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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 458 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Ordu -Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

458 

Karadeniz Bölgesindeki gezici arıcıların so
runları halkkında gündem dışı konuşması 458:459 

B) Çeşitli İşler 459 
1. — Tünkiye Büyük Milet Meclisi Say

manlığının Nfean, Mayıs, Haziran 1986 Ay
ları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplîarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/115) (S. Sayısı: 501) 459 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 460,480 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 460 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi- Nalbant-

oğlu'mın, teşvik kredilerinin bölgeler itibariy
le dağıllımına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Balkanı ve Başbafcan Yardımcısı İs
met Kaya Erdemdin cevabı (6/681) 460:462 

2. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantoğtlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözfJü soru önergesi (6/682) 

3. — İstanbul Milletvekili Günsefii özka-
ya'nın, Türkiye'de şerialtçılığa karşı ne gibil 
önöemiîer alındığına ilişikin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vaitandaşlann işkence sonucunda 
salkat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
tç'ilşlîeri Bakanından sözllü soru önergesi 
(6/598) 

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

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde İşkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin Içüşlîeri Bakanından sözllü soru öner
gesi (6/610) 
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462 

462 
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7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Tilcarat Anoriim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 462 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şir
ketinin yerdi ortalkllanna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 462 

9. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emnü'yet görevlilerine ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/702) 462 

10. — Tokat Milleltvekilli Enver özcan'ın, 
Sivas ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
ısözllü soru önergesi (6/631) 462 

11. — izmir Milletvekilli Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler (arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya 
Erdem'in cevabı (6/669) 462:466 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Na)l-
banıtoğlu'nun, Erzurum depremzedeterinin kre
di borçlarının ertelenmesine ill'işkin Başbakan
dan sözllti soru önergesi (6/758) 466 

13. — istanbul! Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil-' 
me ffişlkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/696) 466 

14. — Balıkesir Milletvekilli Davut Aba-
cıgil'in, Ballıkesir ilindeki zeyitin üreticileri
nin bazı sorunlîanna ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soıru önergesi (6/709) 467 

15. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatilarındaki düşüşün enflasyona et
kisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet 
Kaya Erdem'in cevabı (6/771) 467:469 

16. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Ülkemizde uygulaman kur politikasına ffişlkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 469 

17. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, asgarî döviz varlığı bulundurmadığı 
iddia edilen bankalara iljişkin Başbakandan 
jözlü soru önergesi (6/773) 469 

—• 452 
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Sayfa 
18. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 

hayalli ihracat oHaylarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet 
Kaya Erdem'in cevabı (6/795) 469:471 

19. — istanbul Milletvekili ibrahim 
Uiral'ın, Avrupa güreş şampiyonasından ön
ce Bolu kampında cereyan eden oUaylara ve 
Güreş Federasyonu Başkanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/742) 471: 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı -
gil'in, Balıkesir illinde yapıllması düşünülen 
Merkez Kültür Sitesine 'Miskin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/751) 472 

21. — Konya MilletvekillÜ SaHim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özeli Ikurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bullunup bu
lunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/819) 472 

22. — tçdl Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
ılar'ın, işkence sonucunda ölllduğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyfe ilgili olUarak yapıllan 
işlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/826) 472 

23. — Tokat Milletvekili1 Enver Özcan' 
in, davası devam eden bir gazete hakkındaki 
beyanına ilişkin Başbakandan sözfflü soru öner-< 
gesi (6/767) 472 

24. — Erzurum Milletvekilli. Hilmi Naffl-
bantoğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Ma
yıs aylarında yurt dışına giden üsıt düzey gö
revlilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kavnaklar 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/833) 472 

25. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri îdine 1986, 1987 ve 1988 
yıllarında yapılacak yatırımlara ilişkin Baş
bakandan ısözliü soru önetgesi (6/834) 472 

26. — Istanbulî Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/775) 472 

27. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, istanbul!, Ankara ve izmir illeri 
büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağışita bu
lunan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış mik
tarlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so-
ııı önergesi (6)VQ*) 472 
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28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, ithalatçı ve ibnaoaltçı kuruluşjl'aır 
tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri ara
sında Hazine aleyhine açılan ve vazgeçilen 
a&vafflara ilişkin sorusu ve Devlet Bakan.. 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
>m cevaoı (6/851) ' 472:473 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbank'a bağlı bazı müessese
lerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1983 
vıjııaırında yapılan ödemelere ilişkin Device 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/854) 473 

30. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, yaşama ve yasaJl çalîışma haklarını teh
likeye sokan odalklaşma iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 474 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbank'a bağlı bazı müessese
lerin yönetim komitesi üyelferîne 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (8/856) 474 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sümerbank'a bağlı bazı müesse
selerin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ii'ışkin 
Devlet Bakanından sözlli soru önergesi (6/857) 474 

33. — Edirne Miletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şir
ketlerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine 
1984 ve 1985 yiîarında yiapulan ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanından- sözlü soru önergesi 
(6/858) 474 

34. — tstanbull Milletvekili Hüseyin AVni 
Güler'in, hayalî ihracat iddialarına karşı ya-
pıilan işlemlere ve kamu iktisadî teşebbüs
lerinin satışına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/780) 474 

35. — Siirt Milletvekilli Mehmet Abdur-
rezafc Ceyhan'ın, Gaziantep Güneydoğu Ta
rım Satış ve Kredi Kooperaitif>leri Birliğinin 
EMAK A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 474 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Hatay - Altınözü Beledi
yesine ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlîü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (6/859), (4/278) 474 

37. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, 
bazı Iböögelarde ailkollü içki tüketiminin ya-
safokndığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/860) 

38. — İstanbul Miletvekili Yılmaz İhsan 
Haotürk'ün, belediyelerce yurt dışından kre
dili! temin olunan iş makinelerinin bedelline 
ilişkin Başbakandan sözliii soru önergesi (6/873) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sölkmenoğlu'nun, .dış üllkeîere ' sevkedilmek 
üzere İskenderun'da depolanan dizel ve fuel 
- oil'iın bir şirket tarafından gemililere yakıt 
olarak verildiği iddiasına ilişkin Devilet Ba
lkanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/861) 

40. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kı
sa vaddli dış borçlanma miktarına iflişkiın Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/862) 

41. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
1986 yılı Ekim ayında yeni bir istikrar pa
keti uygulanacağı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/863) 

42. — Sinop Milletvekilli Barış Çan'ın, ül
kemizde gelir dağılımı anketi yapılmaması
nın nedenine ilişkin Başbakandan .sözfllü soru 
önergesi (6/864) 

43. — Erzurum. Milletvekilli Hilmi Natf-
bantoğkı'nun, topMu konut kredilerinin dağı
tımına ve denetimine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/865) 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına 
ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanından sözîü soru önergesi (6/867) 

45. — Sinop MTJMvdkili Barış Oan'ın, çay 
üreticilerinin AKFA firmasından alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 

46. — Adana Milletvekilli Metin Üstüne!' 
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/782) 

47. — DenizÜi MMetvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Uşak Valisi tarafından bir öğret
menin görevinden allınma nedenine ilişkin 
İçişHeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 
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48. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 

in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/789) 

49. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'riin, Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor 
ve Turistik Tesislerine iilşkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

50. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner' 
in, Ydl-tş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sözDü soru öner
gesi (6/797) 

51. — Konya Milletvekili Sadim"Ererin, 
Türk kadınını Tanıtma ve Güçlllendiırme Vakfı 
tarafından düzenlenen baloya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/798) 

52. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş* 
in, suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygu
landığı iddia edilen yönteme ilişkin Başba
kandan sözllü soru önergesi (6/799) 

53. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, yurdumuzdaki okulara ve öğret-
menll'ere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî 
krediye dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişlleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/874) 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, tercihli sekıtörtlere verilen 
kredilere ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözilü soru önergesi (6/875) 

56. — Tünedi Milletvekili Ali Rıdvan 
Yıldırım'ın, Tunceli İlinde meydana geldiği 
iddia edilen bazı olayikra ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 

57. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilall'in, 
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve 
meyve ihracatında karşılaşıılan güçlüklere 
karşı ailınacalk önlemlere ilişkin Başbakandan 
sözilü soru önergesi (6/808) 

58. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAK-
TAŞ'dan alacaklarına ilişkin Devlet Bakanı 
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ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/877) 

59. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, radrasyoriun fındık ürünü üzerindeki 
etkisine ilişkin Başbakandan sözllü sorusu-

. nun yazılı soruya çevrilmesine dair önerge
si (6/809, 4/277) 

60. —. Kırklareli Milletvekili Eroll Ağa-
gil'in, YiBİTAŞ Holding Anonim Şirketin
de bazı yolîsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/810) 

61. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
fcaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer 
takma olayına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/812) 

62. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenll'erle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 

63. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un,' gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 

64. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erolu'n, ara seçimller nedeniyle Bingöl ilin
de yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(6/816), (4/279) 

65. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenllik soruşturmaları sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 

66. — İstanbul Milletvekilli Günseli öz-
kaya'nın, GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi (6/821) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili adayının 
ara seçim gezilerinde, pllaka yerine soyadının 
yazılı olduğu levha taşıyan bir araçla dofeş-
ıtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/822) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezifin, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) , 
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69. — Kırklareli Milletvekili Erdi Ağa-

