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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 116:117 

II. — GELEN KÂĞITLAR 117:120 

III. — YOKLAMALAR .. 121,141:142 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU^ 
.RULA SUNUŞLARI 121 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 121 
1. —Siir t Milletvekili Mehmet Abdur-

rezak Ceylan'ın, 26 'Ekim 1986 günü DYP 
Antalya 11 Teşkilatının düzenlediği açık ha
va toplantısında (milletvekillerine yapılan sal
dırı hakkında gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 121:125 

2. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref ©ozkurt'un, hayat pahalılığı ve enflasyon 
karşısında asgarî ücretin yeniden tespiti ko
nusunda gündem dışı konuşması 125:127 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili M. 
Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş halkının 
iktidardan şikâyet ve beklentileri ^konusunda 
gündem dışı konuşması - 127:129 

B) Çeşitli İşler 129 
1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Sayfa 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1011) ı(S. Sa
yısı : 483) 129 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1023) (S. Sayısı: 484) 129 

3. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1060) (S. Sayısı : 485) 129:130 

4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları. Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1072) (S. Sa
yısı : 486) ' * • 130 

5. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
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ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/1080) (S. 
Sayısı : 487) 

6. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şa-
fain'in Yasama 'Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1100) 
(S. Sayısı : 488) 

7. — İzmir Milletvekili Özdemir Pehli-
vanoğlu'nun Yasama 'Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/11108) ı(S. Sayısı: 489) 

«. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürürün, 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Halklkınida; Balşlba|kamlı!k Tezkereisi ve Anayaı-
sa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/1135) (S. 
Sayısı 490) 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 

Özbek'in, Adalet Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine ilişkin önergesi (4/267) 

2. — Başbakan Turgut lözal'ın 30 Ekim -
9 Kasım 1986 tarihleri arasında Bangladeş 
Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyetine 
yapacağı resmî ziyarete katılacak milletve
killerine dair Başbakanlık tezkeresi ve eki lis
te (3/1169) 

D) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Öner
geleri 

1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 
21 arkadaşının, Hükümetin zam ve fiyat 
politikası hakkında Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/17) 

V. — SEÇİMLER 
1. — Adalet Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için seçim 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili Türkân - Turgut 

Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve gi-

Sayfa 

130 

131 

131 

131:132 

132,133 

132 

133 

132 

132:133 

134 

134 
134,142 

134 

derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

2. — Edirne 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) 

3. x— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle 
dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/681) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere Dev
let Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/682) 

5. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 

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

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

Sayfa: 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/690) 134:135 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/691) 135 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980-1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 135 

11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 135 

— 112 — 
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Sayfa-
12. — 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) 135 

13. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu meyda
na geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 135 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 135 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 135 

16. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 135 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'm, 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) 135:136 

18. — 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) 136 

19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 136 

20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 136 

21. — îzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/669) 136 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naltoant-
oğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kredi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/758) 136 

Sayfa 
23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme' 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/696) 136 

24. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptı
ğı fuel - oil ithalatına ve taşımacılığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 136 

25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil̂ in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/709) 136 

26. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere' ait çeklerin bankalarca ıs
kontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/711) 136 

27. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, 
~ Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıs

tık çamları ürünlerinin toplanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/716) 136 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona etki
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/771) 136:137 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ül
kemizde uygulanan kur politikasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/772) 137 

30. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın 
asgarî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edi
len bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/773) 137 

31. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
hayalî ihracat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/795) 137 

32. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 137 

33. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 137 

34. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup bulun-
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madığtna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/819) 

35. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
işlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 

36. — Tokat Milletvekili Enver' özcan'ın, 
davası devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında yurt dışına giden üst düzey görev
lilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/833) 

38. —• Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri Hine 1986, 1987 ve 1988 
yıllarında yapılacak yatırımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/834) 

39. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'mn, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aley
hine verdikleri beyanatlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/775) 

40. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 

41. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapı
lan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüslerinin 
satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/780) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdur-
rezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin 
EM AK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 

43. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, 
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 
emniyet mensuplarına uygulanmadığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/782) 

44. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Ş\hin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğret
menin görevinden alınma nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

Sayfa 
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Sayfa 
45. — Tekirdağ Milletvekili Salih Al-

can'ın, Tekirdağ Hinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/789) 

46. — Manisa Milletvekili Abdullah Cakır-
efe'nin .Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve 
Turistik Tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/796) 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
m, Yol-tş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
Vongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797) 

48. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/798) 

49. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/799) 

50. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Ş ahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 

51. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir' 
in, Doğuibayazıt Telçeker Hudut Tabur Ko
mutanlığı için hudut köylerinden zoraki ot top-
latıldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/804) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Suudî Arabistan'da faaliyet gös
teren Türk inşaat firmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/806) 

53. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve mey
ve ihracatında karşılaşılan güçlüklere karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi! (6/808) 

54. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
in, radyasyonun fındık ürünü üzerindeki et
kisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/809) 

55. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
ğil'in, YIBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde 
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa-

138 
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139 

139 

139 

139 

139 

139 
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Sayfa 

139 

139 

139 

nayi ve Ticaret Bakanından" sözlü soru öner
gesi (6/810) 

56. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen ha
yalî ve gerçek ihracat miktarlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

57. — istanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya*nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 

58. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına İlişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 139:140 

59. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî ücret
le çalışanların durumlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/814) 140 

60. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait. 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde 
yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/816) 

61. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 

62. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı sözcük
lere ilişkin Basibakandan sözlü soru önergesi 
(6/821) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayının 
ara seçim gezilerinde plakasız araçla dolaştığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/822) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 

65. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca geçici 
görev verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru Önergesi 
(6/831) 

66. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro-
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140 

Sayfa 
p gandaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
inergesi (6/827) 140 

.67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahinim, Marmaris Aktaş mevkiindeki orman
lık alanın intifa hakkının Türkiye Ziraatçrlar 
Derneğine verilmesine dair taahhüt senedinin 
tek taraflı olarak feshedildiği iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/828) 140 

68. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Anikara Numune Hastanesi başasistanların
dan birinin şef muavinliği imtihanına sokulma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 140:141 

69. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
kuduz vakalarına karşı alınacak önlemlere iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/830) 141 

70. — istanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol güzer-
gâhındaki gecekonduları yıkılan vatandaşların 
durumuna ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/832) 141 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir ili ve çevresindeki bazı sa
nayi 'kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
vönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan * 
sözlü soru önergesi (6/835) ' 141 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 142 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İzmir ili Büyükşehir ve ilçe beledi
yelerince 1984 - 1986 yıllarında esnafa kesilen 
cezalara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Yıl
dırım Akbülut'un yazılı cevabı (7/1221) 142:143 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, «Casus Kamera» diye adlan
dırılan olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1263) 143:144 

3. — Erzurum Miiltetvekiili HiHımi NaHbarat-
oğhı'nuın, 'bdıedıiyölenin otobüs ve diiğer araç 
ühıtiyaçıİJarını yerli üratiolilerdem karşılama
larına ilişkin sorusu Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı 
(7/1317) 144:145 

4. — Deniızilİ 'Milletvekili' Hafjill İbrahim 
Şahim'in, küçük sanayiciler lehline alınıaoaık 
tedbirlere ilişkim sorusu ve Sanayi ve Tica-
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Sayfa 
ret Bakanı Hüseyıin Cahit Aral'ın yazılı ce
vabı (7/1336) 145:149 

5. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
laır'ın, işkence ile ilgili bazı iddialarla iilişlkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbufluıt'un 
yazıtlı cevabı. (7/1338) 149:151 

6. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgim'im, 
Ankara'nın hava kirliliğimi ömlemek için ger-
çekleştirilecek kömür ithalatına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynafc-
lar Bakanı Sudli Türel'in yazılı cevabı (7/1344) 151: 

153 

7. — içel Mıilletvelkıiıli A l İhsan Elgim'im, 
Uyuım Yapı Kooperatifine ilişlkin Başbakan
dan sorasu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı İs
mail Safa Giıriay'ıın yazılı oevahı. (7/1351) 153:155 

8. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacı-
gill'in, Erdek Belediye Başkanıma ilişkin soru
su ve İçişleri Bakamı Yıldırım Akbuluıt'uın 
yazılı cevabı, (7/1362) 155:156 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
giil'iin, Katıma Değer Vergisi Kanunuyla ilgili 
bazı yanlış uyguflamıaliar yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Mall'iye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı. 
(7/1364) 156:157 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naıîbant-
oğiu'nıuın, vergi kanunlarındaki bazı yapıtifum-
ların yumuşatılmasına ilişiklin sorusu ve Ma
liliye ve Gümrük Bakamı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı. (7/1369) 157:158 

Sayfa 
11. — Erzurum MMetvekİi Oitai Nalbant 

oğlu'mum, Bingöl îlliinıin okul, öğretmen ve 
tojımıan lihtiyacına ilişkin sorusu ve Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1374) 158:159 

12. — Samsun Mıilletvekıü Hasam ALtay'ım, 
Çarşamha Şeker Falbrlikasımım ne zaman 
üretime geçeceğine ilişkim sorusu ve Sana
yi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ım 
yazılı cevabı. (7/1398) 159:160 

VII. — KANUN TASARI VE TEKİİF-
LFJRIÎYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 141 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 
22 Arkadaşımın; 5.5.1983 Tarih*ve 2821 Sa
yılı Sendikalar Kanununum 28.8.1983 Tarih 
ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 imci Mad
desinin I inci Fıkrasının DeğişitirMımesi ve Bu 
Kanuna Biır Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında. Ranun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu. (2/327) (S. Sayısı : 
459) 

2. — Yozgat Milletvekilli Selahatıtiim Taf-
luoğlu'nun, JSosyaldemokrat Halkçı Parti Mil
letvekilleri Hakkımda Anayasamın 84 üncü 
Maddesimim öyguilanmasma Dair önergesî 
ve TBMM (Başkandık Divanının Konuya Mis
kin Karan ile Anayasa ve Adalet Komis-
yoniları Üyelerinden Kuruikı Kanma Komis
yon Raporu. (3/929) (S. Sayısı: 472) 

141 

141 

t>*« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ, siyasî yasakların 

Türkiye'de tartışma konusu olmaktan çıkarılarak, de
mokratik bir zemin üzerinde kardeşliğin kurulması; 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan. gecekondu yı
kımları; 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu da, işkence ile bir 
kişimin ölümüne, iki kişinin sakat kalmasına sebep 
olan bir emniyet amirinin göreve iadesi, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Mardin Milletvekili Abdulkerim Yılmaz Erdem* 

lin, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacam'ım (3/884) 
(S. Sayısı : 473), 

Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul Ünlü'nün 
(3/885) (S. Sayısı : 474), 
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Çankırı Milletvekili Saffet Sakarya'nın (3/924) 
(S. Sayısı : 475), 

Adıyaman 'Milletvekili Arif Ağaoğlu'nun (3/948) 
(S. Sayısı : 476), 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın (3/950) 
(3/985) ı(S. Sayısı : 477) ıflS. Sayısı : 481) 

Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in (3/951) (S. 
SayısL : 478X 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (3/970) 
(S. Sayısı : 479), 

îçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ile Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in (3/971) (S. Sayısı : 480) ve 

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu' 
nun (3/997) (S. Sayısı : 482); 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ge-
ırek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporları 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 10 gün içerisinde 
itiraz edilmediği takdirde raporların kesinleşeceği açık
landı. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe, SHP Grubunca iaday gösterilen İstanbul 
Milletvekili Feridun Şakir Öğünç seçildi. 

1(6/676), (6/677), (6/681), (6/682), (6/598), (6/689), 
(6/690), (6/691), (6/692), • (6/698), (6/610), (6/699), 
(6/700), (6/702), (6/703), (6/704), (6/666), (6/669), 
(6/758), (6/709), (6/711), (6/751), (6/833), (6/834), 
(6/796) numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/596), (6/716), (6/742), (6/775), (6/778), (6/797), 
(6/812), (6/821), (6/822), (6/824) numaralı sözlü so
rular, soru sahipleri izinli bulunduklarından; 

(6/693), (6/631), (6/696), (6/770), (6/771), (6/772), 
(6/773), (6/795), (6/819), (6/826), (6/767), (6/780), 

(6/781), (6/782), (6/784), (6/798), (6/799), (6/800), 
(6/804), 1(6/806), (6/808), (6/809), (6/810), (6/811), 
(6/813), (6/814), (6/816), (6/817) numaralı sözlü so
rular, soru sahipleri ve ilgili Balkanlar Genel Kurul
da hazır 'bulunmadıklarından; 

1(6/789) numaralı sözlü soru, mehil verildiğinden; 
(6/831) numaralı sözlü soru, sioru sahibi ve Tür

küye Büyük Millet Meclisi Başkanlık temsilcisi Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
(6/768) numaralı sözlü soru da, sıoru sahibi iki ce

vap gününde de hazır bulunmadığından düştü. 

Giresun Milletvekili -Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici »Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporunun (2/327) (S. Sayısı : 459) (görü
şülmesi, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bu-
lunmadığmidan ertelendi. 

28 ve 29 Ekim 1986 günleri Cumhuriyet Bayramı 
tatiline rastladığından, 30 Bkim 1986 'Perşembe günü 
saat 15.00te toplanılmak üzere birleşime saat 16.05' 
te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 10 . 1986 Cuma 

Tasarı 
1..— Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı 

Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı .(1/801) (Dışişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.10.1986) 

Raporlar 
1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın Yasama 

Dokunulmazlığının (Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1011) (S. Sayısı : 483) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 
(GÜNDEME) 

(2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati-
Kara'a'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1023) (S. Sayısı : 484) (Dağıtma ta
rihi : 24.10.1986) (GÜNDEME) 

3. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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let Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1060) (S. Sayısı : 485) (Dağıtma 
tarihi : 24.10.1986) (GÜNDEME) 

4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1072) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 
(GÜNDEME) 

5. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1080) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 
(GÜNDEME) 

6. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in, Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1100) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma tarihi: 24.10.1986) 
(GÜNDEME) 

7. — İzmir Milletvekili Özdemir Perilivanoğlu' 
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1108) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 
24.10.1986) (GÜNDEME) 

8. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden (Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1135) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) (Başkanlığa geliş tarihi :' 
22.10.1986) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi İnşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1986) 

Yazılı Som Önergeleri 
1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Mal

kara »İlçesine ait olup Gönence Köyünden geçen ka
nalizasyonun ıslahına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.10.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Hükü
metimiz ile Mısır Hükümeti arasında mahkûmların 
mübadelesi konusunda bir sözleşme imzalanıp imza
lanmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1413) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1986) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, des
tekleme alım fiyatının altında tüccar tarafından zey
tinyağı alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.10.1986) 

4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ya
zar kasa kullanmayı gerektiren ciro limitinin yüksel
tilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.10.1986) 

27 . 10 . 1986 Pazartesi 

• Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 

24 Arkadaşının; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 119 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Kanun Teklifi (2/369) (Adalet ve Anayasa 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1986) 

Sözlü Soru önergeleri 
1- — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun, Ağrı 

İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/839) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1986) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Doğru Yol Partisi milletvekillerince İsparta 
ve Antalya illerinde düzenlenen toplantıların engellen
mek istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/840) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1986) 

3. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, 
cezaevleri infaz memurlarının mesailerine ve fazla 
çalışma ücretlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/841) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 1.1.1984 

tarihinden bugüne kadar yurt dışındaki resmî toplan
tılara katılan milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1986) 

2. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Ağrı 
Dağında gerçekleştirilen operasyonda yakalananlar 
(hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Balkanından 

— 118 — 



T. B. M. M. B : 19 30 . 10 . 1986 O : 1 

yazılı soru önergesi (7/1417) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.10.1986) 

3. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
cezaevleri iş yurtlarında çalışan hükümlülerin ücret
lerinin aylık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.10,1986) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 ar

kadaşının, Hükümetin zam ve fiyat politikası hakkın
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/17) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1986) 

30 , 10 . 1986 Perşembe 

Raporlar 
1. — istanbul Milletvekili Sa'bit Batumlu'nun Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/987) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihli : 30-.10.1986) 
(GÜNDEME) 

2. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/800) (S. Sa
yısı : 492) (Dağıtma tarihi : 30.10,1986) (GÜNDE
ME) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 6136 
Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
(Hakkında Kanunun 7 ne i Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/362) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 
30.10.1986) (GÜNDEME) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Ka
nunla Değişik 14 üncü Maddesinin (A) Bendine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/360) (S. Sayısı : 494) (Dağıt
ma tarihi : 30.10.1986) (GÜNDEME) 

5. — Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin 
Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/785) (S. Sa
yısı : 495) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) (GÜNDE
ME) 

6. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komıisyonu Raporu 
(1/782) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) 
(GÜNDEME) 

7. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/368) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma ta
rihi \ 30.10.1986) (GÜNDEME) 

8. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklileri
ne Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/796) (S. Sayısı : 
498) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Kaihramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş Ka
sabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje çalış
malarına '.ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1986) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
ıBayezrt'in, Kaihramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağcaşar 
Köyünün dbe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) '((Başkan
lığa geliş tarilhi : 27.10.1986) 

3. — Kahramanmaraş M'iltetvekilıi Mehmet Tu
ran Bayeziıt'in, Kaihramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
vetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) (Başkanlığa geİFş tarihi : 27.10.1986) 

4. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılında 
meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.10.1986) 

5. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) ((Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1986) 

6. —- Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in Zonguldak - Bartın Özel tip Cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili 'bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.10.1986) 

7. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf , 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı iddia 
edilen ıbazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/848) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.10.1986) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Silifke Orman İdaresine alınacak işçi ve memur-
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tara ilişkin (Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1419) 
(Başkanlığa geliş tarihi •: 27.10.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, TEPE Grubu tarafından yapılan yurt ıhmaları 
ile prefabrik konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.10.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum - Aşkale İlçesine 'bağlı heyelanlı köylerden 
afet evi yapılacak olanlardaki tapulama işlemlerine 
ilişkin Devlet Balkanından yazılı soru önergesi (7/1421) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu - Azdavay İlçesi Sarıçam - Köprü-
cek mevkiindeki orman yolunu kısaltma çalışmaları
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazı
lı sıoru önergesi (7/1422) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
27J0.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu İli Azdavay İlçesi P.T.T. binasının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.10.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu İli Azdavay İlçesinin yol ve içme 
suyu sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa ge
liş ,tarihi : 27.10.1986) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İline bağlı bazı ilçe
lerde üretilen fasulye ve nohut için taban fiyat ve
rilmemesinin ve destekleme alımı yapılmamasının 
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nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1425) (Başkanlığa geliş tarihi : 27,10.1986) 

J8. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kalhramanmaraş - Elbistan İlçesine 
bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından yazdı soru 
önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1986) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Afşin Termik Santralının neden oldu
ğu çevre kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin (Ener
ji /ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1427) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1986) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi 
Beyoğlu Kasabasında lise .binası yapımına ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından yazılı soru 
önergesi (7/1428) (Başkanlığa ıgeliş tarihi : 27.10.1986) 

11. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Dev
let Planlama Teşkilatınca doğu ve güneydoğu ille
rinde verilen teşvik belgelerine ve bu bölgelerdeki 
kamuya ait üretim tesislerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1429) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.10.1986) 

12. — Erzurum Millötivekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu İli Azdavay İlçesinde Halk iBan-
kası şubesi açılıp açılmayacağına ve bazı banka şu
beleri için hizmet binası yapılmasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1430) ı([Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.10.1986) ' 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Kastamonu İli Azdavay İlçesindeki taşkömürü 
ocaklarının işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edime), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyülk Millet Mecl'iısinin 19 unou BMeş'imıiıni açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya-
pıiacaktur. Sayın milMetvekillerıinin salonda 'bulunduk
larını yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

l(Yoıklaıma yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; 'gö

rüşmelere •başlıyoruz. 

IV, — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey

lan'm, 26 Ekim 1986 günü DYP Antalya İl Teşkila
tının düzenlediği açık hava toplantısında milletvekil
lerine yapılan saldırı hakkında gündem dışı konuş
ması ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 

BAŞKAN — Siirt Millet vekilli Sayın Mehmet Ab
durrezak Ceylan, Antalya'da milletvekillerine yapı
lan saldırı ille ilgili olarak gündem dışı konuşma is
teminde bulunmuşlardır. 

iBıuyurun Sayın Abdurrezak Ceylan. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Ceylan, konuşma süreniz 5 daklikadnr. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt). — 
Sayın Başkan, yüce Meclislin seçkin üyeleri; 26 Ekim 
1986 (Pazar günü Büyük Türkiye'nin, sosyal, ekono
mik ve siyasî konularını 'halkımıza anlatmak üzere,-
Doğru Yol Partisi Antalya ti Teşkilatının düzenlemiş 
olduğu açık hava toplantısına katılmak için Antalya' 
ya gittiğimizde, millete ve Doğru Yol Partisi mil-
ietveMlerine yapılan menfur polis saldırısı hakkın
da sizlere, gördüklerimi, yaşadıklarımı abartmadan 
•arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

'NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — Kanunlara riayet 
etmezseniz öyle olur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Dinleyin, ondan sonra konuşun 'beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz 
efendim. 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Laf atan 
kimse olmadı zaten. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Meclisin haysiyetine uygun kolime kullanın 
sayın üye. 

Sayın miiılletvefcilıleri, mitingin... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Meclisin 
haysiyetine uygun hareket etseydiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
Devam ediniz Sayın Ceylan. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) —... (mitingin nerede yapılacağının veyahut mü
racaat edilen yerin niçin tahsis edilmediğinin müna
kaşasını yapmayacağım. Çünkü, 'bu konu Meclise 
getirilip, tartışılacaktır. Yalnız, İçişleri Bakanı Sayın 
Akbulut'un ezbere konuştuğunu veya idarecilerin ken
disine yanlış 'bilgi verip, gayrı ciddî duruma düşür
düklerini tespit için bir konuyu dikkatlerinize sun
mak 'işitiyorum. 

İçişleri Bakanı Sayın Ak'bulut, 27 Ekim 1986 Pa
zartesi günü yaptığı basın toplantısında, «Antalya 
Cumhuriyet Meydanında miting yapımak, hiçbir par
ti için mümkün değildir. Bu karar dokuz ay evvel 
alınmıştır. Bu meydanda ancak Cumhurbaşkanı ve 
Başlbakan için ayrıcalık tanınır» diyor. Halbuki, 21 
Ekim 1986 gün ve 5284 sayılı yazıyla, Antalya Vali 
Yardımcısı Saımlih Rıfat Arıkan imzasıyla, «Yeniden 
bir talebiniz olduğu takdirde, 27.10.1986 Pazartesi 
günü, gün doğumundan gün 'batımına kadar Cumhu
riyet Alanı toplantınız için tahsis edilecektir» denili
yor. Şu halde, kimin doğru, kimin yalan ve yanlış 
söylediğini takdirlerinize sunuyorum. 
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NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — Böyle yanlış ol-
ımıaz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Antalya Vali Muavininin imzaladığı belge bu
radadır. 

BAŞKAN — Sayım Yağcı, lütfen laf atmayın 
efendilim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Sayın 'millet vekillerli, Antalya Havalimanına in
dikten sonra, bizi (karşılamaya gelen otuz binden 
fazla vatandaşımızla 'birlikte • şehre doğru hareket 
edildi. 

NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — 130 kişi, yanlış söy
leme. Allah var. (ANAP sıralarından, «Doğru konuş» 
sesıteri) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Havalimanından anayol kavşağına geldiğimiz
de, yolda, polis 'marifetiyle barikat' kurulduğunu 
gördük. Kavşakta toplanan insanların hepsi hükü
metin bu hareketini' üzüntü ve nefretle seyrederken; 
bu ülkeye yıllarca başbakanlık yapan, memleketin 
birçok eserinde imzası ve emeği olan büyük devlet 
adamı, büyük lider Sayın Süleyman Demirsl, kav
şakta bekleyen halkı teskin etmek için, «Devlet gü
cüne karşı yapılacak hiçbir hareketi kabullenmeye
ceğimi, millet ve devlet gücünü karşı karşıya getirmek 
içlin hazırlanan senaryoya bu kadronun alet olmaya
cağını izah edip; müsaade edilen yerden gidileceğini, 
görevlilerim aldıkları talimata uyulması gerektiğini 
söyledi. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Bu beyana 
ne lüzum vardı? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Bu şekilde bir daha dünya âleme, eşsiz b'r 
lider ve devlet adamı 'olduğunu, şartlar ne olursa 
olsun devletin zaafa uğramasına ve yara almasına 
müsaade etmeyeeeğ'ni kanıtlamış oldu. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Mübarek 
olsun, iyi adammış!... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — 'Bu konuşmasını bitirdikten sonra, otele gitmek 
üzere hangi yoldan gideceğm'z oradaki görevlilere 
sorulup, gösterilen güzergâhtan otele harekat edild:; 
ama sadece milletvekilleri ve Sayın Demirer'in oto
larına müsaade edildi; karşılamaya gelen bin'erce ara
baya ise müsaade edilmeyip, oradaki (halkın bu şekil
de dağılması planlandı. Fakat karşılamaya gelen va
tandaşlar, hükümet ve hükümetin talimatlarını yeri
ne getiren idareciler gibi vefasız olmayıp, birlikte 

10 kilometrelik yolu yürüdüler. Şehre girişte, em
niyet görevlileri tarafından kapalı tutulan herhangi 
bir yerden gitmek üzere hiç kimsenin bir talebi ol
madı. Doğru Yol Partisi il binasının önüne gelin
diğinde, emniyeti sağlamak gayesiyle getirilen 30 - 40 
polis, hiçbir ikaz veya tartışma olmadan, toplulu
ğu konvoydan ayırmak için copla milleti dağıtma
ya başladılar. 

ATİLLA SIN '(Muş) — Hayır, öyle bir şey ol
madı. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — iRu sırada birkaç milletvekili arkadaşımla bir
likte polislere, milletvekili olduğumuzu, milleti ni
çin copladıklarını, bu hareketlerine neden olan bir 
şey varsa yardımcı olacağımızı söylemem'ze ve her
hangi bir nahoş hâdiseye meydan verilmemesi için 
onları ikaz etmemiz© rağmen, bizler de aynı şekil
de polis tarafından coplandık. 

Olay anında Emniyet Müdürü veya Valiyi bul
mak mümkün olmadı. Durumu içişleri Bakanına bir 
telgrafla bildirdik; TRT ve basına da bu konuda 
açıklama yapıldı. 

Ne hazindir ki, ertesi gün yaptığı basın toplantı
sında, hiçbir olayın olmadığını, toplantıda kanun 
ve nizamın tatbik edildiğini söyleyen Sayın İçişleri 
Bakanına şimdi sormak istiyorum: Vatandaşın cop
lanması, milletvekillerinin coplanması, kanun ve ni
zamın tatbiki midir? Milletvekillerinin coplanması 
bir olay değil midir? Niçin, milletvekillerinin konuy
la ilgili olarak kendisime gönderdikleri telgrafa iti
bar etmeyip, bu konuyla ilgili bir müracaatın yapıl
madığını söyletmıiştir. 

Olay çıkarmak için sangi özel olarak görevlen
dirilmiş olan Vali ve Emniyet Müdürü hakkında 
herhangi bir işlem yaptınız mı veya yapacak mısı
nız? Bu kadar basiretsiz olan ve devleti tehlikeli ma
ceraya götürenleri hâlâ görevde tutmayı düşünüyor 
~ıusun uz? 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Görevini 
vaptı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam-

'a) — Yoksa, Doğru Yol Partisini, kamuoyunda, 
korku ve dehşet saçan, anarşi ve macerayı seven 
bir parti olarak tanıtmak için hükümetiniz böyle 
bir oyunun tezgâhçıısı, Antalya'daki Vali ve Emni
yet Müdürü ise aktörlük görevi mi üstlendi? 

Sayın milletvekilleri, herkes aklını başına alsın; 
bu hareket ve tertiplerin hiç kimseye ve hiçbir par
tiye faydası olmamıştır ve olmayacaktır.) 
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İktidar olabilmek için, devlet düzenimin kaidele
rini değiştirmeye hiçbir şahıs ve siyasî iktidar mezun 
değildir. Bu çirkin oyunlara tevessül edenlerin sonu 
hüsran olacaktır./ 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen toparlayın efen
dim. .. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Bu hareket ile, millî irade ve temsilcileri cop
lanmış, Türk demokrasisi ve. rejim yara almıştır. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ {Adana) — Tecrübe 
konuşuyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Bu milleti ve millî iradenin temsilcilerini cop
lamayı mubah gören hükümetin ve emrindeki bu 
basiretsiz 'kukla idarecilerinin hareketlerini şiddetle 
kınıyorum'. 

Sayın milletvekilleri, 'konu ciddî olaraik araştırıl
dığı zaman, iklimlerin zorba ve zırvaladığını; kimin 
devlete ve kanunlara saygılı, kimlerin, kanunları is
tedikleri gibi kullandıklarını; kimlerin ciddî devlet 
adamı ve kimlerin koltuk kaygısından dolayı buna
lım geçirdiklerini tespit etmek dalha iyi mümkün ola
caktır. 

Maruz kaldığımız olayın müsebbibi olarak, Va'i 
ve Emniyet Müdürünü; olayın tertiıpçisi olaraik da 
hükümeti ve dolayısıyla Başbakanı ve İçişleri Baka
nını görüyorum. Eğer Başbakan ve İçişleri Balkanı 
bunu kabul etmiyorsa, o zaman, suçları doktor ra
poru ile sabit olan bu kişiler ve basiretsiz idareci
ler hakkında gerekli işlemi yapmaya davet ediyorum. 
Ayrıca, adlî tabipten almış olduğum raporu da, Mec
lisin ve Meclis üyelerinin 'itibarımı korumakla gö
revli olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Necmettin Karaduman'ın ıttılaına arz ediyo
rum. 

'Meclise saygılar 'sunuyorum. (IDYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ceylan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Nereden aldın?... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (jSiirt) — 

Gel sana göstereyim nereden aldığımı. İstersen, gel 
göstereyim nereden aldığımı. Konuşma fazla... 
ıflANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
A. CENGİZ OAĞYAR (Antalya) — Nereden al

dın o raporu, nereden?... 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Dizin altında cop 

yarası olmaz. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Gel sana göstereyim aslanım. Sen onbaşı bile ola
mazsın, 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Düzenbaz
sın sen, düzenbaz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim, konuşmalar bi

tince vereceğim. 2 konuşma daha var; onları bitire
yim, vereyim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hemen rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hemen istiyorsunuz; buyurun Sa
yın Bıalkan.1 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün, bana göre ve öyle zannediyorum ıkıi, bütün 
Türk Milletine göre en mühim bir konuyu konu
şacak ve milletin önüne, kanunlara riayet etmesini 
bilmeyenleri sergileme fırsatını bulacağız. (1ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu vesileyi yaratanlara teşekkür ediyorum; çün
kü anlatmamız lazıım, hakikatlerin bilinmesi lazım 
gerçeğin, kanunun öğrenilmesi lazım. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Önce siz öğrenin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bakınız, Türkiye'de, toplantı ve göste
ri yürüyüşlerinin nasıl yapılacağını tanzim eden bir 
kanun vardır < 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Biz 
de 'biliyoruz, vardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu Kanuna göre, toplantı yapılacak 
olan meydanlar ve bu meydanlara nereden gidilece-
5ini gösteren yollar daha evvel tanzim edilir, tespit 
edilir ve toplantı bu (kaideler içerisinde yapılır. 

Doğru Yol Partisi, Antalya Düzenleme Kurulu, 
vilayete 7 kez müracaat etmiş; vilayetten aldığı ce
vapta, Cumhuriyet 'Meydanında toplantı yapılama
yacağı; Çünkü bu meydanın toplantı için tespit edil
mediği bildirilmiş. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yok öyle bir şey. 

İÇİŞLERİ BAKAINI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Oradan aldığı cevaplara, karşı taraf
tan verilen cevaplarla, «Biz istediğimiz meydanda top-
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lantı yaparız, istediğimiz yerden de bu meydana gi
deriz» diye İsrar üzerine İsrar edilmiştir, 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yok 
öyle İbir şey. Yalan, yalan.... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Doğru konuş* 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Yüce Meclisin değerli üyeleri; şimdi 
'bir tercih karşısındayız. Bir kuruluş, «Ben kanun 
dinlemem, istediğim yerde istediğim toplantıyı ya
parım. Varsa gücünüz, gelin mani olun» diyecek; 
ibir tarafta, kanunları tatbik etmekte mükellef bir 
idare 'bulunacak... Gelin şimdi, bunun kararını ve
rin. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yalan, 
yok öyle bir şey. Olmayan şeyin 'kararı verilmez. 

İÇİŞLERİ (BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Peki efendim; siz mademki böyle is
tiyorsunuz, kanun filan ne gezer, hay, hay, siz istedi
ğinizi yaparsınız, buyurun Cumhuriyet Meydanında 
konuşun mu diyeceğiz, yoksa, ıkanunu tatbik edip, ha
yır, bu ülke hukuk devletiyle idare edilir, hukuk var
dır, halk vardır mı denilecek? (ANAP sıralarından 
alkışlar, DYP sıralarından (gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İstifa et. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Uy
duruyorsunuz. Yalan, yalan... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devaımla) — Aziz milletvekilleri, mesele budur. Tür
kiye'de bugün muhafaza edilmesi lazım gelen, bilin
mesi lazım gelen iş budur. Eğer hukuk devletini sa-
vunuyorsaik, eğer demokrasiyi savunuyorsak, eğer 
insan halklarını savunuyorsak, hukuka saygılı ola
cağız, olmayanları da lolmaya mecbur kılacağız. 
ı($ANAP isıralarından alkışlar) 

FEYZULLAH.YILDIRIR (Gaziantep) — Huku
ka siz uymuyorsunuz, siz. Millet sizi hukuka getire
cek. 

İÇİŞLERİ IBAKIAIM YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — 'Bunun başka yolu yoktur. Biz başka 
türlü devlet olamayız. Eğer dövletsek, devletliğimizi 
yerine getireceğiz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Millet 
sizi getirecek, getirecek. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Biz getirdik, rahatsız oldunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Coplu devlet. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Coplu devlet, copçu bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Devletin orada temsilcisi olan vali, 
kanunları yerine getirdi, uyguladı; uyguladık. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Biz orada coplandık... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Birtakım kişiler tarafından, kanunları 
uygulayan bir idareci suçlu; birtakım kişiler tara
fından da, kanunları ihlal edenler mazlum göste
rildi. Böyle şey, olmaz... Böyle şeye müsaade etme
yeceğiz; bunun kati olarak bilinmesi lazımdır. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Coplandık, coplandık... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Coplandık, biz orada, coplandık... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bizim devlet anlayışımız budur. Dev
leti bu şekilde yöneteceğiz; herkes bunu böyle bilme
lidir. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Mübarek olsun bu devlet anlayışı size. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, eğer kanuna say
gılı olunmak istense idi, yapılacak iş çok basitti. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Say
gıyı senden mi öğreneceğiz? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Önce 
hukuku öğren. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ne denecekti; denecekti ki: «Bizim 
için ayrılmış meydan neresidir; bu meydana nereden 
geleceğiz?» 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kim 
gitti o meydana ki, meydan var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bunları öerenip, «Hay hay, biz bu yol
dan gelir, bu meydanda konuşuruz» denecekti. Ama 
ne denildi?.. Denildi ki : «Hayır, biz istediğimiz yer
de konuşacağız, nerede durdururlarsa orada konuşa
cağız...» Öyle yaptılar. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yalan 
söylüyorsun.. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ayıp ayıp. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Yapılan iş yine kanunsuzdur ve ka-
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nunları zorlama ile mazlum rolüne geçip menfaat 
temin etmenin, siyasî çıkar sağlamanın yolu geç
miştir, o anlayış geride kalnuştır. Biz o anlayışa iti
bar etmeyeceğiz. (DYP sıralarından «Ayıp ayıp» ses
leri, gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

Kanunlar bütün insanlara eşit olarak tatbik edi
lir, (A), (B), (C) diye ayrılmaz. Kimsenin imtiyazı 
yoktur, bu imtiyazdan da kimse istifade edemez. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Millet 
size hukuku gösterecek. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Biz bu imtiyazı kimseye vermeyecek, 
kanunları uygulamaya çalışacağız. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — İnşallah öyle olur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
O koltuk size de kalmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakın yine tekrar 
ediyorum: Bugün, o günkü toplantıdan bu yana, 
ne devlet hastanelerinde, ne Cumhuriyet savcılığında, 
ne vilayette, «Bize kötü muamele edilmiştir» diye bir 
şikâyet yoktur, bir kayıt yoktur; sadece milletvekil
lerinin bize yazmış olduğu telgraflar vardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Doğru konuş, doğru... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Şu belgeler ne, al da oku; o zaman öğrenirsin. Ayıp 
sana... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Günaydın Gazetesini görmedin mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Biz, bunların gereğini yerine getiririz. 
Milletvekilliği saygınlığını, hiç şüphe etmeyiniz ki, 
sizden çok daha iyi koruruz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yalancı bakan... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Biz, milletin vekillerine, millete saygılı 
olduğumuz için saygılıyız. Millete saygılı olan, mil
leti kanunların karşısında zorlamaz; milleti, kanun
ları tahrip etsin diye zorlamaz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bizim davamız kendimiz için değil, millet içindir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Millete saygılı olan, kanunlara uyul
masını sağlar, kanunlara uygun hareket edilmesini 
ister. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Allah, 
Allah... Ya siz ne kadar saygılısınız?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Devamla) — Eğer, siz buna uyulmasını sağlaya

mazsanız, biz güçlü devletiz, yapacağız, yaparız. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 

sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Millet

ten korkuyorsunuz. 
f MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Mübarek olsun; millet de size yapacak aynı şeyi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayjn Bakan. 
2. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-

kurt'un, hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında as-
I garî ücretin yeniden tespiti konusunda gündem dışı 

konuşması 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozkurt, asgarî ücret konusunda gündem dışı söz 
isteminde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yüce Meclis
te bugünkü gergin siyasal atmosfere karşın, toplum
sal barış ve insanî duygular açısından yüce Mecli
sin kayıtsız ve ilgisiz kalamayacağı ve kalmaması 
gereken bir konuda görüşlerimi arz etmek için huzu
runuzdayım. Bu konu, asgarî ücret konusudur. 

I Değerli milletvekilleri, Anayasamızın öngördüğü 
sosyal devlet anlayışının önemli araçlarından ve gös
tergelerinden biri olan asgarî ücret, bugünkü tespit bi
çimi nedeniyle ve ileri boyutlara varan enflasyon kar
şısında anlamını ve işlevini yitirmiş bulunmaktadır. 

Ülkemizde, 1969 yılından başlayarak, ulusal dü
zeyde tespit edilen asgarî ücret, iş Yasasının 33 üncü 
maddesi uyarınca hazırlanmış ve halen yürürlükte bu
lunan yönetmeliğe göre, işçilere, normal bir çalışma 
günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, 
giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu gereksinim
lerini, günün fiyatları üzerinden asgarî düzeyde kar
şılamaya yetmesi gereken bir ücrettir. 

Dikkat • buyurulur ise, bu tanımlamaya göre, as
garî ücretin saptanmasında yalnızca işçinin kendisine 
ait gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. 1977 ve 
1979 yıllarında yapılan tespitlerde, işçinin kendisi dı
şında, bakmakla yükümlü bulunduğu ailesi bireylerini 
de, bir ölçüde de olsa, dikkate alacak biçimde 1,9 kat
sayısı uygulanmış; ancak daha sonraki tespitlerde bu 
uygulamadan vazgeçilmiştir. 

Bu yanlıştır. Yapılan istatistiklere göre, ülkemiz
de ortalama aile bireyi sayısı 5 civarındadır. Öte 

] yandan, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak ça-
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lisanların sadece yüzde 8,8'inin kadın olduğu bilin
mektedir. Bu rakam, ülkemiz koşullarında tek bir 
kişinin kazanç sahibi olduğu aile sayısının çoğunlukta 
bulunduğu gerçeğini ortaya koymaktadır Bu itibar
la, asgarî ücretin tespitinde yalnızca işçinin, kendisi
nin gereksinimlerinin esas alınması, hem gerçeklerle 
ve hem de asgarî ücret kavramının sosyal yönüyle 
bağdaşmayan bir durumdur. 

Kaldı ki, aile reislerinin yasal olarak aile birey
lerinin geçimini sağlamakla yükümlü bulunduğu da 
gözden ırak tutulmamalıdır ve unutulmamalıdır ki, 
tıpkı işverenler ve diğer bütün insanlar gibi, asgarî 
ücretle çalışmak zorunda kalan işçilerin de aile kur
ma ve çocuklarını yetiştirme hakları vardır. 

Yaşamsal önemi ve gerekliliği bulunan asgarî üc
retin saptanmasında, işçinin yeterli ve dengeli besle
nebilmesi için gerekli maddeler saptanıp fiyatlandırıl-
makta ve bu maddeleri alıp tüketeceği ve böylece, 
çalışabilmesi ve fizikî varlığını, yaşamını sürdürebil
mek için gerekli gücü elde edebileceği varsayılmak
tadır. 

Oysa bugün işçi yalnızca kendisi için saptanan 
ücretle ailesini de geçindirmek, diğer bir anlatımla, 
kendi yaşamı için gerekli olandan, ailesi bireylerinin 
aldığı oranda fedakârlıkta bulunmak, yani o oranda 
daha az bir ömür sürmek ve daha çok hastalanmak 
zorunda kalacaktır. Bunu insan haysiyetiyle ve en 
kutsal hak olan yaşama hakkı kavramıyla bağdaştır
mak mümkün değildir. Bu sav aynıyla aile bireyleri
nin yaşama hakkı için de geçerlidir. 

Bu itibarla, Asgarî Ücret Yönetmeliğinin, işçi
nin ailesini de hiç olmazsa belli bir oranda göz önü
ne alacak biçimde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sözkonusu yönetmeliğe gö
re, asgarî ücretin iki yılda bir saptanması öngörül
mektedir. Yaygın ve uzun süreli bir enflasyon döne
mi yaşamaktayız. Enflasyon, kuşkusuz en ağır tah
ribatı dar ve sabit gelirliler üzerinde işlemektedir. 

Nitekim, Türk - tş'in araştırmalarına göre, son 
yıllarda asgarî ücret, miktar olarak yükselmekle bera-' 
ber, reel olarak düşüş göstermiştir. 1978 ila 1985 yıl
ları arasında, reel kayıp yüzde 44 oranındadır. Bu 
altı yılda yarı yarıya bir kaybı ifade etmektedir. 

Asgarî ücret, pazarlık konusu olmayan, keyfiliği 
kabul etmeyen, bilimsel, objektif ve güvenilir ölçülere 
göre tespit edilmesi gereken bir ücrettir. Asgarî ücretin, 
piyasanın konjonktürel gelişmelerine anında uyarhlık 
göstermesi, doğası icabıdır. Asgarî ücretin, en geç 
iki yılda bir saptanmasını öngören sistem, hüküme-
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te hem geniş bir imkân ve hem de esneklik sağla
maktadır. 

Siyasal iktidarların kendi siyasal ve ekonomik 
politikalarının, bu geniş imkân ve esneklik karşısın
da her zaman gerekli ve yeterli sonuçlar ortaya koy
maya elvermeyeceği gerçeği karşısında bu sürenin 
kısaltılması, örneğin, hiç değilse bir yıla indirilmesi 
ve esasen temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artış
ları yüzdesinin, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Konjonk
tür Dairesi verilerine göre belli bir rakama, örneğin, 
yüzde 10'a ulaşması halinde, sürenin dolması beklen
meksizin, taraflardan birinin talebi üzerine Asgarî 
Ücret Tespit Komisyonunun derhal toplanarak, as
garî ücreti, fiyat artış nispetinde artırması yoluna 
gidilmesi bir zorunluluktur. 

Asgarî ücret konusundaki bir başka sorun da, 
saptama yapılırken göz önüne alınan kriterlerdir. 

Değerli milletvekilleri, hesaplamada, işçinin 3 500 
kalorilik bir beslenme giderinin gerekli olduğu kabul 
ve bunun da, toplam zorunlu harcamalar içinde yüz
de 44'e tekabül ettiği varsayılmaktadır. Diğer bir an
latımla, besin dışı zorunlu harcamaların yüzde 56 
oranında olduğu kabul edilmektedir. Bu tespit, Dev
let İstatistik Enstitüsünün 1978 -1979 Kentselkesim 
Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi
nin sonuçlarına göredir. 

1978 - 1979 yıllarında yapılan bir anketin, arada 
ortaya çıkan köklü ekonomik değişikliklere karşın 
1986 ve hatta 1987 yılında da geçerliliğini savunmak 
gerçekçi bir yaklaşım değildir. Ankete bakılırsa, ko
nut harcamalarının, ev kirası, elektrik, su ve yakıt 
da dahil olmak üzere, toplam harcamalar içindeki 
payının yüzde 12,86 olduğu kabul edilmektedir. Di
ğer bir anlatımla, bugün net 28 037 TL./Ay olan 
asgarî ücretin yalnızca 3 606 lirası ile ülkemizde ko
nut harcamalarının yapılmasının mümkün olabilece
ği kabul edilmektedir. Oysa bu paranın sadece aylık 
elektrik, yani aydınlatma giderlerini .dahi karşılaya
mayacağı kuşkusuzdur. Bu nedenlerle, bu kriterlerin 
ve yöntemlerin de bilimsel, objektif ve güvenilir bir 
hale getirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bir konuya daha değinme
me lütfen izin veriniz. Asgarî ücret saptanırken, ya
pılması gerektiği öngörülen harcamalar net olarak 
göz önüne alındığı halde, tespit edilen ücret brüt ola
rak tespit edilmektedir. Oysa brüt olarak tespit edi
len asgarî ücretten Gelir Vergisi, Sosyal Sigortalar 
Kurumu işçi payı vesaire gibi kesintiler yapılmakta
dır. 
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BAŞKAN — Sayın Bozkurt, toparlayın lütfen. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Em

redersiniz Sayın Başkanım, toparlayacağım. 
Bu kesintiler, işçinin yapması zorunlu giderlerin

den o miktarda bir eksilmeyi ifade eder. Bu uygula
mayı asgarî ücret kavramıyla bağdaştırmaya olanak 
yoktur. Bu itibarla, tespitin de net olarak yapılması 
bir zorunluluktur. 

