincan 
Kızılay Mahallesi 85 inci sokak 39 No.lu 'bakkal dük
kânına ortak olduğunu belirtmiştir. 

3. Konu hakkında Erzincan Valiliğince yaptırılan 
inceletme sonucu; eşinin iş ortaklığından 15.7.1985 
tarihinde ayrıldığı anlaşılmıştır. 

4. Bu sebeple, Mustafa Erol'un eş durumundan 
nakil isteği ile ilgili özürü ortadan kalktığından di
leği yerine getirilememiştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

16. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Re
fahiye - Şiran ilçelerine bağlı köyler arasında bağ
lantı sağlayacak yolun yapımına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan 
m yazılı cevabı (7/1058) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişle-

ri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na araclıığınzı arz ve rica ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Refahiye köylerini Şiran İlçesi köylerine bağlan
tı kurmak maksadıyla 1970 yılında yapılan yol yapı
mı Şiran İlçesine bağlı (Gümüşhane) Karayaprak 
Köyüne 5 kilometre kala yol yapımına son verilmiş, 
bugüne kadar da herhangi bir faaliyete geçilmemiş
tir. Bu yolun bitiminde Buğdaçar, Çatalçam, Gölük-
sor, Uçveren, Alapınar, Perçem, Gökseki, Kırante-
pe, Çatakpınar, Öğren, Uludere, Yazveren, Mende-
ne, Başköy, Armutlu, Baloğlu, Şakaloğlu, Yukarı 
sütlü, Kamberağa, Gazipmar, Karayaprak, Söğütlü 
bölgesi köylerinin Şıran İlçesi ile irtibatı sağlanmış 
olup, ekonomi yönünden büyük ferahlık meydana 
getirileceği düşüncesiyle bu yolun yapılması için ne 
düşünülmektedir? 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakaiihğı 15 . 4 • 1986 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM. 2-369 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliği Kanun ve Kararlar Da

iresi Başkanlığının 28 Mart 1986 tarih ve 7/1058-
5768/22078 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un «Refahiye 
- Şiran İlçelerine bağlı köyler arasında bağlantı sağ-
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layacak yolun yapımı» hakkındaki yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte takdim edilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un ya
zılı soru önergesinin cevabı. 

1986 yılı çalışma programı, ödenek, eleman ve 
makine parkı imkânları dikkate alınarak, köye ve 
köylüye azamî hizmeti götürebilmek maksadı ile ha
zırlanmış bulunmaktadır. Halen çalışmalar bu plan 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

önergede bahis konusu edilen, Erzincan İli Refa
hiye İlçesinin köylerini, Şiran İlçesi köylerine bağ
layacak olan köy yolunun yapımı, önemine binaen 
bütçe imkânları muvacehesinde, önümüzdeki yıllar 
yapım programına alınacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki yolu olmayan köylere ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1066) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişle

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

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Erzurum İli ve ilçelerinde yolu olmayan köyle
rin sayısı ne kadardır? Bu köylerin adları ve bağlı 
oldukları ilçeleri gösteren bir döküm var mıdır? 

2. Bu köylerin yolları hangi yıllarda programa 
alınıp yapılacaktır? 

3. Batıda bütün köy yolu yapımları bitmiş olup 
asfaltlama başladığına göre batı bölgelerindeki ya
pım makinelerini doğu bölgesine kaydırıp yoldan 
mahrum olan köylerin yollarını bir an önce yapma
yı uygun bulur musunuz? 

4. Erzurum İlinde Tekman, Çat, Karayazı, Aş
kale gibi ilçelerin yollarına öncelik vermeyi uygun 
bulur musunuz? (örnek: Tekman Güneşli Köy yo
lu ve köprüsü olmadığından köye gidilememektedir). 
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T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 15 . 4 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-372 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterliği Kanun ve Kararlar Da

iresi Başkanlığının 31 Mart 1986 tarih ve 7/1066-
5787/22136 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
«Erzurum İlindeki yolu olmayan köyler» hakkındaki 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmiş
tir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Oonan ve Köyişleri 
Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı. 