ğil'in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci 
maddesine göre Bakanlar KuruUoınca geçici 
görev verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Mil-
llöt Meclisli Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/831) 477 

70. — Konya Milletvekili SaJllim Erel'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 477 

71. — Denizli Milletvekili Halt İbrahim 
Şahin'in, Marmaris Aktaş mevkiindeki or
manlık alanın intifa hakkının Türkiye Zi
raatçılar Derneğine' verilmesine dair taahhüt 
senedinin ıtek taraflı olarak feshedildiği id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/828) 477 

72. — istanbul Milletvekili Ömer Necati 
Cengiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol gü-
zergâhındaki gecekonduları yıkıllan vatan
daşların durumuna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Balkanından sözlü soru önergesi (6/832) 477 

73. — Balîikes'iır Mil'dtvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/835) 477 

74. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Devdi İlçesi Kızık Köyünde ya
pılmakta olan afet konutu inşaatlarına iliş
kin Bayındırlık ve tsıkân Bakanından sözllü 
soru önergesi (6/836) 477 

75. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Kö
yündeki bir vatandaşın ölüm nedenine ill'işkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/837) * 478 

76. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi in
şaatına ilişkin MilHî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından söziü soru önergesi (6/838) 478 

77. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu' 
nun, Ağrı İlinde içme suyu olan ve olmayan 
köyfcre ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından söziü soru önergesi (6/839) 478 
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I Sayfa 
78. — Haifiay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmehoğlu'nun, Doğru Yol Partisi millet-
I vekillerince İsparta ve Antalya illerinde dü

zenlenen topHanıtıların engellenmek istendiği 
iddiasına üişkin İçişleri Balkanından sözllü so
rusu (6/840) ile (6/869) numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi (4/280) 478! 

I 79. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh-
I met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af* 
I şin İlçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Gö-

iletinin fizibilite ve proje çallişmail'arına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 47$ 

I 80. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh-
I met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Eıl-
| bistan İlçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacına 
I ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/843) 478 
I 81. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh-
I mat Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş İlin

de kaliteli pamuk yötiştMlebilmesi için alına-
I cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy

işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 478 

82. — ZonguÜdak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havza
sında 1986 yılında meydana gelen iş kaza
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/845) 478; 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Beledi
ye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/846) 47$ 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhte
şem Vasıf Yücöl'in, Zonguldak - Bartın özel1 

tip cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uy
gulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/847) 47$ 

85. — Zonguldalk Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Devlet imkânlarından yarar-
landırıldığı iddia edilen bazı derneklere Mis
kin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/848) 47$ 

86. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Doğru Yol Partisi tara
fından Antalya'da düzenlenen mitingle ilgili 
olarak alınan önlemlere ve meydana gelen 

1 olayiHaırın sorumlularına ilişkin Başbakandan 
r sözlü soru önergesi (6/869) 47$ 
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Sayfa 
87. —. Tokat Milletvekili Cemali Özde-

mir'in, Çankırı - İlgaz ilçesi Balcı Köyünde 
meydana gelen yangından zarar gören va
tandaşların acil i'hltiyaçtorının karşılanmasına 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Balkanından söz
lü soru önergesi (6/870) 479 

88. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
All'tunakar'm, Kırşehir - Kaman İlçesi Sa
rımsağı Mahallesindeki mesken yıkımı ola
yına ilişkin içişleri Bakanından sözllü soru 
önergesi (6/871) 479 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 480 

1. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Türk Lirası ödemeli transit 
yakıtın dövize çevrilerek yunt dışına trans
feri için Türk armatörlerine müsaade verilip 
verilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Balkanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in yazılı cevabı (7/1279) 480:481 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıt-
oğlu'nun, görevilerilnden istifa eden Devlet 
memurlarından isteyenlerin tekrar aynı gö
revlerine alınmalarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Teneke-
eıi'nin yazılı cevabı (7/1403) 481 

TBMM Genel Kurulu saat 15.0Q'te açıldı. 

Edirne Mıillevekili Türkân Turgut Arıkan, Edir
ne'de inşaatı yarım kalan Şükrü Paşa ve Balkan Şe
hitleri Anıtı hakkında; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbanto&lu da arıtan 
trafik kazaları dolayısıyla soruna köklü çözüm ara
nılması gereği üzerinde; 

Gündem dışı 'birer konuşma yaptılar. 
Suudi Arabistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Vaih'it Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl GüzelUn vefeilik 
etmesinin, uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayfa 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 479 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taf-
lıoğlu'nun, Sosyalldemokrat Halkçı Parti Mil
letvekilleri Hakkında Anayasanın 84 üncü 
Maddesinin Uygulîanmastna Dair Önergesi 
ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya iliş
kin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) 479i 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 
sayili Snadikallıar Kanununun 28.8.1983 tarih 
ve 2882 sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin I inci Fılkrasının Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal; iş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 
459) 479 

3. — İstanbul; Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Kaırma Komisyon Raporu (3/987) 
(S. Sayısı : 491) 4791 

Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan'ın, 
(6/676), 1(6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), 
(6/698), (6/703), (6/704), (6/850), (6/852), (6/855); 

Giresun Milletvekilli Turgut Sera Tiralii'n'in de 
(6/878); 

Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarıma dair 
önergeleri dkundu; soru önergelerimin geri verildiği 
büdıirdıid'i. 

HaJfcay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve 13 arkadaşımın, Doğru Yol Partisi tarafımdan An
talya'da düzenlenen toplantıda meydana gelen olay
ların soncunu ve sorumlularımı tespiit etmek amacıy
la o k Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge-

. . » . < > ^ » ••»•• 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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sinin (10/29) öngörüşımesi yapıldı; Meclis araştırması 
açılması reddedildi. 

Edirne Milletvökjili Türkân Turgut Arılkan'ın, Sü-
ımerbanık Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yıl
larında yapılan ödemelere ilişkin (6/853) sözlü soru
suna, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz cevap ver
di; soru sahibi de cevaba 'karşı görüşünü açıkladı. 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, cezaev
leri infaz memurlarının mesailerine ve fazla çalışma 
ücretlerine ilişkin (6/841) sözlü sorusuna da Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu cevap verdi. 

(6/681), (6/682), (6/596), (6/598), (6/610), (6/699), 
(6/700), (6/702), (6/669), (6/758), (6/709), (6/771), 
(6/772), (6/773), (6/742), (6/751), (6/833), (6/834), 
(6/775), (6/849), (6/851), (6/778), (6/862), (6/863), 
(6/864), (6/865), (6/868), (6/789), (6/797), (6/799), 
(6/876), (6/812), (6/817), (6/821), (6/832), (6/835), 
(6/836), (6/837), (6/838), (6/870) numaralı sözlü so
rular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 'bulunma
dıklarımdan; 

(6/693), (6/696), (6/795), (6/819), (6/826), (6/780), 
(6/781), (6/859), (6/860), (6/873), (6/861), (6/867), 
(6/782), (6/784), (6/798), (6/800), (6/874), (6/875), 
(6/808), (6/877), (6/809), (6/813), (6/814), (6/827), 
(6/828), (6/839), (6/840), (6/845), (6/846), (6/847), 
(6/848), (6/849), (6/871) numaralı sözlü sorular, so
ru sahipleri ve ilgili (balkanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadılklarında'n; 

(6/631) ve (6/767) numaralı sözlü sorular, soru sa
hibi görevli bulunduğundan; 

(6/854), (6/856), (6/857) ve (6/858) numaralı söz
lü sorular, soru sahibimin aynı birleşimde cevapian-
dınlmiiş hiır 'başka sorusu bulunduğundan; 

(6/796) numaralı ısözlü soru, soru sahibi izinli ol
duğundan; 

(6/810), (6/822), (6/824), (6/831), (6/842), (6/843) 
ve (6/844) numaralı sözlü sorular, soru sahiplerinin 
mazeretine binaen; 

(6/816) numaralı sözlü soru da, soru sahibi Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından, ıbir defaya mah
sus olmak üzere; , 

Ertelendiler. 
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(6/866) ve (6/811) numaralı sözlü sorular, soru 
sahiplerinin istekleri üzerine geri verildiler,. 

(6/804) numaralı sözlü soru da, soru sahibi iki ce
vap gününde de Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan düştü. 

Yozgat Milletvekili Sela'hattin Taflıoğlu'nun, Sos
yal Demokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya 
İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/929) 
(S, Sayısı : 472), 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanunla Deği
şik 60 inci Maddeslinin 1 inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) ve 

İstanbul Milletvekili Saibit Batuımlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Haıkkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun 
(3/987) (S. Sayısı 1491) görüşmeleri; 

ilgili komisyon yetkliiileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından, ertelendiler. 