Değerli milletvekilleri, konuyla ilintisi nedeniyle 
şunu da vurgulamak istiyorum : Anayasamız, yalnızca 
ödeme gücü olandan Gelir Vergisi alınmasını amir
dir. ödeme gücü kavramı, yaşamsal giderlerin üze
rindeki giderler için sözkonusudur. Uygulamada o 
kadar olmasa, o düzeye ulaşmasa, erişmese bile, teo
rik olarak asgarî ücret ancak yaşamsal giderler ka
dardır ve bu nedenle de vergi dışı bırakılmalıdır. 
Günümüzde, sefalet ücreti haline dönüşen asgarî üc
retten, Anayasamızın öngördüğü ödeme gücünü ihti
va etmemesi nedeniyle, Gelir Vergisi alınamaz, alın
mamalıdır. 

Yapılan hesaplamalara göre, bugün uygulanan 
41 400 Türk Liralık asgarî ücretin vergilendirilme-
mesi, devletin 80 milyar lira civarında bir vergiden 
vazgeçmesi anlamına gelecektir. Asgarî ücretin bir 
misli yükseltilmesi halinde dahi, bu miktar ancak 
150 milyar liraya baliğ olacaktır. 1987 malî yılında 
ı8»8 trilyon lira vergi -geliri beklenen bir ülkede bu 
rakam, gözden çıkarılamayacak bir rakam değildir; 
hele konunun yaşamsal önemi karşısında, hiç değil
dir. 

Değerli milletvekilleri, asgarî ücret, işçinin ve aile
sinin yaşam hakkı ile yakından ilgilidir ve ona bu 
yüzden kutsal ücret denmektedir. _ Bu nedenle, her 
şeyden önce insanî ve toplumsal niteliğinin göz önüne 
alınması ve ona yalnızca bir maliyet unsuru olarak 
bakmak alışkanlığından vazgeçilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde gelir dağılımı, son yıllarda giderek ar
tan ölçüde bozulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen bağlayınız 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bu 
gerçek, yalnızca maaş ve ücret geliri elde edenlerle, 
tarımsal gelir sahipleri, küçük esnaf ve zanaatkarlar 
aleyhine; ama kâr ve faiz geliri elde edenlerin lehine 
olmaktadır. Zaten dengesiz ve adaletsiz olan gelir da
ğılımının, aleyhlerine daha da bozularak, çalışanların, 
sermaye birikiminin başlıca kaynağı haline getirilmesi, 
bağışlanmayacak bir yanlıştır. 

Bir toplumda insanların bir bölümü gönlünce 
yaşarken, büyük bir çoğunluğunun, karnını güçlükle 
doyurabilir ve hatta doyuramaz durumda olması, hiç
bir çağdaş ekonomi ve ^çağdaş devlet anlayışının 
onaylamadığı, onaylamayacağı ve onaylamaması ge
reken toplumsal bir kötülüktür. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen bağlayınız. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayın Başkanım; son cümlem. 
Unutulmamalıdır: Fedakârlıkların bir. üst sınırı 

olduğu gibi, sefaletin de bir alt sınırı vardır. Bu sı
nırlar zorlanmamakdır; aksine, daha adil, dengeli ve 
hakça bir gelir dağılımı yaratmak için gereken önlem
ler, mutlaka, ama mutlaka alınmalıdır. 

Sayın hükümeti, arz ettiğim çerçevede değişiklik 
ve düzenlemeleri acilen gerçekleştirerek, Asgarî Ücret 
Tespit Komisyonunu toplantıya çağırmaya ve ger
çekçi yeni bir tespite davet ediyor, yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (DYP ve HDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
3. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-

yezitin, Kahramanmaraş halkının iktidardan şikâyet 
ve beklentileri konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN —•• Kahramanmaraş -Milletvekili Sayın 
Turan Bayezit, Kahramanmaraş halkının iktidardan şi
kâyet ve beklentileri konusunda gündem dışı söz iste
mişlerdir. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; ekim ayının başın
da Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinde ve ilçelerin 
büyük merkezlerinde bir inceleme gezisi yaptım. Mil
letvekili - hemşeri ilişkisini sağlamaya yönelik bu ge
zilerimde, her partiden vatandaşlarımla sohbet ettim 
ve özellikle, büyük merkezlerde bugünkü iktidara oy 
veren, Anavatan Partisine oy veren hemşerilerimin 
dileklerini dinledim. Yüce Meclise, tespit, ettiğim ba
zı konuları hiçbir yorum yapmamaya azamî özen 
göstererek, sadece bir resim aksettirircesine sunmak 
istiyorum. 

Pahalılık, taban fiyatları, tarım kredilerinin işleme 
tarzı, bu şikâyetlerin başında gelmektedir. Bunlar, 
hükümetin ve kamuoyunun bildiği hususlardır. Ancak, 
pahalılık konusunda bir uyarıda bulunmak isterim : 
«Bunlar şikâyet ederler, ancak yine bize oy verirler» 
zihniyetini hükümetin bırakması gerekir. Yine, «Her 
ne pahasına olursa olsun» biz oy almanın yollarını 
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buluruz» inancını hükümetin terk etmesi gerekir. As- • 
lolan, vatandaşın oyunu almak değil, onunla birlik- I 
te, vatandaşı pahalılığın ve taban fiyatları açmazının I 
etkisinden kurtarmaktır. Halkın hükümetten beklediği I 
budur. . I 

Muhterem ımilletvek İleri, Sayın Tarım Bakanının I 
bilgisine sunmak istiyorum: Orman emvali satışla- I 
rında Kahramanmaraş'ta büyük bir soygun sahnelen- j 
mektedir. I 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Her yer
de... 

M. TURAN BAYEZlT (Devamla) — Yüzde 60 
köylüye bırakılan miktar, serbest satışa arz edilme
mekte; hükümetin ekonomik politikasına aykırı ola
rak, serbest satışa arz edilmemekte ve civar il ve I 
ilçelerin ihtiyacının karşılanması için ayrılan yüzde 40 
oranındaki tahsis, iktidar partisinin mahallî bazı ki- I 
silerinin -ki, isimleri bende mevcuttur- ve bunların 
yakınlarının şahsî istifadesine terk edilmektedir. Bir I 
yandan, köylü, kendinin mülkü olan artık, hem is- I 
tihsal yapması, hem de tarife bedelinin muayyen bir I 
yüzdesini ödemesi sonucu, kendi mülkü olan odun- I 
ların satışsından engellenmekte, serbest satışından en- I 
gellenmekte; diğer taraftan, civar il ve ilçelerin ihti
yacını karşılamak için üretilen yüzde 40 nispetindeki I 
yakacak ise, demin arz ettiğim kişilerin şahsî istismar I 
konusu haline getirilmektedir, isimler bende vardır, I 
arzu edildiği zaman arz edebilirim. I 

Millî eğitim hizmetleri, tek kelimeyle, iç acısı bir I 
düzeyde seyretmektedir. Kahramanmaraş doğu ve 
güneydoğu illerimizden değildir; Kahramanmaraş, ni- I 
hayet her türlü mahrumiyetin, Türkiye ortalamasının I 
üstünde hissedilebildiği bir ildir. Buna rağmen öğret
men kadrosunda açık vardır, ti valisi çok haklı ola
rak, rotasyon sırası gelen öğretmenleri ilin dışına bı~ I 
bakmamaktadır; ancak bu, öğretmenin çalışma gücü- I 
ne, çalışma şevkine ve dolayısıyla eğitime yansımak- j 
tadır. I 

Okul binaları yetersizdir ve okul binalarındaki I 
araçlar yetersizdir. Bir köyde, Elbistan'ın Hüyücek I 
Köyünde, köylünün 10 milyon lira sarfıyla yapmış ol
duğu ek derslik bomboştur; ambar olarak kullanıl
maktadır ve bütün okullarda sıra yoktur. I 

Sağlık hizmeti aynı şekilde görülmektedir. Köy- I 
lerin ebe ihtiyacı dahi karşılanmamış, sağlık ocakla- I 
rina doktor ataması yapılmamıştır. Sayın Sağlık Ba- j 
kanının bilgisine sunmak istiyorum. j 

Sayın milletvekilleri, bunların dışında en önemli I 
iki noktaya temas etmek isterim: Birincisi, rüşvetin I 
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alabildiğine yaygınlaştığıdır. Yukarıda arz ettiklerim 
gibi, bu konuları da bana bildirenler, benim partilile
rim değil, sağ partiye, ANAP'a oy vermiş arkadaşla
rın çoğunluğudur. Rüşvet alabildiğine yaygındır; «Rüş-
vetsiz iş yaptırmıyoruz» sözü, her köyde ve her top
lumda bana söylenen bir cümledir. 

Biraz önce Sayın içişleri Bakanını dinledik. Sayın 
içişleri Bakanı bu kürsüden, devlet sorumluluğuna sa
hip olması gereken bir hükümetin temsilcisi sıfatıyla, 
hukuka bağlı olduklarını söylediler. İftiharla dinledim 
bunu; ama acaba hukuka bağlı bir hükümet olmanın 
gereğini yerine getiriyorlar mı? Kahramanmaraş için 
bu suale olumlu cevap vermek mümkün değildir. 

Güvenlik soruşturması tek taraflı yürümekte; 1402 
sayılı Yasaya göre görevinden önce alınıp, bilahara 
askerî makamlarca iade edilenler, henüz görevlerine 
döndürülmemektedir. Nerededir hukuka saygı, nere
dedir hukuk devletinin esaslarina riayet?.. Sayın içiş
leri Bakanının, şurada bir olay nedeniyle verdiği te
minatı, bu konularda hükümetin tekrarlamasını talep 
ediyorum. 

işsizlik almış yürümüş... işe alınmada iktidar par
tisine kontenjan ayrılması; işe alınmada işçi mafla
larının; 4O0ı-50O bin liraya işçi yerleştirme gibi işçi 
mafialarının alabildiğine boy göstermesi olağan hale 
gelmiştir. 

Yine, yazılı sınavları kazanarak, bazı köylerden 
gelen çocuklara - ki, bu köyler sol potansiyelin hâ
kim olduğu köylerdir - sorulan sorularla, bunların söz
lü sınavı kazanmaması sonuçları sağlanmaktadır, ör
neğin, İsparta'nın yüzölçümü sorulmuştur. Belki ara
mızdaki İsparta milletvekilleri bilirler; ama Burdur 
milletvekili arkadaşlarıma soruyorum: İsparta'nın 
yüzölçümü ne kadardır? Diğer bir örnek ise, Van Gö
lünün derinliği sorulmuştur. Bunlar bilinse dahi, hiz
metle ilişkisi ve hizmete yeterliliği ortaya koyması 
açısından ne dereceye kadar önem arz eden sorular
dır? Ama amaç ortadadır; amaç, bunları işe alma
maktır. 

11 Kasımda Elbistan'da TKİ Kurumu, vasıflı işçi 
alacaktır. Sayın bakanın ve sorumluların dikkatini çe
kiyorum : Partizanlığı bu işçi alımına soktuğunuz tak
dirde, bu işçi alımında, hak edenleri işe almadığınız 
takdirde, bunun hesabını sizlerden soracağız ve yine 
soruyorum: Niçin TKİ üç yıldır vasıfsız işçi alama
maktadır? 

Sayın milletvekilleri, bu arz ettiklerim belki Kah
ramanmaraş özelinde gibi değerlendirilebilen; ama 
tüm Türkiye'nin yaşantısından bir kesittir. Bu kesiti, 
hükümetin ve her şeyden önce iktidarı ve muhalefe-
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tiyle yüce Meclisin, çok objektif olarak ve çok hassa
siyetle, geleceği düşünen bir hassasiyetle değerlendir
mesini rica ediyor, yüce heyete saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
2, — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu 
(3/1011) (S. Sayısı : 483) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonun 8 
adet raporu vardır; bunları ayrı ayrı okutup, bilgile
rinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 21.4.1986 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen, Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110- uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tedbirsizlik ve dik
katsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçu 
isnat edilen Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına 
ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre, Niğde Milletvekili Arif Toprak hakkındaki ko
vuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

ve 
komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

(1) 483 S. Sayılı Basmayan .tutanağa eklidir. 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1023) (S. Sayısı : 484) (1) 

'BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 12.5.1986 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen, Kütahya Milletvekili Abdurrahman Ne
cati Kara'a'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komis
yonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre 
Karma Komisyonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantı
sında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında memura görevinden 
dolayı hakaret suçu isnat edilen Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nm yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hak
kındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmseine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre, Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatı
nın sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile 
karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

ve 
komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 

Doğan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1060) (S. Sayısı : 485) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 30.5.1986 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüs
nü Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

(1) 484 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 485 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyo
nu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Kar
ma Komisyonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında 
incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı P.A.K. Eski Gn. Md. Yrd. iken 
Devlet envalini murakabesi ile mükellef olduğu halde 
vazifesini yapmayı ihmal ederek zimmet vukuuna se
bebiyet vermek suçu isnat edilen Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hak
kındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Doğan hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sı
fatının sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile 
karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

ve 
komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1072) 
(S. Sayısı : 486) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 5.6.1986 tarihinde Komisyonumuza 

gönderilen, izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 
15.10.1986 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında memuriyet görevini 
suiistimal suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Işılay 
Saygın'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ka
rar vermiştir. 

(1) 486 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre, izmir Milletvekili Işılay Saygın hakkındaki ka
vuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesne 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz ed'I-
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

ve 
komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1080) (S. Sayısı : 487) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 10.7.1986 tarihinde Komisyonumu
za gönderilen, Hatay Milletvekili Tevfik Bilal' i ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyo
numuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehdit suçu isnat 
edilen Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre, Hatay Milletvekili Tevfik Bilal hakkındaki ko
vuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

ve 
komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

(1) 487 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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6. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahinin Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1100) (S. Sayısı : 488) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 1.9.1986 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen, Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında incelen
miştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında basın yolu ile ha
karet suçu isnat edilen Kayseri Milletvekili Mustafa 
Şahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üye
lik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre, Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin hakkın
daki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar ver
miştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

ve 
komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu'nun 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1108) (S. Sayısı : 489) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyorum: 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 1.9.1986 tarihinde Komisyonumu

za gönderilen, İzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu 

Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma 
Komisyonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında in
celenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura ha
karet suçu isnat edilen İzmir Milletvekili Özdemir 
Pehlivanoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuştur
manın üyelik sıfatının sona ermesine kadar, ertelen
mesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre, İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu hak
kındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar ver
miştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

ve 
komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1135) (S. Sayısı 490) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 8.9.1986 tarihinde Komisyonumuza 

gönderilen Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırı'lıması hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 
15.10.1986 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli hâkime ha
karet suçu isnat edilen Ondu Milletvekili Şükrü Yü
rür'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteli
ğine göre, Ordu Milletvekili Şükrü Yürür hakkındaki 

(1) 488 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
(1) 489 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. (1) 490 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
İçtüzüğümüze göre, 10 gün içinde itiraz olunma

dığı takdirde bu raporlar kesinleşmiş olacaktır. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1 — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, 

Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/267) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa 

ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
' D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 
. 1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 arka

daşının, Hükümetin zam ve fiyat politikası hakkında 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
Önergesi (8/17) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Bir genel görüşme önergesi vardır; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin «fiyatlar ve zam politikası»yla ilgili ola

rak Anayasa'nın 98 inci maddesiyle, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergemiz ekte su
nulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Arif Toprak Salih Alcan 
Niğde Tekirdağ 

Cahit Tutum Mehmet Seyfi Oktay 
Balıkesir Ankara 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Sururi Baykal 
Ankara 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Neriman Elgin 
Ankara 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Tülay öney 
İstanbul 

Mehmet Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum _ 

Kâzım İpek 
Amasya 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

ıHülklütoeltüın «Fiyaltkr ve Zam Politikasıyla İlgili 
Gendi Görüşme İsteğinin Gerekçesi : 

Ekonomide fiyat istikrarının sağlanıp sağlanma
yacağı, hükümefllerin kendi yetki alanları içinde ka
lan bir siyasal ıtercilh değildir. 

Fiyat kararlılığının sağlanamamasının toplumsal 
ve ekonomik etkileri öylesine ağırdır ki, Anayasamız 
166 ncı maddesiyle «fiyatlarda isltikrar sağlanması 
için önlemller altınmasını» bir anayasa buyruğu hali
ne dönüştürmüştür. Bu nedenle, hükümetin gerek 
fiyalt politikasının, gerek fiyatları artırıcı vergi po
litikasının, gerek döviz kuru politikasının ve gerek
se de faiz politikasının, fiyat kararlılığını sağlayıcı 
yönde olması bir anayasa!! zorunlulktur. 

Hükümet, bütçe ile öngördüğü enflasyon oranı
nı, hem her yıl düşürmek, hem de hedeflediği ve ön
gördüğü düşük enflasyon oranını gerçekleştirmek için 
ciddî ve inandırıcı çaba harcamak zorundadır. Bu
nun, bugüne değin yapılmamış dlması nedeniyle, ta
ban fiyaıtlarıyla tarımsal üreticiler, maaş katsayıflia-
nylla da memurlar büyük ölçüde zarar görmekte
dirler. 

Öngörülen enflasyona uyulmaması, İşçi - işveren 
ilişkilerini ve çalışma barışını da önemli ölçüde ze
delemektedir. Çünkü, genelde hükümetin öngörüp 
topluma duyurduğu enflasyon oranı dikkate alına
rak bağıtlanan toplu sözleşmeler, enflasyon oranının 
öngörülenden yüksek ollması nedeniyle anlamlarını 
yitirmektedirler. Böylece Anayasanın toplu sözleşme 
düzenini doğrudan «İşçiler ve işverenleri karşılıklı 
olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma 
şartlarını düzenlemek» hakkı olarak tanımlayan 53 
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üncü maddesi özünden yitirttirilerek uygulanmakla
dır. Bunun sonucunda ise çalışma, barışının bozul
ması 'tehlikesi 'doğmaktadır. Bu durum ise, Anayasa
nın 49 uncu maddesinde devlete görev olarak veri-
Üen «trşçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağ
lanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler» alın
ması yükürrtîülüğünün yerine getirilmemesi, hatta ter
sine uygulamaıların yapılması anlamına gelmektedir., 

.Yukarıda fsöylenen nedenlerle, hükümetin, «fi
yatlar ve zam politikası» geniş halk Ikitlelerinın satın 
alma güçlerini kırmaik ve onların yaşam koşullarını 
ağırlaştırmak gibi, ağır ekonomik ve sosyal sonuç
larının yanında, ciddî bir anayasal sorun hatine de 
dönüşmüştür, 

Hükümetin ve Başbakanın fiyaltllar ve zam poli
tikası, aynı zamanda ciddî bir siyasal sorundur da... 
Bir hükümdün siyasal vaatlerimi tultması, o hüküme
te güvenoyu vermiş TBMM'nin ve onun iktidar ço
ğunluğunun güvencesi altındadır. Oysa hükümelt, üç 
yıldır, öngördüüğü enflasyon oranını gerçekleştire
meyen bir hükümet konumundadır Böyle bir hükü
metin TBMM'nce uyarılmaması ve vaatlerini yerine 

getirmeye yöneltilmemesi, TBMM'nih görevlerini' ak
sattığı izlenimini doğurur. 

Özellikle, 24 Ocak'tan itibaren en radikal bir bi
çimde uygulanan ve adına «istikrar Programı» deni-
llen programın itemel amacı, adından da anlaşılaca
ğı üzere, fiyat istilkırarı sağlamaktı. Oysa, istikrar 
programı adı alltındia yaşaman, cumhuriyet tarihinin 
en istikrarsız dönemi olmuştur. Bu durum, fiyat ka
ra clılliığıyla ilgili politikaların tümünün yeniden tar
tışılması ve yeniden gözden geçirilmesini kendiliğin
den bir zorunluk ollarak ortaya koymaktadır. Özel
likle, enflasyonu iki yılda yüzde 10'a indireceğini bir
çok kez vaat etmiş bulunan Sayın Başbakana siya
sal sorumluluğunu hatırlatmak gereği vardır. 

Son üç yııl da dahil ollmak üzere, yedi yıldır sür
dürülen politikalar sonucunda, toplumda kâr ve faiz 
gelirlerinin payı artmış, buna karşıilik emek gelirle
rinin payı azallmışjtır. Tüm istatistiki bilgiler göster
mektedir ki, ücret, maaş ve tarımsal gelirlerde ciddî 
yıpranmalar doğmuş ve toplum önemli refah kayıp-
flarına uğrarruştır. 

Hükümet, birçok alanda fiyaltıları belirleyici araç
lara sahiptir. Birçok ürünün fiyatı ya doğrudan, ya 
da dollaylı, hükümetçe belirlenmektedir; döviz kur
ları ve faiz oranları hükümetin denetimindedir, Emis
yon miktarını hükümet belirler. Vergi oranlarını hü
kümet çoğunluğu düzenlemek olanağına sahiptir. 
Tüm bu araçların, bütçeyle öngörülen enflasyon dü

zeyinin sağlanması için kullanılması zorunluyken, hü
kümet, bu olanaklarla öngörülen enflasyon oranının 
ötesinde bir enflasyon oranını bilinçli olarak zorla
maktadır. Amaç, geniş halk kîtlellerinden sermaye 
çevrelerine kaynak, para ve olanaik 'transferi yap
maktır. 

Hükümet, gerek seçim sonrası uyguladığı zamlar
la ve gerekse de sevketmiş olduğu bütçeyle, toplum 
tarafından reddedilmiş ve başarısızlığı tescil edilmiş 
pölitiıkallları sıürdürme niyetini göstermiştir. Bu du
rumda, bu ekonomi politikalarının özünü oluşturan 
fiyatlar ve zam politikasının TBMM'de geniş bir bi
çimde tartışılarak, hükümetin bir kez daha, ekono
mi politikaları üzerinde düşünmeye yöneltilmesinde 
demokratik zorunluk vardır. 

BAŞKAN — 'Bitgieriıniiae sunultauşiüur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüş

me açılıp açılmamalsı konusundaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Başbakan Turgut Özal'ın 30 Ekim - 9 Ka

sım 1986 tarihleri arasında Bangladeş Halk Cumhu
riyeti ve Kore Cumhuriyetine yapacağı resmî ziya
rete katılacak milletvekillerine dair Başbakanlık tez
keresi ve eki liste (3/1169) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 inci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup 
onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vaki davet üzerine, 30 Ekim - 9 Kasım 1986 ta

rihleri arasında Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Ko
re Cumhuriyetine yapacağım resmî ziyaretlere, ekli 
listede adları yaziîı parlamenterlerimizin de katılma
ları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 inci maddesine göre gereğini 
arz ederim. 

Turgult Özal 
Başbakan 

Vehbi Batuman Nabi Sabuncu 
Adana Aydın 

Ahmet Özkan Mehmet Nuri Üzel 
Çankırı. Eskişehir 

Rüştü Kâzım Yücelen Mehmet Uğur Akarca 
îçel Muğla 

Berati Erdoğan Mümtaz Güler 
Samsun Uşak 

BAŞKAN — Tezkereyi, ekli liste ile beraber ona
yınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «S>eç;lm» bölümüne ge-

yoruz. 

Adaltet Komisyonundaki açık üyelik için, Anava
tan Partisi Grubunca Niğde Millletvekili Sayın Akın 
Gönen aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — 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) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölü
müne geçiyoruz. 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgult Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var-
dur. 