Cevap 1. Erzurum ve İlçelerinde, hizmet alanı
mız içine giren 938 köy ve bunlara bağlı 418 ünite 
bulunmaktadır. Bunların yol ağı toplamı 5 854 Km. 
dir. Bu miktarın 1 181 Km. si hamyol olup, bunun 
296 Km. si 25 köye, 689 Km. side 252 üniteye ait
tir. 

Cevap 2. Bahis konusu olan hamyollar ileriki 
yıllar da, bütçe imkânları, makine ve eleman durum
ları göz önüne alınarak programa alınıp yapılması
na çalışılacaktır. 

Cevap 3. 1986 yılında köy yollarının yapım işi
nin gerçekleşmesi için yeterli iş makinelerinin satın 
alınma işlemleri tamamlanmıştır. 

Ayrıca ülke düzeyinde tanzim olunan makine ye
nileme ve dengeleme projesine göre, mevcut makine 
parkları yeniden ayarlanacak olup, yeni alınan ma-

• kineler bu çerçeve içinde tahsis edilecektir. 
Cevap 4. Erzurum İlinde, Tekman, Çat, Kara

yazı, Aşkale İlçelerinin yolları, tespit edilen öncelik 
sıralarına göre, bütçe imkânları ölçüsünde yapılması 
için tedbirler alınacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

İS. — Erzurum' Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, işçi emeklilerinin ekonomik durumunun düzel
tilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1078) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

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

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Türkiye işçi emeklilerinin : 
1. Yakacak zamlarının çalışan işçi ve memur

larla aynı düzeye getirilmesi. 
2. Gösterge tablo rakamlarının düzeltilmesi. 
3. Taksitle kömür verilmesi. 
4. Yararlanacakları plaj tesisleri yapılması veya 

tahsis edilmesi. 
5. Hastanelerde muayene ve tedavilerinde üvey 

evlât muamelesi görmemeleri. 
6. Cemiyet aidatlarının emekli maaşlarından re

sen kesilerek cemiyetlerine ödenmesi. 
7. Asgarî ücretin işçi emeklilerine de yansıtıl

ması. 
8. ölüm yardımlarının yükseltilmesi gibi dertle

rine çare bulmayı düşünüyor musunuz? 
Soru 2. Hükümet, işçilerin durumunu düzeltmek 

için de bir yetki tasarısı getirmek düşüncesinde mi
dir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 15 . 4 . 1986 
Sayı : SGK-0175/48-3706 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.4.1986 tarih ve 7/1078-5817/22239 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, işçi emeklilerinin ekonomik durumlarının düzel
tilmesine ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca • 
incelenmiştir. 

Bakanlık olarak 1984 yılından bu yana bağlı ku
ruluşumuz Sosyal Sigortalar Kurumunun malî duru
mu, sosyal sigorta hakları yönünden yapılan refor
mist çalışmaların ana amacı sigorta emeklileri ile 
dul ve yetimlerine bağlanan aylık ve gelirlerin günün 
geçim endeksleri seviyesine yükseltilmesini ihtiva et
mektedir. 

Yapılan bu çalışmaları sorular itibariyle belirt
mek gerekir ise; 

1. Sosyal yardım zammı : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 

tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen ve 28.1.1983 ta-
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rih ve 2795 sayılı Kanunla değişik Ek Madde 5 hük
münde, emekli dul ve yetimlere ödenen Sosyal Yar
dım Zammı, maktu bir rakama dayandırılarak, T. C. 

, Emekli Sandığı emekli, dul ve yetimlerine ödenen 
Sosyal Yardım Zammı miktarında yapılan artış ora
nında artırılması sistemi getirilmiştir. 

Bu sistem iki yıllık tatbikatında, T. C. Emekli 
Sandığı emekli, dul ve yetimlerine ödenen Sosyal 
Yardım Zammı ile Sosyal Sigortalar Kurumu emek
li dul ve yetimlerine ödenen Sosyal Yardım Zammı 
miktarları arasında, baştan bu yana var olan farkın 
giderek açılmasına sebebiyet verdiği gibi, kısa bir sü
re içinde de eşitlenmesine de imkân vermemekte idi. 