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine 
Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının (6/796) (S. Sayısı : 498) görüşmeleri 
tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyların ayırı
mı sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

12 Kasım 1986 Çarşaımha günü saat 15.00'te top-
lanıılımak üzere 'birleşime saat 18.38'de son verildi. 

Başkan 
Başjkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâttip Üye Kâtip Üye 
Tokat Kayseri 

Mehmet Zeki Uzun Mehmet Üner 
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II. — GELE] 

12 . 11 s 19 
Tasarı 

1. — Yahşihan'ida Meydana Gelen 'Patlamalarda 
Zarar Görenlerin Zararlarının ödenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/806) (Plan ve Bütçe Komisyonu -
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.1986) 

Tezkere 
1. — Manisa Milletvekili ismet Turıhanıgil'in, Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Haklkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1178) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karıma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Doğru 

Yol Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen toplan
tıyla ilgili olanak Antalya Valisi ile Emniyet Müdürü
nün tutumlarına Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/880) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.10.1986) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
deniz Bölgesindeki gezici arıcıların sorunları hakkın
da gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçök, arıcılıkla ilgi
li olarak gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine 
söz veriyorum. 
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KÂĞITLAR 

Çarşamba 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, lâik 
devlet ilkelerine aykırı hareket ettiği iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1450) (Baş
kanlığa geliş tarihi i 3.11.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantopu' 
nun, 'bankalar tarafından 1984 - 1986 yıllarında veri
len ticarî krediler ille tarım kredilerine iişikin Başlba
kandan yazılı soru önergesi (7/1451) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.11.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, tarımsal amaçlı bazı faaliyetler için Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu'ndan prim ödenmeme-
sinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1986) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere basılıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

'Buyurun Sayın Üçök (SHP sıralarından 'alkış
lar) * 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin sayın üyeleri; bugün dar alanlarda tek 
ürüne bağlı kalmanın çilesini hafifletmek, 'böylece 
çoluk çocuğunun rızkını yemi :biır 'konuda denemek 
cesaretini göze alan yurttaşların sorununa değinımefk 
içlin söz almış bulunuyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekıli Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü BMeşiimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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Konu, gezici arıcılıktır. Ordulu gezici arıcılar, 
findik kuntlarına karşı yapılan ilaçlamadan dolıayı, 
kovanlarım kamyonlara yükleyip, çeşitli illere arıla
rını yaymaya gitmektedirler. Bu yıl arıcılar Antal
ya ve Diyarbakır yörelerinde konakladıktan sonra 
Bitlis İlline geldiklerinde, ti Genel Meclisi kararıyla, 
gezici arıcılardan kovan başına 1 500 lira gibi önem
li 'bir ücret istenmiş; ücretin fazlalığından şikâyet
ler başlayınca, bu miktar 1 200 liraya indirikniş-
tiır. Arıcılar 'bunu da ödeyemeyeceklerini bildirince, 
durum jandarmaya aksettirilmiş ve arıcılara, Türk 
Ceza Kanununun 526 ncı maddesiinin uygulanacağı 
bildirilmiştir. 

Bu ikarar diğer 'ilere sirayet ettiğinde, arıcılar her 
gittikleri ilde, ki yılda beş altı ili dolaşmaktadırlar, 
kovan başına 1 500 ya da 1 200 ika ödemekle yü
kümlü tutulacaklardır. Bu da arıcılar için, karşılan
ması imkânsız bir yekûn tutmaktadır. 

Geçen yıl Kars İlimizin Arpaçay İlçesinde, böy
le ıbir uygulama yapılmış, Ordulu arıcılardan bir 
miktar para alınmış ise de, sonradan, olayın üst 
makamlara bildirilmesi üzerine alınan paralar geri 
verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 'hükümet, arıcılığı teşvik için 
kredi verirken, B'Mıis'te idarenin bu tutumu arıcıları
mızı şaşırtmaktadır. Şimdi bir sorum var : Bu du-
ırumda 'hükümet, Bitlis yöresinde 'uygulanmak iste
nen bu kararı yürürlükten kaldırmayı düşünmekte 
midir? Bu soruyu, Karadenizli gezici arıcılar adına 
soruyorum. 

Eğer bu uygulamadan vazgeçilmeyecek ise, aile
sinin ekımek parasını kazanmak için, evinden yuva
sından kopup, dağları aşarak, aniatılımıası güç çi
lelere katlanan arıcılar, arıcılığı bırakıp, kendilerine 
yeni ıbir iş alanı aratmak zorunda kalacaklardır -ama 
gittikleri yerde bir ödeme zorunluluğu olmayacak 
ise, mesleklerimi sürdürecekleri doğaldır- ıbu da ge
rek gıda olarak, gerek ilaç olarak bütün ulusun ya
şamında önemli bir yer tutan balın, ıbal üretimi
nin azalması sonucunu doğuracaktır, Bir ödeme zo
runluluğu olmayacak ise, (mesleklerini tüm bu me
şakkatlere karşın sürdürecekleri doğaldır. 

Hükümetin, 'bu konudaki duyurularımı dikkate 
alması zorunluluğu vardır; çünkü, fındığa ek 'gelir 
olmakta küçümsenmeyecek bir ürün olan bal, Ordu 
İllimize ıbir milyar liraya yakın bir girdi sağlamak
tadır. Çünkü 200 'bin kovanla Türkiye arıcılığında 
'birindi sırayı işgal etmektedir. 

Hükümetin ıbu (basit önlemi zaman geçirmeden 
almasını ve özendirici başka tedbirlere de yönelme
lerini beklemekte olduğumuzu belirtir, yüce Meclisi 
saygıyla sdamlarım. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üçok. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Nisan, Mayıs, Haziran 1986 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/115) (S. Sayısı : 501) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Hesaplarını İn

celeme Komisyonunun 501 sıra sayılı raporunu oku
tup, bilgilerinize sunacağım. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Nisan 1986 başında Hazinenin 

olan borcu 
Nisan - Mayıs - Haziran 1986 

(Bankasının aldığı para 
Toplam 
Nisan - Mayıs - Haziran *986 
'Bankasının harcadığı para 
Temmuz 1986 başında bankada 

Başkanlığına 
Ziraat Bankasına 

612 488 797,07 
aylarında Ziraat 

7 265 118 136,— 
6 652 629 338,93 
aylarında Ziraat 

6 563 833 191,73 
mevcut para 

88 796 147,20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ni
san - Mayıs - Haziran 1986 aylarına ait hesapları 
incelendi; 

Nisan 1986'da Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına 
olan 612 488-797,07 lira borcu ile Nisan - Mayıs -
Haziran 1986, aylarında Hazineden 7 265 118 136,— 
lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem' 
an 6 652 629 338,93 lira olduğu, mevcuttan sarf 
olunan 6 563 833 191,73 lira tenzil edildikten sonra 
Temmuz 1986 başında - Bankadaki kasa mevcudunun 
88 796 147,20 liradan ibaret olduğu, Saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu 
görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

vd 
Komisyon Üyeleri 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

(1) 501 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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V. — SORULAR VI 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 
(61681) 

BAŞKAN — Gündemin «sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ibantoğlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

'Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Gevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Urtergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan 'tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 1985 yılı içinde T.C. Merkez Bankasın
da mevcut teşvik kredilerinin, 'bölgeler itibarı ile 
toplam kredilerle, toplam ihtisas kredilerinin dağılı
mını ve genel toplam içindeki paylarının tablo itibari 
ile /(ihtisas kredileri; tarımsal, ipotek karşılığı, mes
lekî krediler orta - uzun vadeli olarak) bildirilmesini, 

Soru 2. Bu tablolardan anlaşılacağı üzere, Er
zurum bölgesi kredilerinin 1980'den (beri olagelen ge
nel toplam içindeki payının artırılması yönünde hü
kümetçe ne gibi önlemler alınmış ve uygulanmaya 
koyulmuştur? 

Soru 3. Kalınmada öncelikli yöre illeri, bu mik
tar paylarla kalkınmadıklarına (veya yavaş kalkın
makta olduklarına) göre, 'bunların kalkınmalarını hız
landırmak için araştırmalar yapılmakta mıdır? 

(BAŞKAN — Buıyurisonlaır Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMET KAYA ERDEM ıÇtzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilıleri; Erzurum Milletvekili Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu'nun sözlü sorusuna cevap 
arz ediyorum. 

Sayın Nalbantoğlu, 1985 yılında kullandırılan 
teşvik kredileriyle, ihtisas kredilerinin, yani tarımsal 
ipotek karşılığı, meslekî, orta ve uzun vadeli kredile
rin bölgesel dağılımıyla, bunların genel toplam için
deki paylarını öğrenmek istemektedir. 

CEVAPLAR 

I 'Mevcut istatistik dokümanlarından, bankacılık 
sisbemince kullandırılan teşvik 'kredilerinin, bölgeler 
itibariyle tefriki genelde mümkün olmamaktadır. Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası risk santralizasyonu 
kayıtları incelenerek, 1985 yılında ihtisas kredilerinin, 
yani tarımsal krediler, gayri menkul kredileri, mes
lekî krediler ve denizcilik kredilerinin 'bölgeseli dağı-

j lımı hakkında bilgi vermek imkânı mevcuttur. Bu
na göre, genel olarak ihtisas kredilerinin toplam 
krediler içindeki payı yüzde 25 civarındadır. Bu oran, 
i'ç Anadolu'da yüzde 21, Karadeniz (Bölgesinde yüzde 
5, Ege Bölgesinde yüzde 13, Marmara Bölgesinde 
yüzde 45, Akdeniz Bölgesinde yüzde 12, Doğu Ana
dolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 
2'dir. Sadece Erzurum bölgesine verilen ihtisas kre
dilerinin, toplam krediler içindeki payı yüzde l'e ya
kındır. 