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

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, îstanbufl MilHötvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba

zı vatandaşların işkence sonucunda takat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
killi Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var-
'dır. 

Sayın Narin?.. BuradaÜ'aır. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Edinre Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 
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BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Mililetvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arakan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 9 uncu şurada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Amkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişjtir. 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bâikan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — 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 — 11 inci sırada, îçdJ Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Devflat Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok . 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
killi Hilmi Nalbanıtoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?,.. Yok. 
Soru ertelenmiştir., 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğllü'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 JICI sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, İçişleri Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Bahadır?.. Yok. 
Sayın Baikan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/703) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlelt Bakanı ve Başba-
<kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
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Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçek
leştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

BAŞKAN — 18 üinci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arikanl. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Tokatl Milletvekili Enver Özcan'm, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Tokat Miletvekili 
Enver özcan'm, Sanayi ve Ticaret Balkanından so-
ruisu vardır. 

Sayın özcan?.[ Burada. 
Sayın Bakan?.| Yok. 
Soru erltefenmfştir. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Calhit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Biaşbakandan sorusu vardır. 

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

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hitan Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoik. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (61696) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, istanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?., Yok. 
Sayın Başbaikan?., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24: — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen'in, Başbakandan soıusu var
dır. 

Sayın Sa.ğesen?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başikan, yerine ben cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Soru sahibi 2 nci defa bulunmadı

ğından, soru düşmüştür efendim. 
25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Bakan?., Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca ıskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Bahıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbalkandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştik-. 
27. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

(BAŞKAN — 27 nci sıradaiki, Muğla Milletvekili 
Idriis Gürpınar'ın sorusu, izinli olması sebebiyle erte
lenmiştir. 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi
yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/771) 
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BAŞKAN — 28 'itici sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. ; 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemiz

de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30.— Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in asga

rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Karkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoik. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Som eriteflenmişjtir. 
31. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih

racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, îçel Milletvekili Edip 
özgenç'in, Devtet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın özgenç?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir.. 

32. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başka
nına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Urail?.. Ydk. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişitir. 

33. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgittn, Külltür ve Turizm Bakanın
dan sorusu yardır. 

Sayın Abacıgil?.. Ydk. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/819) 

BAlŞKAiN — 34 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Sa'lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Brel?.. Ydk. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatanda
şın ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 35. inci sırada, îçel: Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Tokat Milletvekili Enver özcan'in, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Tokat Milletvekili En
ver özcan'ın. Başbakandan sorusu vardır. 

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

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

İBAŞKİAN — 37 nci.sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
iSayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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39. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

(BAŞKAN — 40 mcı sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Güler?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
iSoru ertelenmiştir. 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey
lan'in, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ceylan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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45. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

46. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sorusu vardır. 

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

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-İş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

İSayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. ' 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 
- BAŞKAN — 48 inci sırada, Konya Milletvekili 

Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

44. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, U,şak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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49. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin başbakandan sözlü som önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Tunceli Milletvekili 
Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 50 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do-

ğubayazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Millî Savunma Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

52. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar', 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ıh, Başbakandan sorusu var
ıdır. 

Sayın Altunakar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortado
ğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında 
karşılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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54. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayram?,. Yok. 
Sayın Başbakan?.'. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-

TAS Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Kırklareli Milletve
kili Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Bakanlar 

kurulu yok Sayın Başkan, boşuna uğraşmayın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et

meyin. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Zahmet etmeyin 

efendim, bakanlar zafen yok. 
BAŞKAN — Usulü mü değiştirelim Sayın Sağlar? 

Bu kürsüde siz de bulundunuz. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sizi yor

mayalım diye söylüyorum. 
56. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Batumlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. -

57. — tstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

58. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 
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BAŞKAN — 58 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

60. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

. BAŞKAN — 60 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

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

61. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un-, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

62. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yok. 
İSayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

64: — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
65. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 

milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagil'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sorusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Yok. 
iSayın Başkanlık temsilcisi?.. Yok. 
Som ertelenmiştir. 
66. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se

çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

BAŞKAN — 66 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın intifa 
hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilmesine 
dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, Ankara 
Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef mu
avinliği imtihanına sokulmamasının nedenine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/829) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sorusu vardır. 
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Sayın Irmak?.. Yok. I 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Konya Milletvekili Sabrı Irmak'ın, kuduz 

vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık ve | 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/830) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ıri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Irmak?.. Yok. I 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — istanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 

Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) | 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar- I 
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko- \ 
misyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) I 

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

1 inci sıradaki, 459 sıra sayılı, Giresun Milletvekili 
Burhan Kara ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 
2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih 
ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin 
I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir I 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
çoğunluğumuz yok efendim. (SHP sıralarından 10 
m*iUetlvekiri ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Yoklama mı istiyorsunuz efendim? 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 70 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Ömer Necati Cengiz'in, Bayındırlık ve ttskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz?.. Yok, 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

2. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konu
ya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/929) 
(S. Sayısı : 472) 

BAŞKAN - - 2 nci sırada, Yozgat Milletvekili Se
fahattin Taflıoğlu'nun, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Milletvekilleri Hakkında Anayasanın 84 üncü Mad
desinin Uygulanmasına Dair önergesi ve TBMM 
Başkanlık Divanının Konuya İlişkin Kararı ile Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma 
Komisyon Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, hü

kümet yok. 
BAŞKAN — Hükümete gerek yok efendim. 
Komisyon Raporu, 472 sıra sayısı ile basılıp, sa

yın üyelere dağıtılmıştır efendim. 
Raporun okunup (okunmaması hususunu oylarınıza 

sunuyorum... 

BAŞKAN — Yoklama isteyenleri tespit ediyorum : 
Sayın Oktay, Sayın Tutum, Sayın Sarıoğlu, Sayın 

Üçıok, Sayın Ünerv Sayın Aitay, Sayın Yılmaz Demir, 
Sayın Aydemir, Sayın Yusuf Demir, Sayın Narin. 

m. — YOKLAMA 
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Adana milletvekillerinden başlayarak yoklama ya
pacağız : 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, yetersayımız yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara versek dahi çoğunluk te

min edilemeyeceğinden; gündemde bulunan konular 
ile 30.10.1986 Perşembe günkü «Gelen Kâğıtlar»da 

VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 

/. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
İzmir İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 -1986 
yıllarında esnafa kesilen cezalara ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1221) j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yd- j 
dirim Akibulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. tzmir ili Büyükşehir ve ilçe belediyelerin
ce 1984, 1985, 1986 yıllarında belediye mevzuatı çer
çevesinde esnafa kesilen ceza tutarı aşağıdaki cetvele 
göre nedir? 

Belediyenin Esnafa Kesilen Ceza Tutarı 
Adı ~ 1984 1985 1986 (6 aylık) 

Soru 2. Cezaların haksız veya haklı kesilip kesil
mediği nasıl kontrol edilmektedir? Son 2,5 yıl içinde 
esnafa kesilen cezaların aylık ve düzenli ek vergi veya 
haraç şeklini aldığı konusundaki şikayetler Bakanlığı-

basılıp yayınlanan konuları ve 4 Kasım 1986 Salı gün
kü gündeme girecek olan 491, 492, 493, 494, 495, 496 
ve 498 sayılı raporları görüşmek için, 4 Kasım 1986 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati: 17.00 

CEVAPLAR (Devam) 

nızca incelettirilmiş midir? İncelettirilmişse, İzmir'deki 
hangi belediyelerde ne sonuç çıkmış ve ne gibi işlem 
yapılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 27 . 10 . 1986 

Sayı: MIGM. APK. ARGE. 
571 (86) 90751 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 10.7.1986 gün 

ve 7/1221 - 6477/25027 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvek'ili Sayın Türkân Turgut Arıkan 
tarafından, TBMM Başkanlığına sunulan, «İzmir İli 
Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 - 1986 yılla
rında esnafa kesilen cezalara ilişkin yazılı soru öner-
gesi»ne verilen cevabın bir örneği ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
içişleri Bakanı 

Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

İzmlir İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 -
1986 yıllarında esnafa kesilen cezalara ilişkin yazılı 
soru önergenizde yer alan konular Bakanlığımca in
celettirilmiştir. 
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Belediyenin 
Adı 

Büyükşehir 
Merkez îlçe 
Karşıyaka 
Bornova 

1984 

2 673 000, 
32 636 290, 

1 225 500, 
3 322 500, 

Esnafa Kesilen Ceza Tutarı (TL.) 
1985 1986 (6 Aylık) 

6 055 500.— 
82 352 882.— 
4 674 000.— 
3 015 000.— 

2 515 500, 
34 082 952, 

1 656 000, 
1 522 500, 

2. Yukarıda yıllar itibariyle kesilen ve tahakkuk 
ettirilen para cezalarının Kanun ve yönetmelik hü
kümleri çerçevesinde uygulandığı, son 2,5 yıl içerisin
de uygulanan cezalar ile ilgili olarak Bakanlığıma her
hangi bir şikayette bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnen-
oğlu'nun, «Casus Kamera» diye adlandırılan olaya iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı(7/1263) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Basınımızda casus kamera diye adlandırılan ve aziz 

Vatanımızı bölüp parçalamak isteyenlerin yeni oyunu 
karşısında aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın 
Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. İsveç asıllı 3 turistin casus kamera ile Türki
ye'de yaşıyan soydaşlarımızın arasına nifak sokucu ye
ni tertipleri karşısında niçin önleyici tedbir alınmamış
tır? 

2. Vakî ihbar yapıldıktan sonra bölücü yayınlara 
ve kasetlere niçin el konulmamış ve bu hususta ne gibi 
tedbir alınmıştır? 

3. Olayda kimlerin ihmali olmuş ve ihmali görü
lenler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. Patrik Yardımcısının bu olayla bir ilgisi var 
mıdır? Varsa bu hususta ne gibi tedbir alınmıştır? 

5. Patrikhane ile Devletimizin arasını açacak gi
rişimler karşısında ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

6. Düzmece faaliyetler hangi Vilayetlerimizde ya
pılmış ve film çekilmiştir? 

7. Eşsiz Atatürk'ün milletine son armağanı Ha
tay'da, muhtarı dahil Ermeni vatandaşlarımızdan te
şekkül eden Vakıflar Köyünde bu çekim yapılmış mı
dır? Vatana bağlı olan bu vatandaşlarımızın hakikat

leri konuşmasını ve Ülkemizde rahat yaşadıklarını 
ifade ettikleri halde niçin televizyonumuza aksettiril-
memektedir ve bu hususta bir tedbir almayı düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 27 . 10 . 1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: BASIN/C -1 - 347098 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1 Eylül 1986 tarih 
ve 7/1263 - 6575/25541 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin ce
vaplan aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bazı Avrupa Ülkeleri vatandaşları vize muafi
yeti anlaşmasından faydalanarak istedikleri zaman 
turist olarak Ülkemize gelmektedirler. Buna göre Ül
kemize bir yılda gelen turist sayısı gözönüne alınırsa 
her turistin kontrolünün mümkün olamayacağı mu
hakkaktır. Film çekmek isteyen yabancılar ise 
14.1.1983 tarih ve 83/5963 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı kapsamına göre izin almak zorundadırlar. Tu
rist olarak gelenler için böyle bir zorunluluk sözkonu-
su değildir. 

2. Konu ile ilgili haber 20.7.1986 tarihli Güneş 
Gazetesinin 1 inci sayfa 2 nci sütununda yayınlanmış 
ve ihbar olarak değerlendirilmiş konu hakkında araş
tırma yapılmaya başlanmıştır. Ancak 3 İsveçli turist 
7.7.1986 tarihinde İsveç Havayollarının 1SK 762 se
fer sayılı uçağıyla saat 17.00 sıralarında Kopenhag'a 
gitmek üzere yurdumuzdan ayrılmışlardır. Bunun için 
bölücü yayınlar ve kasetler ele geçirilememiştir. 

3. Olayda Güvenlik Makamlarımızın hiçbirinin 
ihmali olmamıştır. 
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4. Patrik yardımcısının ve bu olayla ilgisi olanlar 
hakkında gerekli tahkikat yürütülmektedir. 

5. Patrikhane ile Devletimiz arasında herhangi 
bir problem olmayıp Patriğin gerek Basın gerekse 
TRT'deki konuşmaları bunun bir işaretidir. 

6. îsrveçli 3 turist tarafından çekilmiş olduğu iddia 
edilen filmin ülkemizde İstanbul, Diyarbakır, Elazığ, 
Mardin, Van, Ağrı, Muş, Bingöl, Şanlıurfa ve Hatay 
tilerinde çekilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. 

7. Yaptırılan araştırmada 3 isveçli turistin Hatay 
tüne gittikleri ancak Vakıflar Köyünde herhangi bir 
çekimin yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Balkanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, belediyelerin otobüs ve diğer araç ihtiyaçlarını 
yerli üreticilerden karşılamalarına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zdı cevabı (7/1317) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Belediyelerimiz otobüs, sair araç ve teç
hizat ihtiyaçlarını yerli üreticilerden karşılayamaz mı? 

Soru 2. Ülkemizde '% 80 yerli malzeme ile araç 
ve teçhizat üreten firmalar bulunduğuna göre ve ay
rıca bu firmalar % 40 - 50 kapasite ile çalıştıklarına 
göre belediyelerimizin araç ve gereçleri ithal etme
lerine neden müsaade, edilmektedir? 

Soru 3. Ülkemizde otomotiv sanayiinin destek
lenmesi ve :iç tüketimi karşıladıktan başka ihracata 
dönük yatırım kapasite artırımı yapması gerekirken, 
belediyelerimizin araç ithal etmeleri hem ülkemiz oto
motiv sanayiinin gelişmesine bir darbe, hem de dö
viz kaybına neden olmak değil midir? 

Soru 4. İhtiyacın yurt içi üretimden karşılanma
sı halinde, istihdam artımı, döviz kaybı önlenmesi. 
ana ve yan sanayinin gelişmesi gibi yararları yanın
da, ithal ürünlerin yedek parça, bakım ve onarım 
güçlüklerini de ortadan kaldırmaz mı? 

I T.C. 
I Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı 27.10.1986 
I Basın ve Halkla ilişkiler 
I Müşavirliği 

Sayı: 5/MM-357 
I Konu : Soru önergesi 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 1.9.1986 ta
rih ve 7/1317/6702/26288 sayılı yazınız. 

I Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun bele-
I diyelerin otobüs ve diğer araç ihtiyaçlarını yerli üre-
I ticilerden karşılamalarına ilişkin yazılı soru önergesi 
I ile ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
I Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Cahit Aral 
I Sanayi ve Ticaret 
I Bakanı 
I Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
I Sorularına Cevabımız 
I Soru 1. Belediyelerimiz otobüs, sair araç ve teç-
I hizat ihtiyaçlarını yerli üreticilerden karşılayamaz mı? 
I Soru 2. Ülkemizde % 80 yerli malzeme ile araç 
I ve teçhizat üreten firmalar bulunduğuna göre ve ay-
I rica bu firmalar % 40-50 kapasite ile çalıştıklarına 
I göre belediyelerimizin araç ve gereçleri ithal etmele-
I rine neden müsaade edilmektedir? 
I Soru 3. Ülkemizde otomotiv sanayiinin destek-
I lenmesi ve iç tüketimi karşıladıktan başka ihracata 
I dönük yatırım kapasite artırımı yapması gerekirken, 
I belediyelerimizin araç ithal etmeleri hem ülkemiz oto-
I motiv sanayiinin gelişmesine bir darbe, hem de dö-
I viz kaybına neden olmak değil midir? 

I Soru 4. ihtiyacın yurt içi üretimden karşılan-
I ması halinde, istihdam artımı, döviz kaybı önlenmesi, 
I ana ve yan sanayinin gelişmesi gibi yararları yanın-
I da, ithal ürünlerin yedek parça, bakım ve onarım 
I güçlüklerini de ortadan kaldırmaz mı? 
I Cevabımız: Bilindiği üzere, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının 4 Şubat 1986 tarih ve 19009 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan Devlet ihaleleri Genelgesi 

I ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerde uyacak-
I lan esaslar tespit edilmiştir. 

I Aynı genelgenin E - 3 , (b) maddesi uyarınca ka-
I mu kurum ve kuruluşlarının yurt dışından yapacak-
I lan diğer mal ve hizmet alımlarında; bu mal ve hiz-
I metlerin yurt içinde bulunmadığının Sanayi ve Tica-
I ret Bakanlığından alınacak belge ile tevsiki istenmek -
I te olup; Bakanlığımız anılan madde uyarınca yerli 
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imal durum değerlendirmesi yaparak ilgili kurum ve 
kuruluşların taleplerini belgeye bağlamakta veya bağ
lamamaktadır. 

Diğer taraftan 5 Aralık 1985 tarih ve 18949 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan yatırımların teşviki ve 
yönlendirilmesi ile ilgili tebliğin (Tebliğ No.: 8'6/l) 
15 inci maddesi uyarınca 1986 yılı Program Kararna
mesinden itibaren düzenlenen teşvik belgeleri ile il
gili olarak yatırımcıların global listeden yerli olarak 
temin ettikleri makine ve teçhizat tutarının i% 15'i 
oranındaki meblağ yatırımcıya teşvik primi olarak 
iade edilmektedir. 

Ayrıca, sorularınıza cevap teşkil eden' Bakanlığı
mız araç ve teçhizat ihtiyaçlarının yerli sanayiden 
karşılanması konusunda 67 ilin belediye başkanlıkla
rına göndermiş bulunduğu 25 Şubat 1986 tarih ye 
1737 sayılı yazısı ekte gönderilmektedir. 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Sanayii Genel Müdürlüğü 25 . 2 . 1986 

Sayı : 7.02.4, 1737 
'Konu : Otobüs, salir araç ve 

teçhizat ithali! h!k. 
Belediyelerimizin otobüs, sair araç ve teçhizat 

gibi 'ihtiyaçlarının yerli üreticilerden karşılanması ile 
ilgili olarak 21.5.1985 tarihlinde Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında yapılan toplantı
da, konu her yönü ile müzakere edilmiş, Beledi yele-
ıriımıiıZin araç ve teçhizat ihtiyaçlarının yerli üretici
lerden karşAamaları ve ithalata yönelmemeleri husu
sunda fikir birliğine varılmıştır. 

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden müracaatlardan 
bazı 'bdediyelerimizin araç ve teçhizat ithal etme te
şebbüslerini ısrarla sürdürdükleri ifade edilmektedir. 

Bilindiği üzere ülkemizde % 80 yerli malzeme ile 
araç ve teçhizat üreten firmalar bulunmaktadır. İma
lat Sanayii Yönetmeliği esasları dahilinde faaliyet 
gösteren bu firmalar bugün için ülkemiz ihtiyacını 
tamamen karşılayabilecek kapasiteye sahip bulunma-
larına rağmen mevcut kapasitelerinin ancak ortala
ma % 43'ünü kuHanabilmektedMer. 

Ülkemizin, özelikle otomotiv sanayiinin ihracatı 
artırmak yönündeki girişimleri karşısında Belediye-
ierl-ımizLn araç ithal etmeleri hem itbnacatnmızı olum
suz yönde e İkileyecek, hemde döviz israfına neden 
olabilecektir. 

Belediyelerimizin ihtiyacı olan araç ve teçhizatın 
yerli firmalardan karşılanması halinde yurt içinde 

istihdamın artürılması, döviz kaybının önılenmesi, ana 
ve yan sanayinin gelişmesi gibi yararları da 'bera
berinde getireceği aşikârdır. 

Ayrıca ülkemizde yerli firmalarca 'imal edilen araç
ların tanraımı yabancı lisans veya Know-How ile imal 
edilmiş araçlar olup; ülkemiz şartlarına uygunluğu 
ile iyi hizmet verme açısından kendilerini kabul et
tirmişlerdir. 

Diğer taraftan söz konusu araç ve teçhizatın it
hal edilmeleri halinde ise ilerikli yıllarda büyük oran
larda yedek parça, bakım ve onarım güçlükleri İle 
karşılaşılabilecekitir. 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında araç ve .teç
hizat ihtiyaçlarınızın yerli sanayiden karşılanması ve 
konunun yeniden gözden geçirilmesini v önemle rica 
ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

Büyükşehir Belediye Başkanlığına : 
Ankara, İstanbul, îzanir. 
Belediye Başkanlığına ; 
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Antal

ya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, 
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Es
kişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, 
Antakya, İsparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Ma
latya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, 
Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, 
Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, 
Uırfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak. 

4. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
küçük sanayiciler lehine alınacak tedbirlere ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/1336) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Sayın 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı dilerim. 4.9.1986 

Halil İbrahim1 Şahin 
Denizli 

Yurdumuzun birçok bölgelerinde özellikle Denizli 
Merkez, Tavas, Kızılcabölük, Babadağ, Buldan gibi 
kaza ve kasaba merkezlerimiz dokuma sanayii ile 
iştigal etmektedirler. Aile ekonomiisi esas. olup tez
gâhlar yarım otomatiktir. Her evde bir, iki adet bu
lunan tezgâhlardaki motor gücü düşük olduğundan 
reaktif tesisat yaptırılmamakta, yaptırılanlarda da güç 
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zayıflığından netice ahnamamalkta, 'bu nedenle % 45 
fazla enerji kayıp ödemesi yapmak durumunda Ika-
lınırnaktadır. Bu nedenle : 

1. T.E.K. Kurumunun •aydınlanmada uyguladığı 
gibi küçük sanayide de 'bir uygulamaya girerek elek
triğin az tüketiminde az fiyat, çok ıtülketimıinde fazla 
fiyat (kilovatta) getirilebilir mi? 

2. Küçük sanayiciler elektrik depoziteleri yatır
dığına göre, küçük sanayide geç ödemeden ımütevel-
llit % 10 gecikme zammının kaldırılması düşünülüyor 
mu? 

3. Halk Bankasınca verilen normal ve işletme 
kredileri faizlerinde faiz hadlerini düşürmeyi (örneğin 
% 25 - % 30) düşünüyor (musunuz? 

4. Küçük sanayiciler için yeni tedbirleriniz ne
lerdir? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler 30 . 10 . 1986 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-366 
Konu : Soru önergesii 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğimin 15.9.1986 

tarih ve 7/1336/6762/26528 sayılı yazınız. 
Denizli Milletvekilli Halil 'İbrahim Şahin'in, kü

çük sanayiciıler lehine alınacak tedbirlere ilişiklin yazılı 
soru önergesi ıılıe ilgilıi cevabımız ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in Yazılı So

rularına Cevaplarımız 
Yurdumuzun birçok 'bölgelerinde özellikle Deniz

li Merkez, Tavas Kızıloabölük, Babadağ, Buldan gi
bi kaza ve kasaba merkezlerimiz dokuma sanayii ile 
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iştigali etmektedirler. Aile ekonomisi esas olup tezgâh
lar yarım otomatiktir. Her evde bir iki adet 'bulunan 
tezgâhlardaki motor gücü düşük olduğundan reaktif 
tesisat yaptırılmamakta, yaptırılanlarda da güç zayıf
lığından netice alınamamakta, bu nedenle % 45 fazla 
enerji kayıp ödemesi yapmak durumunda kalınmakta
dır. Bu nedenle : 

Soru 1. T.EJK. Kurumunun aydinlanımada uy
guladığı gibi küçük sanayide de 'bir uygulamaya gire
cek elektriğin az tüketiminde az fiyat, çok tüketiminde 
fazıla fiyat (kilovatta) getirilebilir mi? 