Bu mahzurları gidermek, Sosyal Sigortalar Kuru
munun malî dengesi içinde, iki sosyal güvenlik kuru
luşu emekli, dul ve yetimine ödenen Sosyal Yardım 
Zammının eşitlenmesine imkân sağlamak üzere, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 7.1.1986 tarih ve 
3251 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Sosyal Yar-' 
dım Zammının miktar olarak tespit yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir. 

Nitekim bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu
nun 5.12.1985 tarih ve 85/10111 sayılı Kararı ile Sos
yal Yardım Zammı 1986 yılı ilk dönemi için 16 000 
TL. ikinci dönemi için 18 500 TL. olarak belirlen
miştir. 

2. Gösterge tablosu : 
Devlet personel rejiminde uygulanan Katsayı, 

Gösterge Tablosu sistemine uygun olaralc 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununda 29.6.1978 tarih ve 2167 
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Katsayı, Gös
terge Tablosu sistemine geçilmiştir. 

Bu kanun hükmünde; Gösterge Tablosunun gü
nün şartlarına göre düzenleme yetkisi Bakanlar Ku
ruluna verilmiş iken daha sonra, 6.5.1981 tarih ve 
2422 sayılı Kanun ile bu yetki kaldırılmıştır. 

Nitekim 1981 - 1982 - 1983 yıllarında yapılan Gös
terge Tablosu değişikliği için ayrı ayrı Kanun çıka
rılmış ve 24.10.1983 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile 
de 1984 ve 1985 yılları için iki Gösterge Tablosu yü
rürlüğe konulmuştur. 

Emekli, dul ve yetimlere ödenen aylık ve gelirin 
hesaplanmasına esas olan Gösterge Tablosunda gü
nün şartlarına göre düzenleme yapabilme ve hatta 
ileri yıllara ait düzenlemeleri de şimdiden belirleme 
gayesi ile Bakanlığımızcı hazırlanan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmuş bulunan Kanun tasa
rısında bu gayeye matuf olmak üzere 31.12.1986 ta-

15 , 4 . 1986 O: 1 

rihine kadar Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine 
dair hüküm yer almıştır. 

Tasarının, Yüce Meclisçe kabul edilip kanunlaş
masını müteakiben bu konuda çalışmalar yapılacak
tır. 

3. Taksitle kömür verilmesi : 
Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir almak

ta olan emekli, dul ve yetimlere önümüzdeki kış dö
neminde taksitle kömür almalarına imkân sağlamak 
üzere, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu ile temaslara devam edil
mekte olup, bu hususun tespit edilecek bir sistem 
içinde yürütülmesi çalışmaları yapılmaktadır. 

4. Sosyal tesisler : 
Halen yürürlükte bulunan 4792 sayılı Sosyal Si

gortalar Kurumu Kanunu Kurumun, emekli dul ve 
yetimlerin faydalanacakları plaj v.b. sosyal tesisleri
ni yapması ve işletmesine imkân vermemektedir. 

Günümüz Türkiyesinde artık sosyal bir ihtiyaç 
olan bu tür sosyal tesis alanlarında Sosyal Sigorta
lar Kurumunun yatırım yapması ve işletmesine im
kân sağlamak üzere 4792 sayılı Kanun ile ilgili ola
rak Bakanlığımda yasal çalışmalara başlanmıştır. En 
kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sunula
cak olan Tasarının, Kanunlaşmasını müteakiben, 
emekli dul ve yetimlerimizin sosyal ihtiyaçları gide
rilmiş olacaktır. 

5. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri : 
Sosyal Sigortalar Kurumu 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanunu gereğince sigortalı, emekli, dul ve 
yetimler ile' bunların eş, çocuk, ana ve baba gibi hak 
sahipleri dahil 16 milyon vatandaşımıza sağlık hiz
meti vermektedir. Bu rakam Türkiye nüfusunun or
talama % 28'ni ihtiva etmektedir. 

Kurum yurt çapında yataklı ve yataksız 323 sağ
lık ünitesine, 20 314 yatak kapasitesine sahiptir. Sağ
lık tesislerine 1985 yılında 17 350 000 hastalık vaka
sı için polikliniklere müracaat edilmiş, 4 670 000 ya
tak - gün sayısı gerçekleşmiş, 20 36Ö 000 poliklinik 
tedavisi yapılmıştır. 