Diğer taraftan, Erzurum iline verilen ziraî kre
diler açısından durum incelendiğinde, toplam ziraî 
krediler içinde aldığı payın 1982'de yüzde 0,7, 1983'te 
yüzde 0,9, 1984'te yüzde 1,3'e yükseldiği görülmek
tedir. 

(Kalkınmada öncelikli yörelerin kalkındırılması, ön-
I çeki plan dönemlerinde olduğu gibi, Beşinci Beş Yıl

lık Kalkınma Planında da temel hedeflerden biri
dir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, başta Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, 
kalkınmada öncelikli yörelerle, diğer bölgeler arasın
daki gelişmişlik farkının zaman içinde azaltılarak gi
derilmesini öngörmüştür. Kamu yatırımlarından ya
pılan yıllık tahsislerde,' bu amacın gerçekleştirilmesi 
göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, vergi ka
nunları ve teşvik mevzuatında yapılan değişikliklerle, 
özel sektör yatırımlarının bu bölgelerde hızlandırıl
ması imkânı getirilmiştir. 

Söz konusu bölgenin kalkınma faaliyetlerinin plan
lı bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışma ve araş
tırmalar, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer kamu 
kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, önceki yıllarda baş
lattığı iller itibariyle sanayi potansiyelini tespit etme 
araştırmalarını 'sürdürmektedir. Buna paralel olarak, 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası tarafından 
yapılan, illerin uygun yatırım alanları araştırması 
da devam etmektedir. Diğer taraftan, Devlet Planla
ma Teşkilatı, bu yörelerin ihtiyaçlarının tespitine ve 
b\x 'ihtiyaçların yıllık yatırım programlarına yansıması-
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na yönelik çalışma ve araştırmalarını sürdürmek
tedir. Bu araştırmalara dayalı olarak geliştirilen en
tegre kırsal kalkınma projelerinin birincisi Çankırı-Ço-
rum da, ikincisi ise Erzurum'da uygulamaya konul
muştur. Bu nitelikteki üçüncü proje, Bingöl ve Muş 
illerini kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. 

Kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin diğer çalış
malar da sürdürülmektedir. Arz ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu buyurun. 
etUMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Bu sorum yazılı idi; her nedense bakanlar, eli
mize müsbit bir evrak vermemek için yazılı cevap 
vermekten kaçınıyorlar ve dolayısıyla da sorular söz
lüye dönüyor ve ıgelip burada da entipüften cevap
lar vermek suretiyle cevaplandırılmış sayılıyor. 

Sayın bakan dinlendim; «Teşvik kredileri, ihtisas 
kredileri» diye bahsettiler;- bundan dolayı da Mar
mara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, 'Doğu Karadeniz, 
İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney doğu Anadolu 
gibi 'bölgelere yatırım, yani bu teşvik kredileri ne 
miktarda verilmiştir diye somut bir rakam da söyle-
yem/ediler ve özellikle de dikkat ettim, teşvik kredi
lerini de açıklamaktan kaçındılar. 

Öyle zannediyorum ki, 1963'ten beri girdiğimiz 
planlı dönemde, devletin arşivlerinde, raflarında, bun
ları senebesene gösteren kitaplar, broşürler vardır. 
1973 - 1979 yılları arasında, Devlet Planlama Teş
kilatınca hazırlanıp gönderilen dokümanlardan - o za
man milletvekillerinden esirgenmezdi - biz de bilgi 
edinirdik; hatta illerin demografik yapılarını, az geliş
mişlik dereoelerini de oradan öğrenirdik. O suretle, 
memleketimizin, yöremizin ne kadar geri kalmış, ih
mal edilmiş olduğunu öğrenirdik ve gelip burada kür
sülerden dile getirirdik. 

Sayın balkanımı bu krediler içerisinde, «ziraî ih
tisas kredisi» diye bir şeyden bahsettiler ve sadece 
verebildikleri somut rakamlar bunlar için oldu. Bun
ların - süz de dikkat ettinizse - birkaç rakamını ben 
tekrarlayacağını: Marmara Bölgesine toplam kredi
lerin yüzde 451i, Ege Bölgesine yüzde 13'ü, Akdeniz 
Bölgesine yüzde 12'si verilmiş; Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri için verilen miktar ise ya ikisi için 
ayrı ayrı yüzde 2 yahut ikisinin toplamı yüzde 2; Sa
yın Balkan bu rakamı verdiler. İşte, en zalim rakam 
bu. BM, gerek bü hükümete ve gerekse geçmiş hükü

metlere karşı, Doğunun ve Güneydoğunun dertleri 
olarak, zaman zaman şu kürsüden haykırtan konu bu. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin nüfus top
lamına bakıyorsunuz, genel nüfusun yüzde 29'u bu 
bölgelerde yaşıyor. Bölgenin mesahasına bakıyorsu
nuz; yüzde 29 - 30; ancak, devletin lütfettiği kredi 
miktarı ise yüzde 2; buna Ikarşılı'k Marmara Bölge
sine verdiği yüzde 45. Biz bu vaziyette kalkmamayız. 
«Kalkınmada öncelikli yöre» diye çok güzel bahsetti
ğiniz tabiri de uzun süre devam ettirir gideriz. 

Ayrıca, dikkat ettiyseniz, 1984 yılında ziraî kredi
lerin de yüzde 1,5'u verilmiş ve deniyor ki - sanki bize 
bir yem borusu - «Bu hususlar, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde, bölgelerin kalkınmışlığını 
göz önüne alacak şekilde düzenlendi. Bu yatırımları 
yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun kalkın
ması için yatırımları da biz özel sektöre bıraktık.» 

Bendeniz bilhassa şu teşvik kredilerinden, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerine - tabiî bütün bölge
ler içerisinde, onu belirtmek istiyordum - verdiğiniz 
miktarlar nedir? O rakamı alamadığım için - tabiî al
sam da, hu rakam diğer ihtisas kredilerinde verilen 
yüzdeleri geçmeyecek - özel sektör, teşvik kredileriyle 
doğuya yatırım yapmış mıdır, yapmamış mıdır, bile
miyorum. Belki o rakam da yüzde 2. 

Emin olun, ben Resmî Gazeteleri de aldım, bu so
rularımıza cevaplar geciktiği için, gazeteyi bir tetkik 
edemedim; insanın şevki de gelmiyor, ki bir inceleme 
yapıp da dokümanlarla gelsin kürsüye. Sorular sıra
sıyla görüşülmediği ve hangisine cevap verileceği bel
li olmadığı için, bugün hangisine hazırlanayım, diye 
şaşırıyorsun, o da olamıyor. Resmî Gazetelerden az 
çok incelediğime göre, Doğu için verilmiş teşvik kre
dileri daha ziyade on birimlik, onbeş birimlik veya 
yirmi birimlik, hatta beş birimlik TIR'lar için. TIR 
için, yani taşımacılık sektörü için verilecek teşvik 
kredileriyle Doğu kalkınmaz; olsa olsa batıdaki fir
maların taşımacılığının taşeronluğunu yapar. 

Biz Doğuya yatırım istiyoruz, bu teşvik kredileri
nin doğuya yönlendirilmesini istiyoruz. Yüzölçümümuüz 
itibariyle ve halkımızın nüfusu bakımından yüzde 
29 - 30 nispetinde olan Doğuya, her sene yüzde 30 
teşvik kredisi verilse, yine Batıya yetişemeyiz; belki 
her sene yüzde 50 teşvik kredisini (o da yatırım, ola
rak, bir şey üretecek yatırım olarak) o mübarek özel 
sektörünüze hiç olmazsa yerin de, onlar da orada üre
tim yapacak fabrikalar, işyerleri açsınlar, Doğu in
sanı işsizlikten kurtulsun Hiç olmazsa elindeki ta
banca ve silahla meşgul [olmasın da, gitsin, fabrika-
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daki dönen çarkın kabzasıyla meşgul olsun ve o insan
ların da bu ıstırabı dinsin. 

Saygılar sunarım. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Yüzde yüz kâr ede

cek yerlere gider onlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Sayın Nalbantoğlu'nun 
sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Sayın Günseli özka
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın ba'kan?.. Yok. 
Soru ertdenmiştir. 
4. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'iri, bazı 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Sayın Kadir Narin'in, 
İçişleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — 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 — 5 indi sırada, Sayın Fikri Sağlar'ın, 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

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

tir. 
6. — 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 — 6 nci sırada, Sayın Kadiir Narinin, 
İçişleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

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

BAŞKAN — 7 ve 8 inci sıradaki, Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir. 

9. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, bir 
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen emni
yet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Sayın Osman Bahadır' 
in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Sayın Enver öz
can'ın sorusu, görevli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir. 

11. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, sek
törler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in cevabı (6/669) 

BAŞKAN — 11 inoi sırada, Sayın Hüseyin Ayde
mirin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 11 inci sı
radaki soruya ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması için gereğine müsaade
lerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Boğaziçi Üniversitesinde yapılan gelir dağılımı ile 
ilgili bir araştırmanın sonuçlarına göre; 
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Tarım kesiminin millî gelirden aldığı payın, 1977' 
de yüzde 29,12'den, 1985'de yüzde 19,8'e düştüğü; üc
ret ve maaşların payının aynı dönemde yüzde 36,8'den 
yüzde 19,5'e düştüğü; faiz - kâr ve kira gelirlerinin ise; 
yine aynı 8 yıl içinde yüzde 34,1'den yüzde 62,7'ye 
yükseldiği görülmektedir. 