Soru 2. Küçük sanayiciler elektrik depoziteleri 
yatırdığına göre, küçük sanayide geç ödemeden mü
tevellit '% 10 gecikme zammının kaldırılması düşü
nülüyor mu? 

Soru 3, Halk Bankasınca verilen normal ve işlet
me kredileri faizlerinde faiz hadlerini düşürmeyi (ör
neğin % 25 - 30) düşünüyor musunuz? 

Soru 4. Küçük sanayiciler içim yeni tedbirleriniz 
nelerdir? 

Cevap 1. Türkiye Elektrik Kurumunun mesken
lerde uyguladığı kademeli elektrik satış politikasının 
sanayi kuruluşlarına uygulanması düşünülmemekte
dir.. Meskenlerde 'bu uygulama 'türü enerji kullanımı
nı tasarrufa yöneltmek içindir. Sanayi kuruluşlarında 
enerji kullanımı büyük olduğu için elektrik fiyatı, ma
liyeti büyük oranda etkilemektedir. Bu nedenlerle sa
nayi kuruluşlarında kademeli enerji satışı uygulana
mamaktadır. 

Cevap 2. Türkiye Elektrik Kurumunun elektrik 
enerjisi sattığı müşterilerden, elektrik bedellerini za
manında tahsil edebilmesi için, geç ödeme halinde ilk 
30 gün için % 20, takip eden her 30 gün için ila
veten % 4 .gecikme zammı alınması müeyyidesinin 
bulunmasında zaruret görülmektedir. 
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Cevap 3. Halen uygulanan Ikredi miktar - vade ve faizlerin dökümü aşağıda verilmiştir. 

T. HALK BArNKASI A.Ş. KREDİLERİ : 
1. Kooperatif kredileri 
a) Kısa vadeli krediler Vade 

— E./K.K kefaletiyle 
— Doğrudan doğruya 
— Taşıt onanım 
b) Orta vadeli krediler 
— Tesis - işletme kredileri 
— Taşıt edinme 
— Taşıt onarım 
— Ödeme kaydedici cihaz 
— Dizel kredisi 
2. TİCARİ KREDİLER 
— Açık krediler 
— Senet karşılığı avans kredileri 

ile döviz tevdiat kredileri 
— Esnaf ve sanatkâra kullandırılan 

krediler ile ihracat kredileri 
3. SANAYİ KREDİLERİ 
— Küçük sanayi tesis ve işletme 

kredileri ı 

— Sanayi tesis ve işletme kredileri 
— Serbest meslek kredisi 

2 - 6 yıl 
3 - 8 yıl 
2 - 5 yıl 

Miktar 

500 000 

500 000 

Faiz 

6 ay - 2 yıl 
6 ay - 2 yıl 
6 ay - 9 ay 

2 - 5 yıl 
5 yit 

2 - 4 yıl 
2 - 3 yıl 
12 -18 ay 

200 000 
200 000 

• 

1 500 000 
1 500 000 
500 000 

1 500 000 
1 500 000 
500 000 
350 000 

1 100 000 

% 30 
% 32 
% 32 

!% 35 
'% 35 
'% 35 
-% 35 
!% 48 

1% 58 

100 000 000 

25 000 000 

% 55 

% 52 

% 45 
% 55 
!% 55 

Cevap 4. Kalkınma hedefi ve stratej islinde itici 
güç olarak 'belirlenen sanayi kesimlinde verimliliğin 
öngörüldüğü biçimde gerçekleşmesi sanayi kesiminin, 
kendi içinde önemli bir payı oluşturan küçük sanayi 
ile uyumlu ve 'bir bütün olarak ele alınmasını gerek
tirmektedir. 

Küçük sanayiinin ülke ekonomisinde oynadığı ro
lün artırılması : 

1. Meslekî formasyonun artırılması. 
2. Küçük teşebbüs yatırımlarının teşviki. 
3. Dış Ticarete yönlendirme hedef politikaları ile 

mümkün görülmektedir. 
Küçük sanayinin; 
1. 'Finansman 
2. Elverişsiz işyerleri, 
3. Zamanında- ve yeterli hammadde 'bulmadaki 

zorluklar, 
4. 'Makine seçiminde, kredi kullanmada, pazarla

mada karşılaşılan zorluklar, 
5. İhtiyaç duyulan makine - ekipmana tam sa

hip olmama, 
6. Büyük şehirlere ve şehir merkezlerine yığılma 

isteği sonucu düzensiz şehirleşmenin getirdiği sorun

ları dikkate alınarak bu sektörün geliştürilmesi için 
yapılan çalışmaları, 

a) Küçük sanayi siteleri, 
'b) Organize sanayi bölgeleri, 
c) Küçük sanat kooperatifleri, 

d) (Teknik yardım) Antlaşmaları çerçevesinde 
yürütülen çalışmalar, 

e) Diğer çalışmalar oilmak üzere 5 ana başlık al
tında vermek mümkündür. 

a) Küçük sanayi siteleri : 

Küçük sanayici ve sanatkârlar özellikle şehirlerde, 
sağlıklı çalışıma şartlarından mahrum, birbirinden ba
ğımsız ve dağınık iş yerlerinde, altyapı sorunları elekt
rik su vs. problemleri ile karşı karşıya çalışmak zo
rundadırlar. Küçük sanayi siteleri, küçük sanayicile-. 
rin yerleşme ve altyapı 'başta olmak üzere ekonomik 
ve sosyal yapı ve gelişmenin gerektirdiği ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek nitelikteki 'işyerleri topluluğudur. Kü
çük sanayi sitelerinin oluşturulması 'ile sağlıklı işyer
lerinde üretim yapmanın sonucu üretim ve kalitenin 
yükselmesi, teknik imkânların iyileştirilmesi gerek in
san gerekse çevre sağlığı şartlarının düzeltilmesi açı-
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sından devletle küçük sanayici ve sanatkârların (ki 
'bunlar gelecekte orta ve büyük sanayi işletmelerine 
dönüşebilecektir.) İşbirliği sağlanmaktadır. Küçük 
sanayi sitelerinde aynı itip işyerlerinin graplandırıknası 
ile, ortak faydaların fazlalaştırılması, sağlanmakta ay
rıca bu işletmelerin teknik yeniliklerden daha kolay ya
rarlanarak ve üretim çeşitliği sağlayarak, birleşerek 
seri imalata yönelmeleri ve orta ve 'büyük sanayie 
yan sanayi niteliğine ulaşmaları teşvik edilmektedir. 
Ayrıca, her küçük sanayi sitesinde çırak, kalfa eğitim 
merkezinin kurulması ile de ülkenin eğitim çalışma
larına katkıda bulunulmaktadır., 

Sanayi sitelerinde yürütücü kuruluşlar Sanayi ve 
Ticaret İBakanlığınca hazırlanan tip statüye göre ku-
ırulmuş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri ve
ya mahallî belediyelerdir,: Bakanlıüc bütçesinde her yıl 
«Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 
İnşaatı ve İşletme Giderleri Fonu' na ayrılan meblağ
lar ,düşük faizli ve uzun vadeli kredi olarak söz ko
nusu yürütücü kuruluşlara, 'belli program çerçevesin
de verilerek, küçük sanayi sitelerinin yurt çapında yay
gınlaştırılması teşvik edilmektedir. 

Halen 1985 yilı sonu 'itibariyle, 18 adet küçük sa
nayi sitesi tamamlanmış, 169 adet küçük sanayi (site
sinin inşaatı ve proje çlışmalarıı devam etmektedir. 

Ayrıca, küçük sanayi siteleri projelerinde uygula
mada görülen aksaklıkları gidermek amacıyla Bakan
lığımızca itip proje uygulamalarına 1986 yılında baş
lanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar Bakanlığıımız 
koordinasyonunda KÜSGET Küçük Sanayi Geliştk-
me Teşkilatı Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 
'Böylece Bakanlığıımız yatırım pBogramında yer alan 
küçük sanayi sitesi yatırımı için Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatiflerinin KÜSGET Genel Müdürlüğü
ne müracaat etmesi ve gerekli prosedürün tamam
lanmasını müteakip site inşaatının ihale aşamasına 
getirilmesi sağlanmaktadır. 

b) Küçük Sanat Kooperatifleri : 
Sanatkâr ve küçük sanayicilerin bu sorunlarına çö

züm getirecek araçlardan en önemlisi küçük sanat 
kooperatiflerinin kurulması ve teşvik edilmesidir. Kü
çük sanat kooperatiflerii, 1163 sayılı Kooperatifler Ya
sasına uygun olarak kurulan üretim kooperatifleridir. 
Tip ana sözleşmeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
ücretsiz olarak verilmekte ve gerek kuruluş sırasında, 
gerekse kurulduktan sonra Ikredi desteği sağlanarak 
Bakanlıkça çeşitli ıhizmetler ıgötürülmektedir. 

1964 - 1985 tarihleri arasında 695 adet Küçük Sa
nat Kooperatifi kurulmuştur. Bu kooperatiflerden 
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140 adedi 195 kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonundan 
toplam 517,11 Milyon TL. kredi kullanmıştır. Bu kre
dilerin 104,0 Milyon TL.'si makine teçhizat alımında 
kullanılmak amacıyla Tesis Kredisi, 413,1 Milyon 
TL/sıi de işletme malzemesi atamak amacıyla İşlet
me Kredisi olmaktadır, 

c) Tdknik yardım anlaşmaları çerçevesinde yapı
lan çalışmalar : 

Küçük sanayi işletmelerinin ihtiyaç duydukları tek
nik ve işletmecilik (danışmanlık hizmetleri ile d'ğer 
hizmetleri vermek amacıyla anlaş/malar çerçevesinde 
bir takım çalışmalar yapılmaktadır. 

— Küçük sanayii işletmelerine danışmanlık hizmeti 
projesi : 

Amacı İsparta - Burdur ve Kastmonu'da 'bulunan 
metal ve ağaç işlerini ve imalat sanayilerinin verim-
Miklerini artırmak, üretimlıerini genişletmek ve kali
telerini geliştirmektir. Projenin yürütülmesinde T. 
Halk Bankası ve GTZ teknik işbirliği için Alman 
kuruluşu sorumlu tutulmuştur. 

!Bu proje ile : 
1. Organizasyon yöntemi ve küçük sanayii ile sa

natkârlar için bölgesel geliştirme programlarının uy
gulanması ve diğer 'az gelişmiş bölgelerin gelecekte 
ıgeliştiriilmesi için bu programların bir model olarak 
inkişaf ettirilmesi amacıyla danışmanlık, 

2. Küçük tmeüal ve ağaç işleri ve imalat sanayi 
ile sanatkârlarını teknik organizasyonel ve yönetimle 
ilgili problemlerine danışmanlık, 

3. Aynı (meslekteki uzmanların bölgesel geliş
tirme programlar için eğitilmesi. 

4. Devamlı net performans kontrolünün 'yürütül
mesi, geHişıtiriılecekıtir. 

— KÜSGET '(Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı) 
projesi : 

Küçük sanayi işletmelerine tekno - ekonomik da
nışmanlık hizmetlerini bilfiil vermek de diğerlerinin 
de ikoordinasyonunun sağlanması, ayrıca bu 'kesimle 
(ilgili olarak öngörülen strateji ve politikaların tespi
ti ve uygulamaya konması amacıyla KÜSGET kurul
muştur. 

id) I - Küçük sanayici ve sanatkârın üretimleri 
ile ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi, 
yan sanayi nliteliğinıde çalışabilmesi, makine, ekipman 
ve işgücü açısından atıl kapasite sorununa çözüm ge
tirilmesi ve pazarlama imkânlarını geliştirerek ihra
cata yönelmesini 'teşvik etmek amacıyla KSGF'nun-
dan düşük faizli tesis ve işletme kredisi tahsisi ya
pılmaktadır, 
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1982 yılında Bakanlığımız bütçesine bu fon için 
ayrılmış olan miktarın dağıtılmasına 1983 yılında pi
lot uygulama olarak seçilen kaîlkınmada öncelikli il-
leriımıizden Bingöl, Elâzığ, Erzurum, Gümüşhane, Kah
ramanmaraş, Kars, Sivas, Urfa ve Van ilılerine da
ğıtım yapılmış olup, 1984 yılından itibaren ise diğer 
illerden Bakanlığımızca uygun ıgörülen küçük sanayi
cilere öncelikle fcallkınmada öncfölıilklıi illerden başllaya-
rak devam edilmektedir. 

Bugüne kadar 109 adet küçük sanayidi ve sanat
kâra toplam 406,75 Milyon TL. kredi tahsisi yapıl
mıştır. 

• Küçük sanayici ve sanatkâr ile 'bunların oluştur
duğu küçük sanat kooperatiflerine pazarlama açı
sından daha fazla destek sağlanması gayesiyle bir 
katalogun hazırlanması gerekli görülerek; öncelikle 
kredi desteği sağlanan KSK'teri ve küçük sanayiciler 
dikkate alınmış ve seçilen 110 işletmeye anket for
mu gönderilerek çalışmalar baş'latılmış ve «Küçük 
Sanayici, Sanatkâr ve Küçük Sanat Kooperatifleri 
Katalogu» 'basılmıştır. 

II - El sanatlarının araştırılması ve yönlendiril
mesi : 

Türk el sanatlarının yaygınlaştırılması ile geliş-
tirilımesi ve kaybolmaya yüz tutmuş olan Türk El Sa
natlarının tespit edilerek yeniden eanlandırıılması ko
nusunda araştırına ve yönlendirmeler yapılmakta ve 
bu konularda sanat kursları açılmaktadır. Desen ve 
model araştırmaları yapılarak 'bulunanların uygulan
ması sağlanır. 

1984 yılında 'açılan kurs liile kursiyer sayısı aşa
ğıda verilmiştir. 

Kurs 
Sayısı Kursiyer 

El halıcılığı 7 83 
Trikotaj 5 78 
Siirt battaniyeciiği 3 25 
Sim - Sırma 4 51 

III - Fuarlar ile ilgili çalışımalar : 
Küçük sanayici, sanatkâr ve KSK'lerinin üretim

leri i© Türk el sanatlarını tanıtmak ve iç ve dış pa
zarlarda satış imkânları sağlamak amacıyla yurt içi 
ve yurt dışında fuarlara katılma çalışmaları yapıl
maktadır, 

e) Kalkınma planları ve yıllık programlar çer
çevesinde ısöz konusu 'bu çalışmalara geliştirilerek de
vam edilecektir/ 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, iş
kence ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1338) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 4.9.1986) 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

1. Darp neticesi beyin kanamasından öldüğü ra-' 
porlarla tespit edilen Enver Sahan hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır? Yapılmadı ise gerekçeleri nelerdir? 

2. Mersin'de işkence sonucu öldürüldüğü iddia 
edilen ve polisin başka bir isimle kimsesizler mezar
lığına gömdüğü söylenen Ali Uygur ile ilgili m& gibi 
işlemler yapılmıştır? Sorumluları hakkında hangi ge
rekçe ile soruşturma, yapılmasından vazgeçilmiştir? 

3. 1980'den itibaren Mersin Emniyetinde işkence 
gördüklerini iddia eden kişiler 6 ncı Kolordu Sıkı
yönetim 2 No. lu Mahkemesine suç duyurusunda bu
lunmuşlar mıdır? Bu duyurular neticesinde ne gibi 
işlemler yapılmıştır? Hangi emniyet görevlilerinin 
isimleri geçmektedir? Ve haklarında herhangi bir so
ruşturma açılmış mıdır? 

4. Eski Başbakan Süleyman Demirel'den, NBC 
Televizyonuna varıncaya kadar; eski bakanlardan ço
banlara varıncaya kadar; avukatı, işçisi, sokaktaki 
sade vatandaşı işkenceden bahsetmektedir. Siz bun
ların hep bir kaynaktan yöneltilmiş olduğunu iddia 
etmektesiniz. Devletten daha güçlü hangi örgüt var
dır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 27.10.1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Güvenlik 

Şube: Sen. Faal. Top. 
Ol. B-2 349013 

Konu: Durmuş Fikri Sağlar'ın önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 15.9.1986 gün 
ve 7/1338 6765/26521 sayılı yazjsı. 

içel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar tara
fından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesin
de iddia edilen olaylar ile ilgili bilgiler aşağıya çı
karılmıştır. 

1. Türkiye çapında silah kaçakçılığı yapan bir 
şebekenin Gaziantep İlindeki elemanlarından olduğu 
tespit edilen Kilis-inanlı Köyünden Enver Sahan 
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12.11.1983 tarihinde Merkez Silah ve Mühimmat Şu
besi ekiplerinin mahallî jandarma ile düzenledikleri 
müşterek operasyonla yakalanmıştır. 

Adı geçen sorgulamasından önce 13.11.1983 günü 
rahatsızlanmış, görevlilerce önce Gaziantep Devlet 
Hastanesine, oradan da tedavi için Ankara'ya sevk 
edilmiş, ancak tedavi edilmekte olduğu Trafik Has
tanesinde .ölmüştür. 

Olaya aynı gün Ankara ve Gaziantep Cumhuriyet 
savcılıklarınca elkonulmuş, daha sonra birleştirilen 
olay dosyası Adana Sıkıyönetim Komutanlığına ve 
bilahara Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
Savcılığına gönderilmiştir. 

Sıkıyönetimin kaldırılması sebebiyle olay dosyası 
gereği için tekrar Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına 
iade edilmiş, bu savcılıkça Gaziantep 4 üncü Ağır Ce
za Mahkemesinde dava açılmış olup dava halen de
vam etmektedir. 

2. Mersin'de işkence sonucu öldürüldüğü ve baş
ka bir isimle kimsesizler mezarlığına gömüldüğü id
dia edilen Ali Uygur, mensubu olduğu yasadışı THKP 
/C DEV-YOL örgütü adına gerçekleştirdiği ideolo
jik amaçlı bir çok eylemlerinden dolayı aranmakta 
iken 30.6.1980 tarihinde Pozantı İlçesinde jandarma 
ile giriştikleri müsademe sonucu Yusuf Keleş ve Sel
çuk Gültekin isimli örgüt militanları ile birlikte Mus
tafa Camcı adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaka
lanmış ve sorgusu yapılmak üzere Mersin Emniyet 
Müdürlüğüne getirilmiştir. 

Ali UYGUR sorgulama esnasında aynı örgütün 
silahlı militanlardan Şaban Erdoğan isimli şahsın 
evini (gösterebileceğini beyan etmiş; bunun üzerine 
sjözkonusu militanın evini göstermesi için 9.7.1980 
tarihinde emniyet müdürlüğü binasından çıkarılmış; 
öngüt militanının evi olarak gösterdiği binanın etra
fında görevlilerce tertibat alınmasına başlandığı sı
rada bir fırsatını bularak kaçmıştır. 

Ali UYGUR'un kaçtığı mıntıkada geniş çaplı 
aramalar yapılmış ise de bulunması mümkün olama
mıştır. 

Bu olayı müteakip adı geçenin ailesi ve örgüt 
militanlarınca polis tarafından öldürüldüğü yolun
da söylentiler çıkarılmış, propaganda ve gösteriler 
yapılmış; hatta polis memuru Şemsettin örener 
4.8.1980 günü bu olaya misilleme olarak öldürülmüş
tür. 

Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığına başvurularak tes
pit edilen bir mezarın açtırılması istenmiş, Cum
huriyet Savcı Yardımcısı denetiminde açılan me

zardan bir süre önce denizde boğularak ölen Ali Bü
tünce ait ceset çıkmıştır. 

Yine basında bu konuya ilişkin olarak verilen 
bir haber üzerine Adalet Bakanlığınca, yaptırılan 
tahkikat sonucunda üzerinde durulan mezarın Ali 
Uygur'a ait olmadığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak Adana Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askeri Savcılığı da soruşturma açmış ise 
de olay İçel Valiliğinin 22.12.1980 gün ve Şube 3. 
3083 sayılı yazısı ile Danıştay 2. Daire Başkanlığına 
intikal ettirilmiş ve Danıştay 2. Daire Başkan
lığının 22.4.1982 gün ve Esas No: 1981/29, Karaf 
No: 1982/1711 sayılı kararı ile suçun OMUK'nun 
154 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre vuku bu
lunduğu gerekçesiyle mahallî Cumhuriyet Savcılığın
ca 'kovuşturma, sapılması içlin İçel Cumhuriyet Savcı
lığına göoderilımiştiir. Olayla; iiflgii İçel Cumhuriyet 
Savcılığı gerekli soruşturma için görevilerin (ifade
lenin© başvurmuştur. 

İdarî yönden ise görevliler hakkında soruşturma 
açılmış, netice olarak Ali Uygur'un kaçmasında ih
mali görülen Başkomiser Yusuf özpınar'a 12 ay kı
dem indirimi cezası, diğer adı geçen görevlilere ceza 
tayinine mahal olmadığı yolunda karar verildiği an
laşılmıştır. 

Görüldüğü gibi, olayla ilgili olarak gereken bü
tün işlemler yapılmış, herhangi bir şekilde işlem 
yapılmasından vaz gecikmiş değildir. ( 

3. 1980'den itibaren bugüne kadar İçel Emniyet 
Müdürlüğü kadrosunda görevli personelden Şube 
Müdür Vekili Ömer Güneş ve Başkomiser Hanefi 
Avcı hakkında 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komu
tanlığı 2 No.lu Askerî Mahkemesince Türkiye Dev
rimci Komünist Partisi isimli yasadışı örgüt 
sanığı Halit Ertan tarafından suçunu 'Söyletmek 
için darp edildiği iddiasıyla dava açılmış, adlan 
geçenler bu suçtan aynı mahkemenin 23.1.1985-15 
sayılı kararı ile beraat etmişlerdir. Bundan başka 
mahkemeye suç duyurusunda bulunduğuna dair bir 
bilgi intikal etmemiştir. 

4. Türkiiye'de işjkemee- iddiaları bulunduğu bir 
gerçektir. Yine önergede belirtildiği gibi Devlet'ten 
daha güçlü bir örgütün bulunması mümkün olma
makla birlikte, örgütlerin mevcudiyeti de bir ger
çektir. Bizim iddiamızda bu örgütlerin işkence iddia
ları dahil diğer illegal faaliyetlerin dış kaynaklı 
odaklardan yönlendirildikleridir. 

iDevlet olarak bu 'faaliyetlerlte mücadelede karar
lı olduğumuzu gören bu güçler, aslında son çare 
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olarak «İşkence» konusunu devamlı olarak gündem
de bulundurmakta yarar görmektedirler. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

6. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, [Ankara'nın 
hava kirliliğini önlemek için gerçekleştirilecek kömür 
ithalatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/1344) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Devlet anlayışı vatandaşların yarınlarına gü

ven içinde bakmalarının bir güvencesi olmasına kar
şın bu kış Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'da 
yaşayan halkın donmasına yolaçabilecek yanlış politi
ka ve uygulamaların kamuoyunca da açıkça bilinme
sinin yararları gözönünde bulundurularak aşağıdaki 
sorularımın Başbakan Sayın Turgut Özal tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. . 

Saygılarımla. 
9.9.1986 

Ali tıhsan Elgin 
içel 

1. Ankara'nın hava kirliliğini önlemek gerekçe
siyle kömür ithalatına gidilmesi ve bu konudaki uz
man olan TKİ yerine Anakent Belediyesinin yetkili 
kılınmasının sebebi nedir? 