Belirtilen bu geniş kapsamlı sağlık hizmeti için
de, bazı arzu edilmeyen olayların meydana geldiği 
Bakanlığımızca da gözlenmektedir. Ancak az da ol
sa bu olayların önlenmesi için-Bakanlığımızca has
tane başhekimleri nezdinde ciddî tedbirler alınmak
ta, ihmali görülenler disiplin yönünden cezalandırıl
maktadır. 

524 — 



T. B. M. M. B : 92 

6. İşçi Emeklileri Cemiyeti dernek aidatı : 
İşçi emeklilerinin kendi problem ve meselelerini 

bir dernek çatısı altında duyurmalarına imkân sağ
lamak ve bu derneğin malî bakımdan kuvvetlendir
mek amacıyla, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyetinin 
talebi doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının uygun 
görüşü ile dernek üyesi emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarından kendi yazılı talepleri ile aidatlar Sosyal 
Sigortalar Kurumunca kesilmekte ve cemiyete top
luca ödenmektedir. 

Ayrıca Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyetinin, der
nek faaliyetlerini rahatça yürütebilmeleri için, ken
dilerine cüzî bir kira karşılığında kurum rant tesisle
rinden bir daire tahsis edilmiştir. 

7. Asgarî ücretin işçi emeklilerine de yansıtıl
ması : 

1475 sayılı iş Kanununun 33 üncü maddesi asga
rî ücreti, hizmet aktine istinaden çalışan ve bu Ka
nun kapsamına giren her türlü işçi ve gemi adamı 
ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dü
zenlemek için tespit edilen ücret olarak tanımlamış
tır. 

Dolayısıyla asgarî ücret çalışanlara ait olan bir 
ücret sistemidir. 

Asgarî ücretin, sigorta yaşlılık ve ölüm aylığı ile 
direkt bir ilişkisi olmamakla birlikte, Bakanlığımız
ca yapılan çalışmalarda göz önünde tutulmaktadır. 

Nitekim Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen 
ortalama aylık miktarı (% 70 üzerinden) 1 Ocak 1986 
tarihi itibariyle 49 870 TL. (Sosyal yardım zammı 
dahil) 1 Temmuz 1986 tarihi itibariyle 55 998 TL. 
(Sosyal yardım zammı dahil) olması sebebiyle asga
rî ücret miktarı (brüt olarak) genelde aşılmıştır. 

Yapılan son Kanun tasarısının imkânları nispetin
de, belirtilen aylık miktarlarının daha da yükseltile
ceği tabiidir. 

S. ölüm yardımı : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 103 

üncü maddesi gereğince ölen sigortalıların, geride ka
lan hak sahiplerine Bakanlar Kurulunca tespit edi
len miktar üzerinden cenaze yardımı yapılmaktadır. 

Cenaze yardımı miktarı Bakanlar Kurulunun 
18.5.1983 tarih ve 83/6602 sayılı Kararı ile 15 000 
TL. olarak tespit edilmiştir. Bu miktarın artırılması 
hususunda çalışmalar yürütülmektedir. 

Bilindiği üzere Anayasamızın 60 ncı maddesi sos
yal güvenliği herkes için hak, Devlet için bir görev 
olarak tarif etmiştir. 
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Bu anlayıştan hareketle, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa tabi olarak çalışan sigortalılar ile 
kurumdan aylık ve gelir almakta olanlara, hatta çe
şitli sebeplerle aylık ve gelir alma hakkım kaybetmiş 
olanlar ile hak sahiplerine yeni sosyal güvenlik nak-
kı tanımak, Kanunun bazı maddelerinin uygulanma
sından doğan şikâyetleri bertaraf etmek, sigorta iş
lemlerinde bürokrasiyi azaltmak, emekli dul ve ye
tim aylıklarının artışı konusunda Bakanlar Kurulu
nu 31.12.1986 tarihine kadar yetkili kılmak amacıy
la hazırlanan Kanun tasarısı yüce Meclise sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

19. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilen patates 
alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı (7/1084) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Plansız, programsız tarım politikanız gereği bu 
sene patates üreticileri de ürünlerini satamamış, çü
rümeye terketmişlerdir. 