Sektörler arasında görülen gelir dağılımındaki, bu 
adaletsiz gelişme eğilimini durdurmak ve giderek ter
sine çevirmek için hükümetçe ciddî ve esaslı tedbir
ler alınması zorunluluğu karşısında: 

1. Ülkemizde ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir 
şekilde ölçülmesinde, istatistik verilerin yetersiz veya 
hatalı olması yüzünden çağdaş standartlara ulaşılama
dığı bir gerçektir, özellikle gelir dağılımı konusunda, 
1973*te DPT tarafından yapılan türde ankete dayalı 
araştırmalara gerek vardır. Hükümet bu eksikliği du
yarak, son yıllarda gelir dağılımında meydana gelen 
gellişmeleri, kapsamlı bir hane halkı anketi ile sapta
mayı ve bu araştırmanın sonuçlarını yayınlamayı dü
şünmekte midir? 

2. Bu konuda Devlet istatistik Enstitüsünün, kad
ro ve uzman sıkıntısı da nazara alınarak, üniversite 
ve diğer araştırma kurumlarının yaptığı çalışmalardan 
hükümetçe yararlanılmakta mıdır? 

3. Gelir dağılımındaki bozulmanın önüne geçi
lebilmesi için ne gibi önlemler alınması düşünülmek
tedir? Dar gelirli olan işçinin, memurun gelirini artır
ma yönünde bir takım yan sağlık hizmetleri, eğicim 
hizmetleri v.s. gibi hizmetlerin sağlanması planlanmış 
mıdır? 

4. Tarım kesiminin 1963'te yüzde 41 olan millî 
gelirdeki payının, .1985 yılında yüzde 19,8'e düşmesi 
yanında; bu sektördeki büyüme hızının da yüzde 2,3 
oranına düştüğü ve tamamen durduğu göz önünde tu
tularak; tarımda gerçeğe uygun taban fiyatları politi
kasının uygulanması ve tarımsal potansiyelin değer
lendirilerek, üretimin artırılması için ne gibi önlem
ler alınması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de gelir dağılımı 
ile alakalı Devlet istatistik Enstitüsü tarafından ha
zırlanmış ve yapılmış bir anket mevcut değildir. 1973 
yılında Dünya Bankası uzmanlarıyla beraber kısmen, 
tam olmayan bir gelir dağılımı anketi hazırlanmıştır 
ve halen, mevcuttur. 
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izmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir, Bo
ğaziçi Üniversitesince yapılan, gelir dağılımıyla ilgi
li araştırmanın sonuçlarına göre bazı bilgiler istemek
te ve hükümetten de 'bu çalışmalar 'hakkında bir bilgi 
istemektedir. 

Millî gelirde, gelir dağılımıyla alakalı yapılan ça
lışmalar, istatistiğin en güç ve zor olan bir safhası
dır ve çok geniş bir çalışmayı kapsamakta, ihtiyaç 
göstermektedir. Bu yönüyledir ki, Türkiye'de, gelir 
dağılımını tam olaraik gösteren çalışmalar, ancak hü
kümetimiz döneminde ele alınmak ve Devlet İstatis
tik Enstitüsünün de çalışmaları bir yıl öne alınmak 
suretiyle yapılmaktadır. Bu konuda sizlere bilgi ver
mek Jstiyoruım. 

4Hane Hal'kı Gelir ve Tüketim Harcamaları» an
keti, Devlet istatistik Enstitüsünün 1986 yılı çalışma 
programına alınmış ve anketin alan uygulaması için 
hazırlıklara başlamıştır. Devlet İstatistik Enstitüsün
de teknik danışmanlık. hizmetinde bulunan Amerikan 
iSayım Bürosu uzmanlarıyla, aniketin örnek: çerçeve 
planı, metodolojisi ve uygulama periyodu konuları 
üzerinde çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün Millî Gelir ve Mil
lî Muhassba istatistikleri, toptan ve tüketici fiyat en
deksleriyle, gelir dağılımındaki istatistiklerin temelini 
oluşturan, hane halkı gelir ve tüketim harcamaları 
konusunda yaptığı veri toplama, değerlendirme ve 
analiz çalışmalarını yeniden gözden geçirmek, kulla
nılan metotları ve sistemleri ıslah etmek amacıyla, 
danışmanlık hizmeti vermek üzere, Amerika Birleşik 
Devletleri Sayımlar Bürosundan beş kişilik bir uz
manlar ekibi getirilmiştir. 

Uzmanlar ekibi, 16 Nisan 1986 gününden itaba-. 
ren, enstitüde kullanılan metodolojilerin gözden ge
çirilmesi, veri kaynaklarını inceleme ve ıslahı konula
rındaki danışmanMk 'hizmeti verme çalışmalarına baş
lamış bulunmaktadır. 

Gelir dağılımındaki kötüleşme süreciniin durdu
rulması ve düzeltilmesi yönünde hükümetimizin uy
gulamayı planladığı politikalar hükümet programın
da açıklanmış olup, bu yönde, her yıl yıllık prog
ramlara tedbirler konulmakta ve uygulanmaktadır. 

Tarım sektörünün, gayri safi yurt içi hâsıla için
deki payının gerilemesine bakılarak bu gelişmeyi 
olumsuz yönde değerlendirmek kanaatimizce hatalı
dır. Kalkınma ve dolayısıyla sanayileşme yolundaki 
tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de, hızlı bü
yüme süreci içinde sanayi sektörünün ve hizmetler 
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sektörünün payları giderek artmaktadır. Nitekim, ca
rî fiyatlarla, sanayi sektörünün payı 1983 yılında yüz
de 28,6 iken, 1986 yılında yüzde 33,4'e yükselmiştir; 
tarımın payı ise, 1983 yılında yüzde 19,6 iken, 1986 
yılında yüzde 17,8'e gerilemiştir. 'Bu payın 1987 yı
lında yüzde 17,5 olmasıdır. Bunu, tarım sektörünün 
'küçüldüğü şeklinde yorumllamamak gerekir. Tarum 
sektörü, hava şartlarının da etkisi 'ile yüzde 2,5 (ila 
yüzde 3,5 arasında reel olarak 'büyümektedir; ama 
sanayi sektörü büyüme hızı daha yüksek olduğu içlin, 
payını daha da artırabilmektedir. 

'Diğer taraftan, 1986 yılı ilk belirlemelerine göre 
tarımda reel büyüme oranı, son yılların en yüksek se
viyesi olan yüzde 7,1'e ulaşmıştır. Bu 'büyümeye rağ
men mıilllî gelir içindeki payı doğal olarak azalmıştır. 

Hükümetimiz, destekleme alım fiyatı politikasını 
uygulamakla birlikte, daha uzun vadeli yararlara ola
nak sağlayan çiftçimizin verim ve pazarlama gibi so
runlarının da çözümüne çalışmaktadır. Bunun için, 
sulama, kaliteli tohum, toprak ıslahı gibi konuların 
üzerine süratle gidilmekte ve üreticimizin verimli ve 
bol mahsul alması sağlanmış 'bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Aydemir, buyurun. (SHP sıralarından alkış

lar.) 
Sayın Aydemir, süreniz 5 dakikadır, cevaplarınızı 

bu süreyei sığdırmanızı rica ediyorum. 

HÜSiEYİiN AYDEMİR ı(!îzmir) — Sayın Başka
nım, Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; «ge
lir dağılımındaki 'bozukluğun önlenmesi, hiç olmaz
sa durdurulup, daha iyileştirilmesi yolunda, bugüne 
kadar hükümetçe, ne gibi tedbirler alınmıştır ve 
'bundan sonra da 'bu konuda ne gibi tedlbider alına
caktır» şeklindeki soruma, yedi aylık bir gecikme 
ile de olsa, Devlet IBaıkanı ve Başbakan Yardım
cısı Sayın Kaya Erdem'in buıgün vermiş olduğu 
cevabı memnuniyetle karşıladım. Açıklamaları için 
kendilerine teşekkür ederim. 

Ancak, sorunun, 'bugün toplumumuz için, ekono
mimiz için taşıdığı olağanüstü öneme karşılık, veri
len cevap gayet yetersiz ve aşağı yukarı hiçbir açık
lamada bulunmadan, alınabilen herhangi olumlu bir 
tedbir olmadığını ifade eden bir belliğe olmaktadır. 
(Bu bakımdan üzüntümüz sonsuzdur; ama hiç ol
mazsa üç yıllık iktidar döneminden sonra, bu konu-' 
da yeni yeni araştırmalara başlandığı, gelir dağılı
mı araştırması ile ilgili çalışmaların başlatıldığı ve 
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bu konu üzerinde durulacağı vaadi bize teselli ol
maktadır. 