2. Anakent Belediyesinin kömür ithalini BELKO 
Firmasına vermesinin gerekçeleri nelerdir? Bu Firma
nın kurucuları ve ortakları kimlerdir? Bunlar arasında 
ANAP'lı mileltvekilleri var mıdır? 

3. Demir - Çelik İşletmelerinden sağlanan refe
rans listesinde Amerika'daki satış faaliyetleri 
mahkemece durdurulduğu belirtilen Marc Rich Firma
sı Türkiye'ye de, daha önce de taahhüt ettiği bazı iş
leri yerine getiremediği halde ve referans listesinde bu 
firmadan, ancak faaliyetini devam ettirdiğini belgele
mesi kaydıyla teklif istenebileceği belirtilmesine kar
şın, hangi belge alınarak teklif istenmiştir? Bu firma 
hakkındaki Amerikan mahkemeleri kararı kalkmış mı
dır? 

4. Hazırlanan şartnamedeki kömür tarifi Marc 
Rich Firmasının 1983 yılında Türkiye'ye satmak iste
diği kömürün şartlarına tıpatıp uymakta mıdır? Dün
yamda yüzde 6 nem oranı ile hiç bir ocaktan kömür çık
madığı halde şartnamede hangi gerekçeyle bu oranda 
ısrar edilmiştir? Nem oranının hava kirliliği ile doğru
dan bir ilgisi bulunmamasına karşın, şartname hava 
kirliliği ile İlgili kükürt ve uçucu madde oranlarında 
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tolerans kabul ettiği halde neden nem oranında her
hangi bir toleransa da yer vermemiştir? 

Dünyada kömür ocaklarından en düşük yüzde 
8 - 9 oranında nemli kömür çıkarılabildiği halde bu 
kömürlerin nem oranının yüzde altıya düşmesinin an
cak açık havada bekletilerek kurutulmuş olmasıyla 
mümkün olabileceği açıktır. Bu durumda bekleyen kö
mürün içten yanarak uğrayacağı kalori kaybı bir ke
nara bırakılsa bile acaba, şartnamede tarifi yapılan 
kömür, elindeki stokları Amerika'daki faaliyeti sona 
erdirildikten sonra Türkiye'ye satamayan, bu arada 
Belçika'ya da önerip, kabul ettiremeyen Marc Rich 
firmasının açık havada bekleyen kömürü müdür? 

5. İhalenin altı- firma üzerinde kalmış görünme
sine karşın, bütün firmaların Güney Afrika'dan aynı 
fiyata ve aynı limandan yüklemek üzere teklif getirmiş 
olmaları sizce tesadüf müdür? 

6. Dünya kömür yıllıkları ve konudaki ihtisas 
sahibi yayın organlarının raporlarında 25 - 40 mm. 
ve 25 - 65 mm. lik antrasit kömürü fiyatının Temmuz 
1986 boşaltma limanı teslimi ton başına 3 0 - 3 1 do
lara düştüğünün belirtilmesine karşın, 

Ankara Belediyesinin yükleme limanı fiyatının 44 
dolar ayrıca navlun 11 dolar olduğuna göre 1 ton kö
mürün 55 dolara ithal edilmesinin gerekçesi nedir? 

7. 500 bin tonda aradaki fark 9 milyar lira civa
rında olup, bu meblağ kimlerin cebine haksız kazanç 
olarak girecektir? 

8. Dünya fiyatlarının iki misline yakın bir fiyatla 
ithal edilen kömürün Devletin de 20 milyarlık süb
vansiyona rağmen geçen yıla oranla iki katlık bir ar
tışla tonu 45 bin liradan satılması, ortadirek diye ta
nımlanan işçinin, köylünün, memurun ve esnafın be
lini bükmeyecek midir? Ortadireğin cebinden çıkacak 
paralar kimlerin kasasına akacaktır? 

9. Ankara'nın havasının temizlenmesi için Dev
letin 20 milyar liralık bir sübvansiyonu göze aldığı
nı dikkate alırsak acaba, Devlet olarak bu parayla 
Ankara'lıların bacalarına birer filtre takıp hediye et-
seydiniz, ithal kömürden umduğunuz yararı fazlasıy
la sağlayamaz mıydınız? Yanısıra, yerli kömür kulla
nılır, halk tonu 45 bin lira yerine geçen yıl olduğu gibi 
20 bin lira ödemekle yetinir ve üstelik soğukta kal
mamış olmaz mıydı? Nihayet sağlayacağınız 22 mil
yon dolarlık tasarruf sizce hiç önemli değil mi? 

10. İthal edilen kömür kış gelmeden zamanında 
Ankara'ya getirilebilecek midir? 

İskenderun'dan Ankara'ya her ay 45 ilâ 60 bin ton 
arasında ithal kömürünün nakledilebileceği Belediye 
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ile sözkonusu Belko Firması arasında anlaşmaya bağ
landığına göre, Ankara'nın geçen yılki aylık kömür 
tüketiminin 150 bin ton olduğu gözönünde bulundu
rulursa aradaki fark nasıl kapatılacaktır? 

Ankara'lıların kış günleri soğuktan donmaması 
için ne gibi önlemler alınmıştır? 

11. İthal kömür her türlü soba ve kalorifer kazan
larında yıkılabilecek midir? İthal kömürün kalori yük
sekliği nedeniyle sadece tuğlalı ve reflertör dizili soba
larda yakılabileceği gözönünde bulundurulduğunda 
Ankara'lıların bu konuda gerekli önlemleri alması yo
lunda gerekli uyarılar yapılmış mıdır? 

12. Ankara'da en az 150 bin ailenin ithal kömü
rü yakabilecek kapasitede sobası bulunmadığı dikka
te alınır, bir sobanın 100 bin lira civarında olduğu 
hesap edilirse bu sorun nasıl giderilecektir? 

Amacınız bu yolla yeni soba zenginleri mi türet
mektir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 27 . 10 . 1986 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: 71-053-2-2728-15142 
Konu: Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Başbakanlığa muhatap 24.9.1986 gün ve 

7/1344 - 6790/26670 sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin tarafından 

Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın Başbakanı
mızca tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen, 
Ankara'nın hava kirliliğini önlemek gerekçesiyle it
hal edilecek kömüre ilişkin yazılı soru önergesine ce
vaplarımı arz ediyorum. 

1. 26.6.1986 tarihinde toplanan Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu kararında konuyla ilgi
li ve yetkili bütün kamu kuruluşlarının da iştiraki ile 
yapılan görüşmeler sonunda, insan sağlığı bakımından 
tehlikeli boyutlara ulaşan Ankara'nın hava kirliliğine 
çözüm getirmek amacıyla daha evvelki yıllarda kış bo
yunca kullanılan 1 600 000 ton linyit yerine, 925 000 
ton temiz katı yakıt olan ve 6 000 K. cal'ü ihtiva eden 
kok, taş kömürü ve ithal malı antrasit cinsi düşük uçu-
culu parça yakıt kullanılmasına karar verilmiştir. 

Bu kömürlerden 200 000 ton ceviz kok Türkiye 
Demir Çelik İşletmeleri tarafından ve Türkiye dahilin-
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den, 225 000 ton taş kömürü Türkiye Taşkömürü Ku
rumu tarafından ve yine Türkiye dahilinden temin edil
mesi, 500 000 ton ithal kömürünün de Ankara Bele
diyesi tarafından temin edilmesi, her üç cins kömü
ründe Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından 
dağıtımının yapılması karar altına alınmıştır. 

2. BBL-KO (Ankara Kömür ve İhtiyaç Madde
leri Dağıtım Ltd. Ş.) Ankara Büyük Şehir Belediye 
Meclisinin 13.2.1986 gün ve 58 sayılı kararı ile Be
lediyenin sosyal içerikli hizmetlerini görmek amacıy
la kurulmuş bir şirkettir. Kömür ithali bu hizmet
lerine dahildir. BEL-KO'nun kurucuları Anakent Bele
diyesi ile Anakent Belediyesinin ortak olduğu ekmek 
fabrikasıdır. 

Hisse nispetleri; Anakent Belediyesi: % 98, Halk 
Ekmek Fabrikası: % 2 dir. Yukarıdaki hissedarları 
dışında ne kuruluşunda ne de halen başka ortağı yok
tur. 

3. İhale için 15 senedir kömür ithal eden bir ku
ruluş olması nedeniyle tecrübesinden faydalanmak 
için Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin hem reper
tuarından hem de elemanlarından yararlanılmıştır. 
T.D.Ç. İşletmelerinin repertuarında Marc Rich firması 
için aynen şöyle denilmektedir. 

NOT : Söz konusu firma ile 1983 - 1984 dönemin
de mukavele yapılmış ancak, U.S.A.'daki satış faali-' 
yetlerinin mahkemece durdurulması nedeniyle yapılan 
mukavele realize edilmemiş ve firma repertuardan 
çıkarılmıştır. Ancak, firmanın güçlü bir firma olması 
nedeniyle faaliyetini devam ettiğini belgelendirmek 
kaydıyla repertuarımıza yeniden alınmıştır. 

Anılan firma, halen faaliyette olduğuna dair bel
geyi T.D.l.'ne ibraz edip tekrar repertuarına girdiği 
için, BEL-KO'nun da ayrıca belge istemesine gerek 
görülmemiştir. Kaldı ki, anlaşma sadece Marc Rich 
firması ile yapılmamıştır. Altı firma ile 440 000 ton 
kömür anlaşması yapılmıştır. 

4. Şartnamedeki kömürün özellikleri TKİ, MTA 
ve TDÇ İşletmelerinin uzmanlarınca MTA'da daha 
önce yaptırılan analizler neticesinde titiz bir çalışma 
sonucu belirlenmiştir. Kömürdeki nem ve kül gibi 
oranlar arttıkça kömürün kalitesi düşmektedir. Nem 
oranı ne kadar yüksek olursa kömür yerine su satın 
almış olunur. Satın alınan kömürler ocaktan çıktığı 
anda nem oranları % 1 - 8 civarında olsa bile belli 
büyüklük şartını tutturabilmek için kömürler elenmek
te ve belli maniplasyonlardan geçmektedir. Bu mariip-
lasyonlar neticesi % 2 - 3 nem kaybetmektedir. Nite
kim BEL-KO'ya yapılan tekliflerde % 5, hatta 2 - 3 



T. B. M. M. B : 19 30 . 10 . 1986 O : İ 

nem oranlı kömürler mevcuttur. Bu sebeple şartna- | 
mede tespit edilen % 6 nem oranı normaldir ve nadir I 
bulunan nem oranı değildir. Kükürt ve uçucu madde 
oranlarındaki tolerans ve cezalar nem oranı içinde gös
terilmiştir. Ayrıca yanmış ve kalori kaybına uğramış I 
bir kömürün alınması söz konusu olamaz. Şartnamede 
minimum 6 000 K. cal. için ceza uygulanmakta ve 
5 000 K. cal. altı red sebebi olmaktadır. ihale konusu I 
kömürlün ancak beşte biri Marc Rich firmasından alın- I 
mistir. I 

5. İhaleye iştirak etmeleri için 50 den fazla fir- I 
maya davet mektubu yazılmıştır. Bu firmalardan I 
550 000.— TL. ödeyerek 23 firma şartname almıştır. 
Şartname alan 23 firmadan 19 adedi 250 bin dolarlık I 
geçici teminat yatırarak ihaleye iştirak etmişlerdir. I 
Bunların içinde Kanada, U.S.A., Avustralya, Çin Halk I 
Cumhuriyeti ve Güney Afrikadan teklif verenler var- I 
dır. Ancak en uygun fiyatlar Güney Afrika menşeli I 
kömürlerden gelmiştir. Bunların içinden de en uygun I 
altı firma seçilerek bu firmalar ayrıca belli bir fiyata I 
çekilerek, her bir firmadan 500 000.— $'lık kati te- I 
minat alınarak anlaşmalar yapılmıştır. I 

6., 7. 3 0 - 3 1 $'a satılan kömürler, hava kirlili
ğini önleyici vasfı olmayıp şartnamede belirlenen kö- I 
müre uymamaktadır. Bu iddialar basın yoluyla orta- j 
ya atılmıştır. Bunun üzerine BEL-KO tarafından tek- I 
rar tespit edilebilen bütün kömür satan firmalara mü- j 
racaatta bulunuldu. Ancak bir tek firma bu fiyata kö- I 
mür verebileceğini vaadetti. Hemen talep edildi, bir I 
aylık oyalama sonucu veremiyeceğini bildirdi. Ayrıca I 
ciddî firmalar mukavele fiyatı ile kömür vermekte güç- I 
lük çekmektedirler. Bu nedenle 9 milyar gibi büyük ra- I 
kamlar yukarıda izah edildiği veçhile tamamen hayalî I 
bir rakamdır ve kimsenin cebine bir şey girmemiştir. I 

8. Ankara'da linyit kömürünün fiyatı halen KDV I 
dahil 23 100.— TL. dır. İthal kömürün 45 000.— TL. 
na satılması tam linyit fiyatına satılması anlamına ge- I 
lir. Bu uygulama yeni değildir. Geçen yılda Ankara'da 1 
kok kömürünün tonu 34 000.— TL. sına satılmıştır. I 
Bu da tonu 17 000.— TL. olan linyit kömürüne oran- I 
la bulunmuştur. Kalorifik değer bakımından linyitin I 
iki katı olan kömürün, linyitin iki katı fiyata satılması I 
vatandaşın cebinden fazla para çıkması anlamına gel- I 
mez. I 

9. Tonu 45 000.— TL. dan satılacak olan ant- I 
rasit cinsi düşük uçuculu ithal kömürü, yukarda açık- I 
landığı üzere kalorifik değeri yüksek olan kömür tü- I 
rüdür. Kış mevsiminde Ankara'da sağlık açısından 
tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğini azaltmak için | 

! ithal kömürü, ceviz kok kömürü ve taş kömürü ya-
I kılması uygun bulunmuştur. 

10. İthal kömürün ilk partisi Eylül sonunda İs
kenderun'a gelmiş olup, Ankara'ya şevki devam et-

I mektedir. Bakiyesi termin planına göre muntazaman 
I gelmeye devam etmektedir. BEL-KO firması Ankara 

Anakent Belediyesinden ayrı bir kuruluş değildir. Be-
I lediyenin kendi bağlı kuruluşu olması nedeniyle 45 000 

- 60 000 ton gibi rakama dayalı bir anlaşması da yok-
I tur. Kış aylarında Ankara'nın kömürsüz kalmaması 
I için bütün tedbirler alınmıştır. Nakliyeci ile yapılan 
I anlaşmaya göre ayda 150 bin tona kadar kömür naklî 
I yapılabilecektir. 
I 11. İthal kömürün gerek kalorifer kazanları ge-
I rekse tuğlalı ve tuğlasız ve kovalı sobalarda yapılan 

yakım deneylerinde herhangi bir sorun olmadığı gi
bi çok iyi ısı değeri alınmış bulunmaktadır. Kaldıki 

I bütün sobalarda ithal kömürü yakılacak diye bir zo
runluluk yoktur. Ankara'ya 200 000 ton kok, 225 000 

I ton taş kömürü verilmektedir. 
I 12. Bütün rakamlar varsayıma dayanmaktadır. 

Ciddiyetle ve hakikatle hiçbir ilgisi yoktur. Ankara'da 
I hiç kimsenin 100 000.— TL. ya soba alma zorunlu

luğu yoktur. Ankara Sobacılar Derneğinin MTA'da 
I ve diğer^yerlerde yaptırdığı denemeler, kovalı sobalar 
I için daihi müspet sonuç vermiştir. 
j Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanı 
I 7. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Uyum 
I Yapı Kooperatifine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ba-
I yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 

cevabı(711351) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Bazı balkanların, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üye-
I lerinin, ANAP'lı milletvekillerinin, tanınmış işadam-
I larının ve bu kişilerin yakınlarının kurucusu ya da or-
I tağı oldukları herbirinin değeri 250 milyon lira dola

yındaki lüks konutları yaptırmak üzere kurulan 
I «Uyum» Yapı Kooperatifiyle ilgili bazı karanlık nok-
I tatarın gün ışığına çıkması tüm kamuoyunca büyük 
I bir merakla beklenmektedir. 

Bu amaçla aşağıdaki sorularımın Başbakan Tur-
I gut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını ,arz 
I ederim. 

19.9.1986 
I Ali İhsan Elgin 
I İçel 
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1. Uyum Yapı Kooperatifinin Sarıyer - Maden-
köy sırtlarındaki arsasının hangi yasal gerekçelere da
yanılarak istimlak edildiği ve bu kooperatife tahsis 
edildiğini açıklar mısınız? 

2. Sözkonusu arazi, daha önce hangi kamu kuru
luşunun mülkiyetinde bulunmaktaydı? Bu arazinin 
Uyum Yapı Kooperatifine tahsisi yasal mevzuata uy
gun mudur? Değilse bu arsa kooperatiften geri alına
rak önceki sahibi kamu kuruluşuna geri verilecek mi
dir? 

3. Kooperatifin ortağı ya da kurucuları arasında 
başta Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinden bazıları, 
bazı bakanlar, ANAP'lı milletvekilleri, İstanbul Ana
kent Belediye Başkanının eşi, İstanbul'un bazı ilçe 
belediye başkanları, bazı eski üst düzey komutanları 
ile yakınlarının bulunması, kamuoyunda çeşitli söy
lentilere yol açmıştır. Bu arsanın tahsisinde veya alı
mında sözkonusu zevatın müdahaleleri olduğu böyle
ce arazinin ucuza kapatıldığı ısrarla öne sürülmektedir. 
Böylesine hassas bir konunun açıklığa kavuşturulma
sı amacıyla bir araştırma ve inceleme yaptırma gere
ğini duyuyor musunuz? 

4. Kooperatif üyesi bakanlarınız ve milletvekille-
ririiz, bu girişimleri öncesinde size bilgi verdiler mi? 
Ayrıca sizin veya yakınlarınızın sözkonusu koopera
tife girmeniz için bir öneride bulunuldu mu? 

5. Uyum Yapı Kooperatifinin kurucu ve ortak
larının tam listesini açıklar mısınız? 

6. Kooperatif arsasının şu andaki rayiç değeri ne
dir? Arsa kooperatif tarafından kaça mal edilmiştir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28 . 10 . 1986 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı: A-13-01/3014 
Konu : İçel Milletvekili Sn. Ali İhsan Elgin'in Ya

zılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 24.9.1986 gün ve 7/1351 - 6814/26943 

sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 6.10.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106 - 1978/05526 sayılı yazısı. 

Uyum Yapı Kooperatifi hakkında; İçel Milletve
kili Sayın Ali İhsan Elgin'in Sayın Başbakanımıza 
yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 
cevaplandırmamı tensip ettikleri yazılı soru önergesi
ne ilişkin ilgi (a) yazınız ile ilgi (b) yazı gereğince, söz

konusu önergede yeralan hususlar incelenmiş ve yapı
lan inceleme sonucuna göre cevaplar aşağıda sunul
muştur. 

Soru 1. Uyum Yapı Kooperatifinin Sarıyer - Ma-
denköy sırtlarındaki arsasının hangi yasal gerekçelere 
dayanılarak istimlak edildiği ve bu kooperatife tah
sis edildiğini açıklar mısınız? 

Cevap 1. Uyum Yapı Kooperatifinin, İstanbul -
Sarıyer - Zekeriyaköy (Madenköy) mevkiindeki ar
sası, tamamen özel mülkiyet olup, şahıslardan koope
ratifçe bedeli mukabilinde satın alınmıştır. 

Bu nedenle, herhangi bir istimlak ve tahsis sözko-
nüsu^değildir. 

Soru 2. Sözkonusu arazi, daha önce hangi kamu 
kuruluşunun mülkiyetinde bulunmaktaydı? Bu arazi
nin Uyum Yapı Kooperatifine tahsisi yasal mevzuata 
uygun mudur? Değilse bu arsa kooperatiften geri alı
narak önceki sahibi kamu kuruluşuna geri verilecek 
midir? 

Cevap 2. Kooperatif arsasının hiçbir kamu ku
rum ve kuruluşu ile ilgisi bulunmamaktadır. 

Soru 3. Kooperatifin ortağı ya da kurucuları ara
sında başta Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinden 
bazıları, bazı bakanlar, ANAP'lı milletvekilleri, İstan
bul Anakent Belediye Başkanının eşi, İstanbul'un bazı 
ilçe belediye başkanları, bazı eski üst düzey komu
tanları ile yakınlarının bulunması, kamuoyunda çe
şitli söylentilere yol açmıştır. Bu arsanın tahsisinde 
veya alımında sözkonusu zevatın müdahaleleri olduğu 
böylece arazinin ucuza kapatıldığı ısrarla öne sürül
mektedir. Böylesine hassas bir konunun açıklığa kavuş
turulması amacıyla bir araştırma ve inceleme yaptırtma 
gereğini duyuyor musunuz? 

Cevap 3. Sayın Milletvekilinin sorusunda belirt
tiği zevattan, kooperatif kurucu üyesi olarak bulunan 
yoktur. Arsanın alımında sözkonusu zevatın müda
haleleri olduğu iddialarının doğru olmadığı, zira, adı-
geçen kişilerin kooperatifin arsayı satın almasından 
uzun bir süre sonra ve bir çoğu kooperatif yönetim 
kurulunun ricaları ile bu kooperatife girdikleri, koo
peratif yetkililerince ifade edilmiştir. 

Arazinin ucuza kapatıldığı meselesi ise; aynı ara
ziye, aynı fiyatlarla Uyum Yapı Kooperatifinin ta
lip olmamasından önce sanatçıların oluşturduğu bir 
kooperatife teklif edildiği ve adıgeçen kooperatifin 
yönetim kurulu üyelerincede satın alınmadığı ve mez
kur kooperatifçe reddedilen bu arsanın Uyum Yapı 
Kooperatifince satın alındığı öğrenilmiştir. 
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Soru 4. Kooperatif üyesi bakanlarınız ve millet-
vekilleriniz, bu girişimleri öncesinde size bilgi verdi
ler mi? Ayrıca sizin veya yakınlarınızın sözkönusu 
kooperatife girmeniz için bir öneride bulunuldu mu? 

Cevap 4. Kooperatiflere kimlerin üye olduğu ve
ya kimlere üyelik teklif olunduğu, Sayın Başbakanı
mızın bilgisi dışında bulunmaktadır. 

Ayrıca, böyle bir öneri ve teklif tarafına vaki ol
mamıştır, sözkonusuda değildir. 

Soru 5. Uyum Yapı Kooperatifinin kurucu ve or
taklarının tam listesini açıklar mısınız? 

Cevap 5. Sözkönusu kooperatif üyelerinin kesin 
miktarı ve-sayısı Bakanlığımca bilinmemektedir. 

Ancak, İstanbul'da kurularak 14.9.1979 tarihinde' 
tüzelkişilik kazanan S. S. Uyum Yapı Kooperatifi
nin sadece kuruluş evrakları Bakanlığımızda mevcut 
olup, kurucu ortakları ise; Kadir Eken, Mustafa Er
den, Engin Çakar, Hakkı Dündar, Cahit Subaşı, Meh
met Koca, Şentürk Özkan'dan müteşekkildir. 

Soru 6. Kooperatif arsasının şu andaki jayiç de
ğeri nedir? Arsa kooperatif tarafından kaça mal edil
miştir? 