Bakanlığınız, Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla 
bazı bölgelerde patates alımı yapıp, bazı bölgelerde 
alım yapmamıştır. 

örneğin ara seçim bölgesi olan Niğde Vilayetin
de patates alımı yapılmıştır. Aynı oranda patates 
eken, Kayseri'nin Yeşilhisar Kazasında niçin patates 
alımı yapılmamıştır? 

Yeşilhisar patates üreticileri perişan durumdadır
lar. Bu ilçede ve alım yapılmayan diğer bölgelerde 
patates alımı yapılacak mıdır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 15 . 4 . 1986 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM.2 - 393 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliğin Kanun ve Kararlar Da

iresi Başkanlığının 4 Nisan 1986 tarih ve 7/1084-
5836/22333 sayılı yazısı. 
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Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm «Top
rak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilen patates alım
ları» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm yazılı 
soru önergesinin cevabı. 

Bilindiği gibi 5 Mart 1986 tarih ve 19038 saydı 
Resmî Gazetede yayımlanan, 27.2.1986 tarih ve 
86/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alım esas
ları ve evsafı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
tespit edilecek, azamî 30 000 ton, 1985 yılı üretimi 
yemeklik patatesin, üreticiden 30 TL./Kg. bedelle 
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15 Nisan 1986 tarihine kadar satın alınması karara 
bağlanmıştı. 

Halen, Toprak Mahsulleri Ofisi, patates üretimi
nin yoğun olduğu Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, 
Ordu, Erzurum 11 ve İlçelerinde, bizzat üretici depo
larında patates mubayaasına devam etmektedir. 

Nitekim önergede iddia edildiğinin aksine, Kay
seri İli ve özellikle Yeşilhisar, Develi ilçelerinde üre
tici elindeki patateslerden Mart ayı sonu itibariyle 
390 ton satın alınmış olup, alımlar daha önce karara 
bağlanan tarihe kadar devam edecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

• • 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

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

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

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) (1) 

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

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yıEarı gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Tüfkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 .yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

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

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turg«t Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 



17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Amkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıfcan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi. (6/670) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
m, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderle-. 
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

27. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yüı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

31. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

32. —• Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış 'borçlarına ilişirin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

33. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 'teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşikilatı 1985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

35. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

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

37. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

3'8. — Edirne Mıilletvekili Türkân Turgut Arikan' 
m, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (1) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 



40. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

41. — Adana Milletvekilli Nuri Korkmaz'm, ha
yali ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

42. — 'Eldirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

45. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen İhracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

46. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

47. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aloan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafınldan yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

48. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Falbrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

49. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından.sözlü soru önergesi (6/698) (1) 
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51. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'dn, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sofc-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

53. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına Mşk'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

54. — İBalrkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

55. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

56. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

57. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Balkanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

59. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

60. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 



ıÖ2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

63. — Tokat Milletvekilli Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUöS'AN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
iBanaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyİşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

65. — İçel Milletvekili Mehmet Kocâbaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

-66. — "Kütahya 'Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

67. — Uşak Milletvekilli Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

168. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
'kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

»69. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
''Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi '(6/664) 

70. — Hatay Mıilletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6/665) 

71. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

72. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakarandan sözlü soru önergesi (6/667) 

73. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl Hindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

74. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

75. — Muğla Milletvekili Idnis Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

76. —• Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

77. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkırida 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi: 7.4.1986) 

'2. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 422) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.1986) 

3. — İzmir MilletvekEi Süha Tanık'ın, 743 sa
yılı Türk Kanunu Medenisinin 253 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi ve 257 nci Maddesıine Fıkralar Eklen
mesi Hakkında 16.6.1983 Tarih ve 2846 saydı Ka
nuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ile Edirne Mıilletvekili Muhittin Yıldırım ve 4 Ar
kadaşının, Aynı mahiyetteki kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu ı(2/171, 2/178) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi : 10.4.1986) 