Sayın üyeler, bugün gelir dağılımı bozuk en 
son on ülke arasında bulunan ülkemizde dengeler 
altüst olmuştur. Gelir dağılımı o kadar bozulmuş ki, 
dünyada mevcut gelir dağılımı en bozuk on ülke 
arasında sayılan ülkemizde, bu konuda bugüne ka
dar maalesef (hiçbir tedbir alınamamış hiçbir olum
lu iş yapılamamış, gelir dağılımı günden güne bozul
muş; sosyal adalet alabildiğine bozulmuş ve son üç 
yıldır ANAİP iktidarının (belirginleşen vasıfları ara
sında bir de, gelir dağılımını ve sosyal adaleti git
tikçe bozan politikalara ağırlık veren bir iktidar hü
viyeti ve özelliği eklenmiştir. (SIHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Bu özelliği süratle değiştirmek, bozulan ve alt
üst olan dengeleri düzeltmek, çöken tarımı düzelt
mek, çöken ve .göçen ortadireği düzeltmek, ekono
miyi kurtarmak için her şeyden önce politikalarını 
değiştirmesi gerekir. Eğer ANAP iktidarı, yine eski 
politikasına devam edecek olursa, değil üç yıl, bun
dan sonra üç yıl daha iktidarda kalsa bile, gelir da-
ğılıınîinın düzeltilmesi, sosyal adaletin uygulanması ve 
gerçekleşmesi mümkün değildir. 

SALİM EREL (Konya) — iSayın Başkan, Sa
yın (Başbakan Yardımcısı önerileri dinlemiyor efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Niçin 
değildir?... Buna cevap vereceğim; fakat Sayın Baş
kan konuşma süremi hemen kısıtladılar, «Konuşma 
süreniz 5 dakikadır» dediler. İnsaf! Ey Sayın Baş
kan, ben yedi ay bekledim. Yedi ay bekleyen bir 
milletvekili, bu. konuda düşüncelerini Meclise söyle
melidir. Bugün toplumumuzun en önemli sorunu
dur bu. Ekonomimizi kıskaç içerisinde kavrandıran, 
toplumumuzu zam, işsizlik ve gelir dağıllımı adalet
sizliği kıskacında bunaltan, bu kadar önemli büyük 
bir sorunu var; müsaade, edin efendim, yedi aydır 
bekliyoruz. Hükümet de harekete geçmiş, bir şey
ler yapmaya uğraşıyor. Sayın IBaşbakan Yardımcî-
mız, «araştırmalara başladık:» dediler, bu büyük bir 
Ifa'al-i hayır... Bana müsaade edin, biraz konuşma 
müddeti veriniz, ben de konuyu anlatayım. Size ko
nunun ciddiyetini anlatayım, önlemlerini anlatayım. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sayın 
'Başkanımın müsamahasını bekliyorum; esasen hak
kımızdır. 

İBAŞKIAN — Sayın Aydemir... Sayın Aydemir... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım... 
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BAŞKAN — Müsaade rica edeyim. Şüphesiz su-
hulefe'göstermek vazifemizdir... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sağolun. 
BA'ŞIKAIN — Ancak, konuyu toparlamak bakı

mından veririm. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamia) — Özel, çok 

özel lolarak Sayın Başkanım. 

BAŞKİAN — Yalnız şunu hatırlatmak isterim; 
bu konuları Bütçe Komisyonunda dalba rahat, daha 
geniş (bir zamanda, yine bütçe müzakereleri geliyor, 
o müzakerelerde daha geniş zamanda ifade etme
niz mümkün; fakat İçtüzük... 

DUROAN EMIÎRBAYER (İzmir) — Genel Ku
rulla hitap ediyor efendim. 

IBA'ŞJKAN — İçtüzük baş dakikadan fazla bir 
imkân tammıyor; şu anda da beş dakikanız doldu. 
•Bu itibarla, toparlayarak, konuyu bitirmenizi rica 
ediyorum. 

HÜSEYİN AYDEMİR (/Davamla) — Sayın Baş
kanım, başlıkları ifade edeceğim, müsaade buyurun. 

Bizde gelir dağılımı araştırmaları ilk olarak Dev
let Planlama Teşkilatı tarafından 1973'te yapılımış; 
o neşredilen rakamlardan sonra ciddî bir gelir da
ğılımı araştırması yapılmamıştır. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, 1977 -1978 yılları arasında hane anket
leri yaparken, ıgelir dağılımıyla ilgili, ucundan da 
olsa, ıçok yetersiz araştırmaları vardır. O tarihten 
1986 yılına kadar 'gelir dağılımıyla ilgili hiçbir cid
dî araştırma yapılmamıştır; hükümet bu konuda 
ciddî bir rakam 'vermemiştir, gerçekleri toplumdan 
gizlemiştir. Nihayet, Boğaziçi Üniversitesinin kendi 
çapında yaptığı özel araştırmaları vardır; oradan ala
bildiğimiz bilgilere göre, 1978 yılından 1985 yılına 
doğru, gerek ssektörler arasında, ıgerek gruplar ara
sında ıgelir dağılımı çok 'büyük düşüşler ve bozulma 
vardır. 

Ata ay evvel, Dünya (Bankası, Hükümetimize, 
«Gelir Dağılımı Araştırma Fonu kurun; ısiize 300 mil
yon lira yardım edelim, Igelir dağılımını ülkenizde 
ciddî olarak araştıralım» şeklinde teklif etmiştir. Hü
kümet bu parayı kabul etmeyerek 300 milyon lirayı 
iade etmiş, gelir dağılımı araştırmasına girmemiştir. 
Çünkü, hükümet gelir dağılımı araştırması yapmak-
Itan ve bu rakamdan topluma açıklamaktan bugüne 
kadar çekinmiştir. Çünkü, gelir dağılımındaki bozul
ma korkunçtur. Konunun vahametini, 'Boğaziçi Üni
versitesinin. veya başka bir profesörün yaptığı araş
tırmada elde ettiği rakamlardan anlamış bulunuyo
ruz, 

Şimdi, Sayın (Kaya Erdemlin, bu gelir dağılıml
ım araştırma çalışmıalaırını başlatacaklarını ifade et
mesi, bize bu bakımdan büyük sevinç vermiştir, mut
luluk vermiştir. Bu çalışmayı ciddî olarak takip ede
ceğiz ve verilen rakamları da, bundan sonra takip 
edilecek politikaların da Itatbik edilmesini izleyece
ğiz. 

SALİM EREL (Konya) — Başlarlar, pazartesi
ye başlarlar. 

HÜSEYİN AYDBMİİR ^Devamla) — Liberal 
ekonomi gelir dağılımını iyileşitiremez; bunun için, 
devletin, «sosyal devlet» olma ilkesinden hareketle, 
ekonomiye, geliri düşükler lehinde müdahalesi ge
reklidir. Anayasamızın, sosyal devlet İlkesini hayata 
geçirmek için, o ilkenin gereklerini yerine getirecek 
yeni politikalar uygulamak gerekmektedir. Bu poli
tikalar nelerdir, onu soruyorum. 1987 yılı bütçesine 
baktığımız zaman, açıflc bir bütçe görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, hiç olmazsa, yazılı 
metinden takip ederseniz, daha iyi olur. Hem yazılı 
metin okuyorsunuz, hem de ayrıca bir izahını yapı
yorsunuz. Konuşma süreniz 10 dakikaya yaklaşmak
tadır. Lütfen efendim... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Efendim, 
birkaç özet rakam vereceğim. Sekiz yıl içinde sektör
ler arasında gelir dağılımı şöyledir: Tarım sektörün
de yüzde 29'dan, 18'e düşmüştür. Ücret ve maaşlar, 
yüzde 3 3'ten yüzde 18'e düşmüştür; ama buna kar
şılık, kâr, faiz ve kira gelirleri yüzde 32'den yüzde 
64'e çıkmıştır. Bir tarafta ücretli dargelirîl alabildiği
ne bunalmış, sektörler arasında büyük inişler olmuş, 
fukara batmış, ortadirek batmış, göçmüş, ama diğer 
»tarafta rantiye gelirleri, faiz gelirleri, kira gelirleri, 
'ticaret, kâr gelirleri bir. misli artmıştır. (Sektörlerde
ki bozulma bu. 

İkinci tablo da şu: Altı ay evvel Bankalar Birli
ğinin neşrettiği rakamlar vardır; bankalara son 1 yıl 
içinde 8 milyon kişi para yatırmıştır. (Bunların 4 mil
yon kişisinin bankalara yatırdığı vadeli mevduat yüz-
bin liranın altındadır. Bunların, bir yılda dağıtılan 2 
trilyonluk faizden alabildikleri miktar 230 milyar 
liradır. Buna karşılık, 2 milyonun üstünde, bankala
ra vadeli mevduat yatıran vatandaşların sayısı 300 
bindir, bu 300 bin kişiye verilen faiz 1 (trilyon lira
dır. 

BAŞjKAN — Sayın Aydemir, sorduğunuz sual 
bîr konferans konusudur. Bunu tamamlamak gere
kirse, isiz bir saatte de 'tamamlayamazsınız. Süreniz 
iki mislini aştı; lütfen toparlayınız efendim. 
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HÜSEYİN AYDEMİR '(Devamla) — İBu konfe
rans mevzuu değil. 

Şimdi, burada gelir dağılımının gruplar arasında 
ne kadar bozulduğunu gösteriyorum. 