Cevap 6. Kooperatif arsasının bugünkü rayiç de
ğeri bilinmemektedir. Kooperatif yetkililerinin yazılı 
beyanında sözkönusu arsanın kooperatife yaklaşık 
bir milyar liraya mal olduğu ifade edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
î. Safa Giray 

tmar ve İskân Bakanı 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1362) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanınca yazılı ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
15.4.1986 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Erdek Belediyesinin Kasaba içinde bulunan 
Bahçelievlerin yapılmış bahçe duvarlarını 80 santim
den 60 santime indirme yolunda bina sahiplerine taz
yik yaptığı. 

2. Yeniden bahçe duvarı yaptıracaklarada Çan 
bölgesi taşı veya Erdekte. 1 ocakta çıkartılan granit ta
şı kullanılacağı yolunda baskı yapıldığı. ~ 

3. Çan'dan taş getirilmesi mümkün olmadığından 
granit taşı kullanılması isteği karşısında Erdek'te tek 
granit ocağı işleticisi Belediye Başkanının akrabasıdır. 
Bundan başka granit ocağı olmadığından bizzarur bu

radan alım yapılacağından bu hareket akrabasına men
faat temininden başka bir şey değildir. Görevini kötüye 
kullanan kişi hakkında ne düşünürsünüz? 

Bu kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmış mı
dır? Zorlamayı nasıl gidereceksiniz? Görüşünüz ne
dir, açıklar mısınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 27 f 10 . 1986 

Sayı: MİGM. APK. ARGE. 
571 (86) 90750 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 3.10.1986 gün 

ve 7/1362 - 5949/22769 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil tarafın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan, «Erdek Belediye Başkanına ilişkin yazılı soru 
önergesi»ne verilen cevabın bir örneği ilişikte sunul
muştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı: MİGM. APK. ARGE. 
571/86 

Konu: Yazılı soru önergesi 
Sayın 
Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

Erdek Belediye Başkanına ilişkin, 15.4.1986 tarihli 
sözlü soru önergenizde yer alan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 30.9.1986 tarihli 7 nci birleşiminde 
yazılı soruya çevrilen konular Bakanlığımca incelet
tirilmiştir. 

1. Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 10 uncu 
maddesi, Belediyeleri yapıların estetiği ile ilgili karar
lar almaya yetkili kılmıştır. Aynı yönetmeliğin 55 inci 
maddesi, binaların yol tarafındaki bahçe duvarları 
yüksekliğinin (0,50) metreyi geçemeyeceğini öngör
müştür. 

Bu nedenle Erdek Belediye Başkanlığı, sözkönusu 
yönetmelik gereği olarak duvarları yüksek olanlara, 
50 cm'ye indirmeleri konusunda tebligat yapmıştır. 
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2. 1976 yılında başlayan 3 km'lik Cura sahil ban
dı proje çalışmaları ve buna uygun düzenlemeler için, 
Erdek Belediyesi bugüne kadar 300 000 000.— lira 
harcama yapmıştır. Bahçe duvarlarının granit taşı 
dışındaki biriket, beton, tuğla ve benzeri bir malzeme
den yapılması halinde belediyece yapılan tüm harca
maların boşa gideceği, sağlanan güzelliğin çirkinleşe-
oeği de dikkate alınarak bu konuda uzman ve teknik 
elemanlardan oluşan bir ekibin, yine estetik açıdan 
yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Cura sahil ban
dında ihata duvarlarının, granit taşından yapılan ze
minin, binalarla bütünleşmesi hedef alınmış, ayrıca 
granit taşı dışında biga taşı, kalker taşı kullanılmasına 
da imkân sağlanmıştır. 

3. Erdek İlçesi sınırları içinde, granit taşı ocağı 
işleten altı kişinin bulunduğu, bu işleticilerle belediye 
başkanı arasında hiç bir akrabalık bağı olmadığı, ya
pılan inceleme sonucunda anlaşılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 
9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Kat

ma Değer Vergisi Kanunuyla ilgili bazı yanlış uygula
malar yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı(7/1364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim. 3.9.1986 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. K.O.V. uygulamasında istihdam edilen ve 
mükellefe kolaylık göstermesi gereken ve kanunun 
uygulama şeklinde tam olarak yetişmemiş kişilerin 
yoklamalarda (görevlendirilmesi sonucu bazı aksak
lıklar meydana gelmekte ve vatandaş muhatap ol
maması gerekli cezaya maruz bırakılmaktadır. 

2. Adana Karataş yolu üzerinde güven kanta
rında maliye kontrollan sevk irsaliyesi olmadığın
dan bahisle 20.6.1986 tarihli 883178 numaralı tu
tanağa müsteniden vasıta sahibine ceza yazılması 

3. Vasıta sahipleri işi mal sahibinden veya ko
misyoncudan almayı kabul eder. Karpuz kesimi sa
bahın erken saatlarında yapılmakta toplanan mal 
kamyona yüklenir bunun kilosu belli değildir. 

4. Tarladan toplanan bu malın kime gönderi
leceğini, aradaki komisyoncu bilmekte malı taşıyan 
vasıta sahibi alacağı nakliye bedelini bilmek ve ko

misyoncunun keseceği faturayı kesmesi için kan
tara girmek zorundadır. İşte bu anda ortada husu
siyet arz eden durum meydana gelmiş ve nakliyeci
ye sevk irsaliyesi olmadığı ileri sürülerek ceza zaptı 
tanzim edilmiştir. 

5. Bu anda vergi ve cezayı doğuran olay ol
mamıştır. Vatandaş görevini yapmış komisyoncu
nun fatura kesmesinden sonra nakliyecide kendine 
düşen irsaliyesini tanzim etmesi kanun gereği iken 
bilinmeyen alıcı için nakliyecinin zorlanması kanu
na aykırı bir durum arz etmekte ve vatandaşın haklı 
şikâyetlerine neden olmaktadır. 

İş bu açıklanan olay ve emsali hadiselerin art
masına neden olmamak için ne düşünüldüğünün ve 
alınması düşünülen tedbirlerin. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 22 . 10 . 1986 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Gel : Koor : 2262109->6/743i84 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkan. 

lığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 9.10.1986 
tarih ve 7/1364/<6769/26548 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil tarafın
dan sorulan ilgi yaztda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda 'sunulmuştur. 

1. Yoğun ve Yaygın Vergi Denetimlerinin ve 
özellikle Katma Değer Vergisi denetimlerinin da
ha etkin bir biçimde yapılması amacıyla denetimi 
yapacak memurlar, meslekî bilgi ve becerilerini ar
tırmak amacıyla meslekî temel eğitimden geçirilmek
tedir. 

2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230/5 
inci maddesi hükmüne 'göre; satılan malın alıcıya 
teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 
taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın 
alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması ha
linde alıcının, taşınan ve taşıttırılan mallar için sevk 
irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması zo
runlu olup, aynı Kanunun 240/A maddesi hükmü 
ıgereğincede; ücret karşılığında eşya nakleden bütün 
ıgerçek ve tüzelkişilerin naklettikleri eşya için irsaliye
si kullanma mecburiyeti bulunmaktadır. 

Sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyesi düzenleme mec
buriyeti bulunup da bu mecburiyete uymayan mü
kelleflerden, sözkonusu belgeleri kullanmadıklarının 
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ayrıca taşıtta bulundurmadıklarının tesbiti halinde 
kullanmadıkları veya bulundurmadıkları (her bir bel
ge için anılan Kanunun 353/2 nci maddesi gereğince 
5 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerek
mektedir. 

. Buna göre, naklettiği mallar için taşıma irsaliyesi 
düzenlemeyen vasıta sahibine ceza kesilmesinde Ka
nuna aykırı bir husus bulunmamaktadır. 

3. Sevk irsaliyesi hakkında ıgerek yukarıda be
lirtilen maddede ve gerekse 167 ve 173 sıra sayılı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli 
açıklamalar yapılmıştır. 

Vengi Usul Kanununda yeralan belgeleri vergi 
mükellefiyeti 'bulunan birimci ve ikinci sınıf tüccar
larla defter ıtutmak mecburiyetinde olan çiftçiler 
ve serbest meslek erbabının düzenlemesi kanunen 
zorunlu olup, bunların dışında kalan götürü usulde 
vergilendirilen veya vergiden muaf olan esnaf ve 
çiftçiler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanların dü
zenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, götürü 
usulde vergilendirilen nakliyeciler sadece taşıma ir
sali yesi düzenli y ecekl er d i r. 

Bu nedenle, komisyoncuların üreticilerden satın 
aldıkları malları taşımaları veya taşıttırmaları ha
linde sevk irsaliyesi komisyoncular tarafından dü
zenlenecektir. Satın alınan malların ağırlığının bilin
memesi nedeniyle, malların tartı için kantara gelin
ceye kadar ki mesafede yapılan sevkiyatlarında sevk 
'irsaliyesinde bulunması [gereken malın miktarı bil
gisi yerine «1 Kamyon Karpuz» şerhi vermek ye
terlidir. Tartıdan sonra ise sevk irsaliyesine mal 
miktarının ağırlık cinsinden belirtilmesi gerekir. 

Ancak, vergiden muaf çiftçilerin belge düzenleme 
mecburiyeti olmadığından malın tartı mahalline ka
dar bu kimseler tarafından taşınması balinde sevk 
irsaliyesi aranmayacak, malı ücret karşılığında ta
şıyan vasıta sahibi ise mutlaka taşıma irsaliyesi 
düzenliyeoekıtir. 

öte yandan, uygulamalar devamlı takip edil
mekte Vergi Kanunlarında aksayan hususlar bulun
ması halinde, mevzuat değişiklik çalışmalarında 
değerlendirilmek üzere not edilmektedir. 

Soru önergesinde yeralan 4 ve 5 inci maddeler 
cevabı üçüncü madde içinde verilmiştir. 

'Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtçebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

30 . 10 . 1986 O : 1 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, vergi kanunlarındaki bazı yaptırımların yumu
şatılmasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtçebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Vergi Yasasının bazı yaptırımları ve 
vergi memurlarının bazı uygulamaları yumuşatıla-
maz mı? 

Örneğin : 5 TL.'lık alış veriş için 15 TL.'lık fiş 
kesme zorunluluğu kaldırılamaz mı? 

l(Açıklama :' Bingöl'de bir kırtasiye dükkanın
dan bir zarf bir kâğıt alıp parasını verip çıkarken 
vergi memuru bileğimi tuttu, - fiş neden almadm?-
dedi.. 5 TL. zarf 5 TL. kâğıt için fiş almaya gerek 
igörmedim, dedim. Fakat yüklüce cezadan milletve
kili olduğum için kurtuldum.) 

Soru 2. Acaba esnaf ve vatandaş gerek vergi 
yasası yaptırımlarının bazı katı maddelerinden ve ver
gi memurlarının bazı aşırı uygulamalarından tedir
gin değil mi? (Üç bin liralık vergi yanlışı için 300 
bin lira ceza alındığı anlatıldı bana... Vergi yanlışı 
miktarının örneğin iki-üç katı ceza alınamaz mı? Za
ten esnaf vergi taksitini bile ödeyemiyor.) 

Soru 3. Bu nedenlerle vergi yasası ve vergi me
murları uygulamaları yeni baştan gözden geçirilerek 
revizyon edilemez mi? 

T.C. 
Malye ve Gümrük Bakanlığı 22 . 10 . 1986 

Gelirler Genel Müldürlüğü 
Gel : Koor: 2262109-6-74386 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 9.10.1986 tarih 
ve 7/1369/6902/27414 sayılı yazısı 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafından 
sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 
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1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci 
maddesine göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla 
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler : 

—• Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 
— Serbest meslek erbabına; 
— Kazançları götürü usulde tespit olunan tüc

carlara; 
— Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçi

lere; 
— Vergiden muaf esnafa; 
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura 

vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mec
buriyetindedirler. 

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci 
sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde 
olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara 
yaptırdıkları iş bedelinin yüzbin lirayı geçmesi veya 
bedeli yüzbin liradan az olsa dahi istemeleri halinde 
emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mec
buridir. 

Aynı Kanunun 233 üncü maddesi uyarınca da, bi
ninci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecbu
riyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiye
tinde olmadıkları satışlarını ve yaptıkları işlerin be
dellerini; 

—• Perakene satış fişleri, 
— Ödeme kaydedici cihaz satış fişleri, 
— Giriş ve yolcu taşıma biletleri, 
şeklindeki kayıtlardan herhangi biri ile tevsik 

etmeleri zorunludur. 
Öte yandan, anılan kanunda, fatura ve perakende 

satış fişi almayan nihai tüketicilere ceza kesileceğine 
dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Ancak, 
cezai müeyyide, yukarıda 232 ve 233 üncü madde
lerde belirtilen fatura vermek ve almak mecburiye
tinde olanlar ile perakende satış fişi vermek mec
buriyetinde olan vergi mükellefleri için sözîkonusu ol
maktadır. 

2. Vergi Usul Kanununun 345, 349 ve müker
rer 349 uncu maddelerinde, vergi ziyama sebebiyet 
verilmesi halinde, vergi asıllarına bağlı olarak kesi
lecek cezalar kaçalkçılrkta üç kat, ağır kusurda bir 
kat, kusur cezasında ziyaa uğratılan vergilerin % 50 
si olarak belirtilmiştir. 

Vergi asıllarına bağlı olmaksızın, vergi kanun
larının şekle ve usule müteallik hükümlerine mükel
lefler tarafından uyulmaması.halinde kesilecek ceza
lar usulsüzlük ve özel usulsüzlük" cezası olarak 
Kanunun 352 ve 353 üncü maddelerinde hüküm al
tına alınmıştır. 

3. Uygulamalar devamlı takip edilerek vergi 
kanunlarında aksayan hususlar bulunması halinde, 
mevzuat değişiklik çalışmalarında değerlendirilmek 
üzere not edilmektedir. 

Vergi denetimlerinin verimli ve etkin bir biçim
de yapılmasını sağlamak amacıyla yoklama ila ilgili 
görevli memurlar meslekî temel eğitimden geçiril
mektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

// . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bingöl İlinin okul, öğretmen ve lojman ihti
yacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1374) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

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

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Bingöl Merkez ve Karlıova'da birer 

yatılı bölge okulu yaıpılmaz mı? 
Soru 2. Bingöl İli ve ilçeleri köylerinde, 
a) İlkokul binaları olmayanlar da, 
b) İlkokul lojmanları eksik olanlar, 
c) Öğretmen açığı olan köylerde, bu bina ve 

öğretmen noksanları ne zaman tamamlanacaktır? 
Soru 3. Bingöl İli «merkezinde yapılan yurt bi

naları hangi firmaya yaptırılmaktadır? Bunların ke
şif bedeli, ihale bedeli, ihale bedel artışı kaç TL.'dır? 

Bunlar projesine ıgöre yapılıyor mu? 
Bunlara süre uzatımı verildi mi? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 28 . 10 . 1986 

Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 701. But. Dai. Bşk. - 86/3346 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 9.10.1986 tarih Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığı 7/1374-6907/27419 »ayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Bingöl ilinin okul, öğretmen ve lojman ihtiya-
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çına ilişkin olarak verdiği yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

1. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, okulsuz 
köy çocuklarımızı okula kavuşturmak için yapılmış 
ve yapımına, da devamı edilmektedir. 

Bingöl İti Merkezime bağlı nüfusları 36 ve 56 ol
mak üzere Alıncık ve Balpınar köylerinde ilkokul 
bullunmamaıktaı, Karinaya ilçesine bağlı 'köylerin ta
mamımda .iıMoolkul bulunımalktadır. 

Bingöl ilinin Genç, Kığı ve Solhan ilçelerinde 
halen faaliyette olan i(3) adet Yatılı (İlköğretim 
Bölge Okulu mevcut olup, okulsuz köy çocukları bu 
okullarda eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 

IBu bakımdan, Merkez ve Karlıova ilçelerine Ya
tılı İlköğretim Bölge Okulu binası yapımı mümkün 
görülmemektedir. 

2. Bingöl ili 1986 yılı ilköğretim kurumlan ya
pım programında, Valilikçe 31 adet ilkokul derslik, 
15 adet anasınıfı, 17 adet köy öğretmen lojmanı, 
49 adet ortaokul - dersane ve 19 adet WC - Depo 
yapımı planlanmış ve bunun içinde 726 666 599 lira
lık ödeneğin harcanması öngörülmüştür. Bu binalar
dan 5'inin fizikî gerçekleşme durumu % 40 - 80'e 
ulaşmış, diğerlerinin tamamının yapımı bitirilerek 
hizmete sunulmuştur. 

Ayrıca il imkânlarıyla onarımı mümkün olma
yan okulların onarımı için Bakanlığımızca il emrine 
35 000 000 lira gönderilmiştir. 

1986 Atama döneminde, Bingöl iline 200 ilkokul 
öğretmeninin ataması planlanmış, güvenlik soruştur
ması tamamlanan 34 öğretmenin ataması yapılmış, 
ayrıca 80 adet vekil öğretmen kadrosu verilmiştir. 

Güvenlik soruşturması tamamlandıkça atama 
%lemine devam edlecektir. 

3. Bingöl ili merkezinde- inşa edilmekte olan 
yurt binası, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının sorum
luluğunda bulunmaktadır. Adı geçen Bakanlıktan 
alman bilgilere göre; Yurt Binası, Tepe İnşaat Ti
caret Makine San. Limited Şirketi tarafından yapıl
makta, keşif bedeli, 221 646 133 lira, ihale bedeli 
ise 221 189 319 lira olup, ihale bedel artışı 
38 000 000 liradır. Projesine göre yapılmakta olan 
yurt binasının alt yapısının 1986 Kasım ayı içerisin
de bitirileceği anlaşılmıştır. 

©ilgilerinize arz ederim. 
Metin Bminoğlu 

Millî Eğitim Gençlik 've Spor Balkanı 

12. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Çar 
samba Şeker Fabrikasının ne zaman üretime geçece
ğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı^ (7/1398) 

Türkiye Büyük MiÖtet iMeol'isi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorullarıırnın (Sanayi ve Ticaret Baka

nınca yazılı oılarak yanıtlanması konusunda yardımcı 
olmanızı saygılarımla dilerim. 

Hasan Alltay 
Samsun 

1. Yapımı uzun zamandır devam eden Çar
şamba Şeker Fabrikası ne zaman üretime geçeeek-
ıbir.? 

2. ıBu fabrikaya ilişkin 1986 yılı ödeneğimin 7 
milyar TL. dan 4 milyara indirildiği doğru mudur? 

3. Doğru ise gerekçesi nedir? 
Hükümet programında öngörüden başllı yatımrn-

llarrn ivedi bitirilmesıi kuralı ille bu durum bağdaş- % 

makta imidir? 
4. Özellikle İran ve İrak'a yıllık 500.000 ton şe

ker ihraç olanağı bulunduğu söylenmektedir. Doğru 
•mudur? 

5. Doğru ise işsizliğin yoğun ve döviz gereksi
nimi çok olan ülkemiz açısından önem arz eden bu 
yatırımın ivedi gerçekleşmesi için ne gibi önlemler 
düşünülmektedir? 

6. Fabrika üretime geçtiğimde kaç kişi çaflıştırı-
llacaktır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 30 . 10 . 1986 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM - 364 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına 
İlgi ; TBMM Genel Sekreterliğinin 17.10.1986 

tarih ve 7/1398/6973/27709 sayılı yazınız. 
Samsun Milletvekili Hasan Alıtay'ıın, Çarşamba 

Şeker Fabrikasının ne zaman üretime geçeceğine 
Miskin yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ekte 
ıtakdim edilmişitir. 

(Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H. Cahit Aral 

ISamsun Milletvekili Hasan Altay'ın yazılı so
rularına cevaplarımız : 

Soru 1. — Yapımı uzun zamandır devam eden 
Çarşamba Şeker Fabrikası ne zaman üretime geçe
cektir? 
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2. — Bu fabrikaya lişlkin 1986 yılı ödeneğinin 7 
miyar TL.'dıan 4 milyara indirildiği doğru mudur? 

3. — Doğru ise gerekçesi nedir? 
Hükümet programında öngörülen başlh yaıtırım-

dıarın ivedi bitirilmesi kuralı ide bu durum bağdaş
makta-mıdır? 

4. — Özellikle İran ve Irak'a yıllık 500 000 ton 
şeker ihraç olanağı bulunduğu söylenmektedir. Doğ
ru mudur? 

5. — Doğru ise işsizliğin yoğun ve döviz gerek-
sinimi çok olan ülkemiz açısından önem arz eden bu 
yatırımın ivedi gerçekleşmesi için ne gibi önlemler 
düşüniilımektediır? 

6. — Fabrika üretime geçtiğinde kaç ilcisi çaliştı-
rıiîacaktıır? 

Cevap 1. — 1986 Yılı Revize Yatırım 'Programı
na göre Çarşamba Şeker Fabrikası 1989/90 kampan
yasında deneme işjletmesiine alınacaktır. 

Cevap 2. — 1986 Yılı Yatırım Programında 
7,276 milyar TL. olan 1986 yılı ödeneği aşağıda açık
lanacak sebeplerle Revize Yatırım Programında 
4,323 milyar TL.'nıa indirilmiştir, 

Cevap 3. — Doğrudur. Gerekçesi ise T. Şeker 
Fabrikaları A. Ş.'nin finansmanda karşılaştığı güçlük-
ler ile bugün için hammadde üretiminin yetersiz olu
şudur. 

Çarşamba Şeker Fabrikası Projesinde günlük 
paınoar işleme kapasitesi 6 000 tona tevsii mümkün 
olmak üzere 3 000 ton olarak öngörülmüştür. 

Proje 1976 Yılı Revize Yaitırım Programına da
hil edilirken o zamanki etütlere göre projeye bağla
nacak tarım alanlarında yılda 300 bin ton pancar üre-
ıtlillebileceğı tahmin edilmiş Adi. Fakat rakip ürünlerin 

fiyatları ile bazı kuruluşların arazi ıslahı direnaj ve 
sulama projelerini henüz tamamlayamamış olmaları 
sebebiyle 1981 - 1985 döneminde şeker pancarı ekim 
ve üretimi aşağıda gösterilen seviyelerde kalmıştır. 

IBir.m 1981 1982 1983 1984 1985 

Ekim i Ha 3 764 4 034 3 939 3 289 2 609 
Üretim : T. 111 784 116 237 142 659 89 190 62 796 

1986 yiılında 4 140 hektar pancar ekilmiş olup rekol
temin 125 000 ton olacağı tahmin edilmektedir. 

Ham madde üretimi yeterli seviyede olmadığı 
için Çarşamba Projesinin ivedi bitirilmesine ihtiyaç 
duyuılımaımaktadı r. 

Cevap 4. — Üretim ve stokların müsait olduğu 
1984 yılında Irak ve İranla 534 014 ton şeker ihraç 
etmek mümkün olmuştur. Şeker ihracı konusunda 
bu yıll İran ve Irak'la görüşmelerimiz sürdürülmekte 
oluıp henüz mutabakata varıllımamıiştır. Ancak her iki 
ülkeye de 'belirli miktarda şeker ihraç edilebileceği 
kanısındayım, 

Cevap 5. — Çarşamba Şeker Fabrikasına bağlı 
tarım alanlarında üretilen pancarın tamamı Amas
ya Şeker Fabrikasına sevkedilerek işjlenımeıkıte olup 
uygulamaya Proje taımamlanıncaya kadar devam edi
lecektir. Bu sebeple fabrikanın tamamlanması, ihraç 
edilecek şeker (miktarını çok az etkileyebilecektir. 

Cevap 6. — Nisan 1980 tarihli Çarşaınlba Şeker 
Fabrikası Projesine göre tam kapasitede 1 240 kişi 
çalışacaktır. 1985 yılında fiilî ortalama olarak 122 
ımıarnur 19 yardımcı ıhizmeii 193 daimî ve muvakkat 
işçi o&mafc üzere toplam 334 kişi çalışmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

19 UNCU BİRLEŞİM 

30 . 10 . 1986 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Genel Görüşme önergesi (8/17) 
2. — Niğde Milletvekili Arif Tqprak'm, Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1011) (S. Sayısı : 483) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 

3. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
ttet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1023) (S. Sayısı : 484) (Dağıtma tari
hi : 25.10,1986) 

4. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1060) (S. Sayısı : 485) (Dağıtma ta
rihi : 24.10.1986) 

5. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1072) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 

6. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1080) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 

7. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1100) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 

8. — İzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/1108) (S. Syaısı 
24.10.1986) 

489) (Dağıtma tarihi 

9. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1135) (İS. Sayısı 490) (Dağıtma tarihi : 24.10.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
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) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân l\trgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu* 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devfet Ba
kanı ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

' 3 . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler İtibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

6. —' Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

.öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
»oru önergesi (6/598) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

8. — Edirne Miliettvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine üişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

9. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayü Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 • 1985 yıllarında kullanılan İhracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Deylet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

11. — 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) 

12. — 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 Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak

larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) ( 

16. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
2*2.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleştiri
len canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından sözllü soru önergesi (6/703) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

19. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

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

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun; Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

23. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

24. — Ordu Mfilletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebrizken yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (S/709) 

26. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

27. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 



28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

29. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

30. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

31.. — İçel 'Milletvekili Edip Özgenç'in, 'hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

32. — flstan'bul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

33. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

34. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup 'bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

35. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin > İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

36. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine 'ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) ' 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri Mne 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

39. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'mn, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

40. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'mn, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Barbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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41. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî. teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

43. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından «özlü soru önergesi (6/782) 

44. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

45. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

, 46. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarmısaklı Eğitfim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakanıdan sözlü soru önergesi (6/796) 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

48. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

49. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak içlin uygulandığı İddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdakli okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/800) 

51. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Tetçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplaıtıldiğı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806> 



53. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 
ülkelerinle yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

54. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

55. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YtBI-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

56. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 -1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

57. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

58. -— Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

59. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

60. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

61. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

62. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde plakasız araçla dolaştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

65. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) . • . 

66. — Konya Milletvekili Salim Ererin, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

68. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ankara 
Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef mu
avinliği imtihanına sokulmamasının nedenine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/829) 

69. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, kuduz 
vakalarına karşı ahnacak önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/830) 

70. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

71. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar

kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.1986) 

2. — Yozgat Mitetvekülli Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyalldemökraıt Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü MaddesMın Uygulanmasına 
Dair önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya teskin Kararı üe Anayasa ve Adalet Komis-
yonıları Üyeflleriinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 
21.10.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 483 

Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/1011) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler) 17JJ986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-08437 

Konu : Niğde Milletvekili Arif Toprak'ınYasama 
Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet yermek suçunu işlediği iddia olunan Niğde Mil
letvekili Arif Toprak hakkında tanzim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 14.4.1986 gün ve CÎĞM. 
1. 128. 10. 1986/022452 sayılı yazının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anaysasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Başbakan V. 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza - İşleri - Gn. - Müdürlüğü 
Sayı : CİGM : 1.128.10.1986 14A.1986 

022452 

Konu : Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın Yasama 
Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Arif Toprak 
hakkında G'öl'başı Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin 
halen Niğde ll'inden Milletvekili, bulunduğunun anlaşılması üzerine Yasama Dokunulmazlığının kaldırılma
sı için hakkındaki dosyanın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair Gölbaşı Asiliye Ceza Mahkemesi
nin 12.3.1986 gün ve Esas, 1985/26 sayılı müzekkeresini havi evrak, Ankara Cumhuriyet Savcılığının 24,3.1986 
gün ve 3/2453 sayılı yazısı ile alınmakla birlikte takdim 'kılınmıştır. 

'Niğde 'Milletvekili Arif Toprak hakkında kovuşturmaya devam olunajbilmesini teminen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca YasamaDokunutmazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması hususun
da gereğinin takdir 'bııyurulmasına delaletleri arz olunur, 

M. Necat Eldem 
. Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 311011 
Karar No. : 13 

20.10.1986 

TÜRKitYlB BÜYÜK! MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

'Başlkaınlıiğınızüa 21.4.1986 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Niğde Milletvekili Arif Topralk'ın, Yasa-. 
ma Dokunulmazlığının kaldırılması haikkındla Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzü
ğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek yasama 
dokunulmazlığının 'kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki 'kovuşturmanın üyelik sıfatımn sona er
mesine kadar ertelenmesine karar vermiştir^ 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu 'benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre Niğde Mil'Ietvekili Arif Toprak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadlar 
ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Başkanvdkiılli • 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakdoğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

fetanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 484 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3 /1023) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 9.5.1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-10053 

Konu : Kütahya Milletvekili Abdurrahman Kara'a 

TÜRKjîYÎE BÜYÜK MÎLLET MEOUM BAŞKANLIĞINA 

Memura görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kütahya Milletvekili Abdurrahman Ka
ra'a hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 5,6.1986 gün ve CİGM. 1428,5.1986/026488 sa
yılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir^ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza - İsleri - Gn> - Müdürlüğü 5,6.1986 
Sayı : CİGM. 1.128J5.1986 

26488 

Konu : (Kütahya Milletvekili Abdurralhman Kara'a. 

BABAKİANLIĞA 

Memura görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia olunan Abdurrahman Kara'a hakkında yapılan 
soruşturma sırasında, adı geçenin Kütahya Hinden Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığının 11.4.1986 gün ve 1986/222 sayılı ya
zısı ekinde alman fezîekeli evrak, (birlikte takdim 'kılınmıştır, 

Kütahya Milletvekili Abdurralhman Kara'a hakkında soruşturmaya devam olundbtilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılma
ması hususunda gereğpin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur^ 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu 

T ufkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Addet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/1023 
Karar No. : 14 

20.10.1986 

TÜRKİYE BÜYÜK! MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başka'nlıgınızca 1<2.'5.1986 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Kütahya 'Milletvekili Abdurrahrnan Ne
cati Kara'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Hazırlık Komis
yonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 15.10,1986 tarihli toplantısında 
incelenmiştir., 

Hazırlık Komisyonu, hakkında memura görevinden (dolayı 'hakaret suçu isnat edilen Kütahya Milletve
kili Abdurrahman Necati Kara'a'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ye hak
kındaki kovuşturmanın üyeik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu 'benimseyerek, İsnat edilen fiilin niteliğine 
göre Kütahya Milletvekilli Abdumaihman Necati Kara'a hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatınm so-s 
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Başkanvdkili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şerttürk 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
İhsan Tombus 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 484) 



Döneni : 17 Yasama Yıb : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 485 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan'ın Yasama Do
kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/1060) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 29,5.1986 

Sayı : 19-304-10700 

Konu : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Doğan 

TÜRKİYE BÜYÜK; MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tanın Orman ve Köyişleri Bakanlığı P.A.K. eski Genel Müdür Yardımcısı iken Devlet Emvalinin mu
rakabesi ile mükellef olduğu hakle, vazifesini yapmayı ihmal ederek zimmet vukuuna sebebiyet verdiği iddia 
olunan Tarım Orman ve Köyişleri Bakam Hüsnü Doğan hakkında tanzim edilen dava dosyası ile Adalet 
Bakanlığının 12.5.1986 gün ve CİGM - 1.128.12.1986-26936 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü ve 112/4 üncü maddelerine göre gereğmâ arz ederimi. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza - İsleri - Gn. - Müdürlüğü 
Sayı : CİGM - 1.128.12.1986 - * . 12,5,1986 

26936 

Konu : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Doğan 

BAŞBAKANLIĞA 

Devlet Emvalinin murakabesi ile mükellef olduğu halde, vazifesini yapmayı ihmal ederek zimmet vukuu
na sebebiyet verdiği iddia olunan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı P.A.K. Eski Genel Müdür Yardım
cısı Hüsnü Doğan'ın Türküye Büyük Millet Meclisi dışından atanmak suretiyle Bakanlar Kurulunda yer almış 
olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 112/4 ündü maddesi gereğince haiz bulunduğu yasama 
dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereği tayin ve takdir olunmak üzere, hakkındaki ev
rakın tefrik edilerek Adalet Bakanlığına tevdi olunmasına dair Danıştay İkinci Dairesinin 2.10.1985 günlü ve 
1985/1562-1985/2655 sayılı Kararını muhtevi dosya Danıştay Başkanlığının 2,5.1986 gün ve Gen. Sek. 230 .-. 
151771 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan 'hakkında kovuşturmaya devam ölunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ve 112/4 üncü maddeleri uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur., 

M. Necat Eldem 
Adalet Balkanı, 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/1060 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 30.5.1986 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanı Hüs
nü Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyo
nu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında in
celenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı P.A.K. Eski Gn. Md. Yrd. iken 
Devlet envalini murakabesi ile mükellef olduğu halde vazifesini yapmayı ihmal ederek zimmet vukuuna sebe
biyet vermek suçu isnat edilen Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesıine karar vermiştir* 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan hakkındaki kovuşturmanın mil'letvektilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Başkanvekil 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğtu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Ledin Barlas 
Adana. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 485) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 486 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/1072) 

T.C. 
Başbakanlık 4.6.1986 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-12347 

Konu : İzmir Milletvekilli Işılay Saygın. 

TÜRKİYE BÜYÜK, MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Memuriyet görevini suiistimal suçunu işlediği iddia olunan Izınir Milletvekili Işılay Saygın hakkında tan
zim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 26.5.1986 gün ve CtGM - 1.128.15.1986/031462 sayılı yazısı
nın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza - İsleri - Gn. - Müdürlüğü 26,5.1986 
Sayı : CİGM - 1.128.15.1986 

31462 

Konu : İzmir Milletvekilli Işılay Saygın. 

BAŞBAKANLIĞA 

Memuriyet görevimi suiistimal suçunu işlediği iddia olunan Işılay Saygın hakkında yapılan soruşturma sı
rasında, adı geçenin halen İzmir İlinden 'Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması için, Danıştay Başkanlığının 13.5.1986 gün ve Gen. Sek. 242-151861 sayılı yazısı ekinde alı
nan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır-

İzmir Milletvekili Işılay Saygın hakkında soruşturmaya devam olunabilhıesini teminen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda ge
reğinin takdir 'buyurülrnasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakam 



— a — 
Anayasa ve Adalet Komisyondan Üye terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/1072 

Karar No. : 18 

20 . 10 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Bakanlığınızca 5.6.1986 talihinde Ifoomisyonunıuza' gönderilen, İzmir Milletvekili Işiay Saygıın'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezikeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İç
tüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komüsyo numuzun 15.10i.1986 tarihli toplan|tısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisıyonu, hakkında memuriyet görevini suiistimal suçu isnad edilen İzrriir Milletvekili Işılay 
Saygın'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üye
lik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre İzmir Milletvekili Işıilay Saygın hakkındaki kovuşturmanın milleüvekiliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya -

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Üye 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

istanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Ledin Barlas 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 486) 

http://15.10i.1986


Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 487 

Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/1080) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 2.7. 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-14065 

'Konu : Hatay MİMvekili Tevfik Bilal 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

Tehdit suçunu islediği iddia olunan Hatay Milletvekili Terfik Büal hakkında tanzim edilen dava dosyası 
ile Adalet Bakanlığının 24.6.1986 gün ve CİGM. 1.128.18.1986-035663 sayılı yazısının sureli ekte gönderilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü mad desiıte göre gereğini arz ederim. 

Turgut özat 

T.C. 
"Adalet Bakanlığı 

Ceza ts. Gen. Müdürlüğü 24 . 6 . 1986 
Sayı : CİGM. 1.128.18.1986-35663 

Konu : Hatay Milletvekili Tevfik Bilai 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehd'ilt suçunu işlediği iddia olunan Tevfik Bilal hakkında yapılan soruşturma sırasında, adııgeçenin ha
len Hatay Hinden Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
içlin, Haitay Cumhuriyet Savcılığının 23.5.1986 gün ve 1986/1170-2 sayılı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak, 
birlikte takldim kılmmıştır. 

Haitay Milletvekili Tevfik Bilal hakkında soruşturmaya devam olunalMlmesini teminen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının '83 ündü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususun
da gereğinin takdir buyuruirnasına delaletleri arz oiu nur. 

M. ıNecat Eidem 
Adalet Bakanı 



_ 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon 
Esas No. : 3/1080 

Karar No. : 19 

20 . 10 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 10.7.1986 tatilinde komisyonumuza göniderilen, Hatay Milletvekili Tevifik Bülal'ıîi Yasama 
Dotkunjiimazlığının kaJdırnliması halklkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazınliılk Klomilsyonu Raporu, içtüzüğün 
1110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 15.10..'1986 tarihli toplantısında inüelenmiştir, Hazırlık Ko
misyonu hakkında tehdit suçu jısnaıt ©dilen Hatay Milletvekili Tevtfıik B'ilaTın yasama, ddkuınıuümazlliığının kal
dırılmasına; gerek bulunmadığına; ve hakkındaki kovuş fcurmamıin üyelik sıfatının sona ermesine kadar erttelen-
mlaslinje karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre Hatay Mİletlvelküli Tetvflk Bilal hakkındajki kovuş turmanm millletivekiilliiği sıfatının, sona ermesine kaldar 
ertelenmesine- oyibirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yükisek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Başkanvekiili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
AH Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 487) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 488 

Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3 /1100) 

T.C. 
Başbakanlık . . 18 ? 7 . 1986 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-14444 

Konu : Kayseri MtiMetövekili (Mustafa Şahin 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın yolu ile hakaret suçunu işlediği iddia olunan Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin hakkında tanzim 
edilen daya dosyası ile Adalet Bakanağının 1.7.1986 gün ve CÎGM - 1.128.11.1986-037359 sayılı yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü madde sine göne gereğini arz ederim. 

Turgut özal 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 1.7. 1986 

Ceza İs. Gen. Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM. 1.128.11 

1986 - 037359 

Konu : Kayseri Milletvekili Musitafa Şahin 

BAŞBAKANLIĞA 

Basın yolu ile hakaret suçunu işlediği iddia olunan Mustafa Şaihin hakkında yapılan soruşturma sırasın
da, adı geçenin halen Kayseri irinden Milletvekilli bu 1 umduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmaz
lığının kaldıırılması için, Kayseri Cumhuriyet Savcılığının 12.6.1986 gün ve 1986/900 sayılı yazısı ekinde alı
nan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Kayseri Milletvekilli Mustafa Şahin hakkında soruşturmaya devam olunaibilmuesini temiinen Türkiye Cum
huriyeti Anayaisanın 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunutaıazlığınıın kaldırılıp kaldırıknaıması husu
sunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 



2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele rinden Kumlu Karmia Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon 
Esas No. : 3/1100 

Karar No. : 20 

20 . 10 . 1986 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığımzca 1.9.1986 tarihimde komisyonumuza gönderilen, Kayseri Mille'tivekili Mustafa ŞaJhin'in ya
sama ddkunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, tçtü-
ztüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 15.10.1986 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu hakkında Basın yolu ile hakaret suçu isnad edilen Kayseri Milletvekili Mustafa 
ŞaJhin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve halkkın'daki kovuşturmanın üyelik 
sil altının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonuımuz, Hazırlık Komisyonunun Ibu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine 
göre. Kayseri Milletvekili Mustafa Şalhin hakkındaki kovuşturmanın milldtivdkMliiği sıfatının sıona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

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

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Üye 

Başkanvekil 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

' Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Şabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

• » • — — — M 

Üye 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Ledin Barlas 
Adanat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 488) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 489 

İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu'nun Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3 /1108) 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 8.8. 1986 

Sayı : 19-304 - 16035 

Konu : İzmir Milldtivekili Özdemir Penlivanoğlu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan tzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu hakkında 
tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 4.8.1986 gün ve CÎGM. 1.128.22.1986/043323 saydı yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü madde sîne göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 4.8. 1986 
Sayı : CİGM. 1.128.22.1986/43323 

Komi : İzmlir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu 

'BAŞBAKANLIĞA 

Götrievl mörnııırıa faaUcameJt suçunu 'işfedliığli ikildik, akman özdteimiir PeMvanıoğlEu hakkında yapıİlan soruş-
tormia sıııiasıımdla, 'aldı geçen/in İzmiiır tfodleın mliılîbtvekil'i bulunduğunun amllaşjıllmiaisı üzerine yasama dokunıuıl-
mazlıiiğının kaldırtması içlin Anlkara Ouımıhfuırıöyiöt Savcılığının 18.7jl9/8'6 güm vte 1986/23075 saıyı'li yazısı ekkı-
die alınan fetzllteıkıeli ©vnalk, biiırflkltle talkıdlilm k-ıÜ'inaniişttır. 

İzmlir MlüllIlelbvdkiİ Özdtemiır Pdhliivanıoğlu hakkında ısotruşltuiılmiaıya devanı oflımaftilmfâsidi tenTünen Tünkliye 
Gulmtariyiefüi Anaiyaısıasıınun -83 ünjoü madldlesli uyarınca yasama dlofcımuılmadıiğıniMi kaldırılıp kaMıollmaması 
hıuisuisunldia garfeğMn tialkld'ir buyurufllmıaisina dieila'Milleırî arz olunur., 

M. Necat Eldem 
Adalet Balkanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/1108 

Karar No. : 21 

20 . 10 . 1986 

TÜRKÜYE IBÜYÛK MİLLET MİECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

©aşlkanfo^nıızca 1 J9.Ü98I6 tarihimde KolraSsyoraLHnııza ıgönlderiılen, tamir MİiılelilveiklIi Özidömliir Fehlivanioğ-
flu'nıun yaısafmla dctanıulmıazili'ğııııın kalklırılllma'sı halk'kınlda Baışfbalkaınitolk Tözkıeriesıi ve Hazıırlılk Kömliıayanu 
Raporu, tçlttözlüığüin 110 uınüu mlalddeisiiıle göıte Karıma K'oınliâyoniJlmjuizuın 15.1Ö.19S6 tarülhlli topliasnitısiîinda iın-
oeOlenlmlilşftlir̂  

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura hakardt suçu isnat edilen İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivan-
oğlulnıuın yasamla dolkuınıullmıaızihğ'iınıını k'aiîdıırimıasma geridk bul'unmaldıığına ve halklkınıdalldi klovuşturmanın üyelik 
sıfatımın soma errmeslirae fcaldar eriCelenımesimıe karar veırmıiştir. 

KıaHmıa Kldmıîsiyonıuımıuiz, HazurMc Koimülsıyoınıunıun tm ırtapiarıunu hbnıtasielyleırlelk, iismıaıd adien fliliiın nMiığfee 
gölne tztmür Mffldtivelkiılli öızdlelmliır Fdhl'ilvanıoğlu halkkındalkii kövyş|tur)miainııın miilejtjyeıkliıllfeği sıifaftunın sıona enmie-
süme kıaldaır eıritefllenımıasiınıe oybirliği ile kanar • •vemKiışdllır. 

Rıapioruimıuzi, Genıefll̂  Kurutun bfflgjilerıine arz edlülmıdk üzere Yütodk Biaşlkaınlliıığa saygı ffle sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum; 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 

Başfcanvekil 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Üye 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Ledin Barlas 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 489) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 490 

Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/1135) 

T.C, 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel 5 . 9 . 1986 
Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-16727 

Klomı : Otfdu MMMtlvielklJ 'Sükuti Yürüır 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevli hâkime hakaret suçunu işlediği iddia olunan Ordu (Milletvekili Şükrü Yürür hakkında tanzim 
edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 2.9.1986 gün ve CÎGM. 1.128-24-1986/047974 sayılı yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Cez. İşi. Gen. Müdürlüğü 2.9. 1986 
Sayı : CÎGM. 1.128.24.1986-47974 

Konu : Ondu MdİeMdii Şüıkrti YiMir 

BAŞBAKANLIÖA 

Görevi hâMmie halkartet suçumu istediği «Ma olunan Şükrü Yürür haiklkıınıdla yapılan soruştuılma sıra
sında, aldı gaçönün Ondu İKinden ıriiiteltvıelkiılli buılunduğunıuın anlkşılmaisı ülzerline, yasama dkjfkiunuılhıazIâ Miıın 
\k)aik|ıtrıilması içlin, Akfkıuış Ouimhuılilyiet Savcılığımın 4.(8.\1<98I6 gün vie ~19®6/327-<r7 sayılı yazısı elkümıdle ailunaın 
fezMcdli dvnalk, 'bîilrlliükltie talkldiiim kıikümştır. 

Orfdlu Mıileltlvelkiilli Şiîkırü Yürür hakfcınldla soraişftiuirmaya dlevaim oflunalbtölfnıadM tiördimen Türikiiye. Cuımlhu-
rfflyelti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama ddkunuknaizllığııııın; kaljdiırılıp kaMırıılmamajsı hususun
da genetğlMn talkldliır buiyııruİrna&iiiıa dıelalötterü arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adatet Balkanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ »BAŞKAMJIÖlNA 

Baişlksanflii'ğıınjızoa 8.9119816 tjadlhiınidle Koaııiteyonıımıııza gÖmldemMen Ordu Mffletövielkıiiri Şükrü Yürür'uln yasaımıa 
dofoımutaazıhğııniin katorıflrnaısti! halkfkıında Başbakanlık Tezkeresi ve HazMiMk KJoimlilsyioınıu Raporu, İçtüzüğüm 
110 uinıou makkldslitnie göre Karama KomlıTstyonımıuızıuın liS l̂OJlö^ö tarflbii ttoptanıtıısıınfda iınoedenlmliıştliır. 

Hazırlılk Komıisıyonıu!, faalklkıınlda görevJli hâkime hakaret suçu isnat edllem Ordiu Mlleiüveklil Şülfcrü Yü-
Ttür'üın yasama dotauınotaatfllıığMim kaOldiurjitmasMia gerek ıbulunmıadığunia ve hlalklk ıırudaikii kavuışHurlmaıniiıtı üıyel'ilk 
sıfatının soma «rmıesiînıe kıaıdıar ertelenlmıeisiiıne karar verrriiiştlir. 

Karmıa Komıılsyonıulmuız, Haızıırlıilk Konniısyonıunuıtı bu raporunu bönlimSöyteııidk, iism&ıt ekUMlen fiMim niitdliğiınıe 
göre Ordu Müieltlvielklilli Şülkırü Yürür hafklkmıdalki kovuışturariarMi mlillille-tlvelkilli'ği sılfialtıaıım sonla eramesıine kadar 
erttıelenımesliınie aylbirllilğli ile karar vertrtistir^ 

Raporuımıuız, Genıdl KiuıriuOluın biyierünıe arz edülımek üzere Yülkjsıek Balşlkaınlıığa saygı i e suııuto. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Başkanvekiili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Şevki Tastan 

Sivas 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

« a » 
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