MEHMET ÖZDOMİR '(.Elazığ) — Lütfen Mec
lise ibiraz saygılı ol; süre 10 dakikayı geçti. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — ISayın üye 
arkadaşım, hükümet beni yedi ay bekletti; soru öner
gemi yedi 'ay evvel verdim. 08u kadar hayatî önem-
deki önergem yedi ay gecikirse, müsaade edin de ye
di dakika konuşma hakkım olsun şurada. (ANAP 
sıralarından gürültüler, (SHP • sıralarından «Hakkın 
Itabiî» sesleri). 

Şimdi, gelir dağılımı gruplar arasında bozulmuş
tur, sektörler, arasında 'bozulmuştur. 57 bin liradan 
aşağı olan maaşlılar fakir sınıfına girmiştir; bu kim
seler «Fak Fuk Fonu»na maruz olur; 140 bin lira 
aylık maaşın altına düşen dar gel'Mi olur, ortadirek 
olamaz; çünkü, Kamu Ortaklığı Fonunun resmen 
neşrettiği rakamlara göre, aylık 140 bin liradan faz
la maaşı olan ancak ortadirek sınıfına dahil olabilir. 
140 bin lira altında maaş alanlar dar gelirli olduğu
na göre, ortadirek diye bir şey kalmamıştır. Bu po
litikalar nasıl düzelir?.. 

Bir profesör, «57 bin lira altında maaş alan kini
şe fakirdir ve en allt gelir grubuyla, en üst gelir gru
bu arasında 47 misli fark vardır» diyor. Artık, bun
dan daha kötü bir gelir dağılımı bozulması olamaz. 
«Sosyal adalet» demek, en son tabirle, gelir dağılımı 
demektir. (Binaenaleyh, bu dağılımda sosyal adalet di
ye bir şey kalmamıştır. 

Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcımız hükümet 
programından bahsetti, özal, programının ilk mad
desinde, «(Benim ilk işim enflasyonu yüzde 10'un 
altına düşürmektir. Çünkü biliyorum ki, enflasyon 
yüzde 10'un altına düşmezse gelir dağılımı düzelemez, 
sosyal adalet gerçekleşemez. Hükümetimin dik işi, ne 
yapıp yapıp enflasyonu yüzde 10'un altına düşürmek 
ve böylece memlekeıtlte ilk hedefimiz gelir dağılımını 
düzeltme yolunda çalışmalara girişmek olacaktır» 
demiştir. 

Bu yapıldı mı?.. Üç senedir enflasyon yüzde 40'ın 
altına düşmedi. Binaenaleyh, gelir dağılımının düzel
mesi için, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir 
olmaması için, her şeyden evvel enflasyonun fren
lenmesi gerekir. Bunu üç senedir yapamadı, bundan 
sonra yapabilecek mi7 

Bakın, hazırlanan 1987 yılı bütçe kanunu (tasarı
sı gelecek buraya; 10 .trilyonluk bir bütçe -oradan 

enflasyon yüzde 20 olarak hedefleniyor- 1 trilyonluk 
açık. Bütçenin yarısı dış borçlara gidiyor; transfer 
bütçesi, artık yapılacak bir şey kalmamış, yatırım
lar 1,5 trilyon... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, sözünüzü kesmek 
zorundayım; tam 14 dakika oldu. Beni müşkül du
rumda bırakmayın; mikrofonu kapaltmak durumun
da bırakmayın, ben çok sıkılıyor ve utanıyoruım, lüt
fen efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, yine hükümet programında -Sayın (Başba
kan Yardımcımıza cevap veriyorum- «Ortadireği 
güçlendirmek için, kurtarmak için yan gelir 'bulaca
ğız; yani faiz geliri bulacağız» deniyor. 

Faiz geliri bulundu; ama faiz geliri ekonomiye şı
rınga edilmedi. İşte görüyoruz, 4 milyon insanın al
dığı 230 milyar lira; faiz gelirleri yan gelir olmu
yor, ortadireği batırdı. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir sualim var; bu 
konuşmalarınızı bir saatte tamamlayabilir misiniz? 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devaımla) — Sayın Baş
kanım, müsaade edin 4 dakikada tamamlarım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu mümkün değil; 
mikrofonu kapatıyorum. 

HÜSEYİN AYDEM'ÎR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlayayım hiç olmazsa. 

.Bundan sonrası hepinizin bildiği konular; yüce 
Meclise en derin saygılarımı sunuyorum.. (SHP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Cevaplanma

dı Sayın Başkan. 
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/758) 

ıBAŞKAN — 12 inci sırada, Sayın Naibantoğlu' 
nun sorusu, ilçtüzüğün 97 nci maddesine göre erte
lenmiştir. 

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

IBAŞKAN — 13 üncü sırada, Sayın Reşit Ülker' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Reşit Ülker?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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14. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/709) 

©ASKAN — 14 üncü «ırada, Sayın Davut Abacı-
gill'in, Sanayi ive Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. 'Buradalar. 
Cevap verecek sayın tokan?..Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi

yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/771) 

©AŞKAN — 15 inci sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu ökuttuyoruım : 
Türkiye Büyük M ilet Meclisi Başkanlığına 

- Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Turgut 
özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederimi. 

Saygılarıımfla. 
Barış Can 

Sinop 

Petrol fiyatlarındaki düşüş dünya ekonomilerin
de, enflasyon oranının sıfırlanması (0) yönünde ve 
büyüme hızlarınım tahminlerin üzerinde artış göster
mesine neden olmuştur. Türkiye'nin de 20 dolardan 
bağlantı yaptığı açıklandığına göre, bu da fiyatın 
% 28,6 oranında düşmesi anlamına gelmekıtedir. Bu 
durumda; 

1. — Dolar, TL. karşısında şimdiye kadar sade
ce % 15 düzeyinde arttığına ve içeride petrol fiyatları
nın indirilmesi düşünülmediğine göre, TL.'sinin do
lar karşısında % 28,6 oranından fazla değer kaybe
deceği mi beklenmektedir? 

2. — Eğer böyle ise,.'hedeflediğiniz % 25'lik enf
lasyon oranı nasıl gerçekleşecektir? 

3. — Dünya ekonomilerinin sıfır enflasyon yaşa
dığı bir ortamda, ekonominin merkezî karar organı 
durumumda olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğı hangi tercihi yapmaktadır? 

a) Enflasyonu düşürmek mi? 
b) Her ne pahasına olursa olsun (ihracatı teşvik 

edecek kur politikasını uygulayarak TL.'smın değe
rini yapay olarak düşürerek enflasyonu artırmak mı? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

ıDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM '(tamir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sinop Milletve
kili Sayın Barış Can, «Petrol •fiyatlarındaki düşüşün, 
dünya ülkelerinde enflasyonun sıfırlanmasına ve bü
yüme hızlarının artmasına neden olduğu gerçektir; 
Türkiye'de de bu petrol fiyatlarının düşüşünden 
enflasyonu yüzde 25 hedefine çekebilmeniz mümkün 
olacak mı?» der; tabiî burada dolar fiyatlarındaki 
bu değer düşüşlerini de göz önüne alarak, neticede 
birinci endişesi 'budur; bunu sorar. 

Diğer bir konu da, «Dünya ekonomilerinde sı
fır enflasyon oranının yaşandığı bir dönemde, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın politikasının, enf-
lafyonu düşürmek mi, Türk parasının değerini düşü
rerek ihracatı ^artırmak mıdır?» diye sorarlar, 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, genellikle dünya 
ticaretinde bazı olumlu gelişmeleri peşinden getire
ceği beklenmekte idi. özellikle, Nisan ayında Paris'te 
yapılan OECD toplantısında genel kanı, petrol fiyat
larının büyümeyi artıracağı, dünya ticaretinde geliş
me sağlayacağı, enflasyonda da yüzde 1 oranında 
indirim yapacağı idi. Bu, tabiî ülkemizle alakalı de
ğil; dünyada genel olarak ortaya atılan ve bekleni
len bir durum idi ve hatta, gelişmiş ülkelerin dış ti
caretlerini artırmak suretiyle, genelde gelişmekte olan 
ülkelerin daha fazla mal satmalarını sağlayacak bir 
politikanın da bu arada izleneceği tavsiye edilmiş
ti. 

©u beklentiler ne derece gerçekleşti?... Dünyada 
bu beklen'tiiier, maatteessüf sağlanamadı. Enflasyon 
düştü; fakat genelde dünyada büyüme hızı ve tica
rette bir artış olmadı. Bunu, ekim ayının başında 
IMF ve Dünya Bankası Genel Kurulunda yapılan 
toplantılarda bütün ülkeler dile getirdiler. Bekleni
len ticarî gelişme sağlanamadı; bilhassa ticarete ko
nulan tahditlerin ve engellemelerin buna mani oldu
ğu belirtilerek, süratle kaldırılması istendi. Büyüme 
hızlarında da, beklenen bir gelişme sağlanamadı; bek
lenen düşüş, yalnız enflasyon oranlarında yapılabi
lirdi. 

Şimdi, bu konu Türkiye için ne oldu?.. Sayın 
milletvekilleri, enflasyon rakamı konusunda bir 'be
yan verirken; bir noktada anlaşabilmemiz için, be
lirli istatistik rakamlarından hangisini esas aldığımı
zı söyleyip, onun üzerinde konuşmamızda yarar var. 
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Hükümet olarak, 1986 yılında yüzde 25 oranında ı 
enflasyon hedefi öngörülmüştür. Şimdi, Plan ve I 
(Bütçe Komisyonunda ve Mecliste «Bu yüzde 25 enf- I 
lasyon oranını hangi istatistiklere göre esas alıyorsu- I 
nuz?» diye bana sordular. I 

Balkın, Devlet İstatistik Enstitüsünün, Hazine ve I 
Dış Ticaret Müsteşarlığının ve Ticaret Odasının bir I 
toptan eşya endeksi var. Tüketıicıi endeksi ise, Dev- I 
let 'İstatistik Enstitüsünün, yalnız İstanbul iiçin Tica- I 
ret Odasının ve Ankara ve istanbul için de Hazine ve I 
Dış Ticaret Müsteşarlığının tüketici endeksten var- I 
dır; yani muhtelif endeksler var. Ta!biî, hepsinin de I 
bazları değişik olduğu için, ayrı ayrı neticeler veri- I 
yarlar. I 

Bana, «(Yüzde 25'ıliik enflasyonu hangi istatistiğe I 
göre hedef alıyorsunuz; bunu bilelim de, ona göre I 
konuşalım» dendi; nebice olarak ben de şunu söyle- I 
dim: Toptan eşya endeksi, Devlet İstatistik Ensti- I 
tüsünün 1985-1986 Aralık ayları arasındaki 12 aylık 
döneme aittir. Hedef olarak öngördüğümüz oran I 
'budur. I 

Şimdi, buna göre Türkiye'deki enflasyon oranı I 
ne olmuştur? 1984'de yüzde 53,5'tur bu (bahsettiğim I 
endeks. Bizim, enflasyon hedefi olarak kabul etti- I 
ğimiz budur; yanlış olur, doğru olur; ama biz, en- I 
deksi esas alarak neticeye gidiyoruz. iBu, 1985 yılın- I 
da 38,2'ye irantiş. 1986 yılında - henüz iki ayımız var- I 
dır-hallihazırdalki durum 27,7'dir. Bunun yıl sonu iti- 1 
bariyle 24'le 27 arasındaki bir rakamda gerçekleşe- I 
ceğini bekliyoruz. Yani, demek ki biz, petrol fiyat- I 
ılarındaki düşüş neticesinde, enflasyon hedefimize I 
belirli ölçüde ulaşmışız; fakat peltrol fiyatlarındaki I 
esas düşüş Türk ekonomisine, enflasyonun düşüşün- I 
den öte, başka yönde büyük katkı sağlamıştır; bu da I 
kalkınma hızındadır. Türkiye, kalkınma hızını 1986 
yılında yüzde 5 olarak öngördüğü hailde, yüzde 7,8' 
llik-ilk tahminlere göre-bir kalkınma hızı beklenmek- I 
tedir. Eğer biz kalkınma hızını 7,8 yapmayıp, yüzde I 
5'te tuita'biilseydik, enflasyon oranı bunun daha altın- I 
da da öluır idi. Burada, kallkınma hızı yüksek olduğu \ 
için, petrol fiyatının düşüşünden elde edilen imkân- I 
iarın belirli bir kısmı kalkınmada kullanılmış ve kal- I 
kınma hızının artışına sarf edilmiştir, I 

Yapılan hesaplara göre, her yüzde 1 kalkınma hı- I 
zının, ithalatta yüzde 2,3 oranında bir artışa neden I 
olduğu söylenir. Bu, uzmanların ortaya attığı bir I 
fikirdir. Yani, 200-250 milyon .dolarlık bir ithalatı 
yapmanız gerekiyor. Demek ki, Türkiye'nin, petrol I 
fiyatlarının düşüşü dolayısıyla ödeyeceği fatura az I 

olduğu içindir ki, bu elindeki imkânı kalkınma için 
sarf etmiş ve kalkınmayı, ilk tahminlere göre, 7-8'e 
yüksellteri'iştir. 

Hepiniz şikâyet ediyorsunuz; Türkiye'nin bir 
numaralı sorunu işsizliktir. İşsizliğin hal çaresi, kal
kınmadır. Türkiye, elinde güç olsa da, -çok daha yük
sek kalkınma hızlarını bu seviyede devam ettire-
bilse. 

7,8'lik kalkınma hızının önemini anlla'bmak için 
üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Türkiye, 7,8' 
lik kalkınma hızı İle dünyada 1986 yılında en yük
sek kalkınma hızını sağlayan 5 ülke arasındadır. Ya
ni, 7,8'lik bir kalkınma hızı, kolay elde edilen bıir kal
kınma hızı değildir. Hesap tam olarak çıkmamakla 
beraber, kalkınma hızı en yüksek olan 5 ülke araşm-
na gireceğimiz tahmin edilmektedir. Gayet tabiî, bu, 
bir tahmindir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

DEVLET HAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI 'İSMET KAYA ERDBM '(Devamla) — 
Bunun neticesinin ne olacağını sene sonunda çıka
cak olan rakamlar gösterecektir. Belki bir miktar 
yüksek olabilir, az olabilir, düşebilir; fakat şu ger
çek ortadadır ki, kalkınma, iç kaynakları da, dış 
kaynaklan zorlar ekonomide; yani bunlara ihtiyaç 
vardır. Bizim 1986 yılındaki ekonomik gidişat, Dev
let 'İstatistik Enstitüsünün verdiği rakamlar olmasa 
dahi, böyle bir yüksek kalkınmanın olduğunu bize 
gösteriyor. Bu rakam 7 olur, ,7,8 olur, '8 olıur; ama 
Türkiye, öngördüğünün çok üzerinde bir kalkınma 
hızına 1986 yılı sonunda erişecektir. 

ıBu açıklamalarımla diğer sorulara da cevap ver
miş oluyorum. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Görüş bildirecek misiniz Sayın Can? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — İzninizle Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Can, 
H. 'BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; bugün Sayın Başbakan Yardımcısı 
tarafından cevaplandırıldığı sanılan sorumuzu... 

MEHMET AU1 DOĞUŞUU (Bingöl) — Cevap 
verdiler Sayın Can. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Tatmin dayı ola
rak söylüyorum Mehmet Ali Bey; biraz dinleyin, 
ölmüyor yani. Daha işin besmetesindeyiz; sizin an
layışınıza göre öyledir de, daha işin başındayız; din
leyin lütfen. 
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Sayın /Başbakan Yardımcısı (tarafından açıklanıl-
dığı sanılan soru önergesini, 'bundan 8 ay önce yazı
lı olarak vermiştim. Yazılı olarak vermemin nedeni, 
hem ekonomik gidişin zaman zaman sapmalar göster
diği böyle bir hükümet uygulamasında elimizde belge 
bulunması amacını .taşıması, diğer yandan da, Mec
lis gündemini işgali bakımından dolu tutmamak ama
cını taşıyordu. 

8 ay önce verilen yazılı soru önergemizin cevabı
nın !bu gerçekler S ay önce de aynı olduğuna göre 
niçin sözlü soruya çevrildiğini ve yazılı bir belge ve
rilmesinden kaçınıldığını anlamak da mümkün de
ğildir. Bugün Sayın Başbakan Yardımcımız, aynı ifa
deleri defalarca buradan bizlere açıklamışlardır. 

Bakın, hâlâ bir şeyde yine anlaşamıyoruz; ıtek 
dilden konuşalım diyoruz; "Devlet İstatistik Enstitü
sünün rakamlarını esas alalım, diyoruz. Gidiniz, Sa
yın Maliye Bakanının bütçe konuşmalarında hangi 
rakamlarını kullandığına dikkat ediniz. Devletin iki 
bakanı; binişti Başbakan Yardımcısı, diğeri Maliye 
Bakanıdır; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ra
kamlarıyla enflasyon değerlendirmesi yapmaktadır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CUSI ÎSMET KıAlYA ERDEM (İzmir) — O da var. 

ıH. BARİŞ CAN (Devamlla) — Buyurun efendim, 
işte açış konuşmasının metni olan eflatun kitap; ba
kın, içindeki rakamları okuyun. 

İO günün koşullarında neler değişmiş; bunun için 
bir hesaplama yapmışız. Bir defa şunda da anlaşa
lım: Petrol fiyatlarının düşmesi bütün dünyada enf
lasyonu sıfırlayıcı nitelik kazandırır veya o anlamı 
taşır şeklinde bir şey söylemedik; «enflasyon düzeyi
nin sıfırlara gittiği bir dünya seviyesinde, ülkemiz
deki enflasyon oranına etkisi .ne olacaktır,» biçimin
deydi sorumuz; Sayın Başbakan Yardımcusı onu da 
değişik bir biçmide yorumladılar. 

iSorumuzu sorduğumuzda, o günün koşullarında 
doların artış hızı yüzde 15, enflasyon hedefi yüzde 
25 olacakmış; biliyorsunuz ve hepimizce malumdur; 
bugün açıklandığı gibi, 1987 yük için «yüzde 20» de
niyor. Enflasyon hedefinin yüzde 25 olup olmayaca
ğına ilişkin açıklamalar da daha önce yapıldı; bugün 
yine aynı şeyleri Sayın Başbakan Yardımcısı da söy
lüyor. Kendileri de inanmıyorlar, çünkü bazı bek
lentiler var; aralık ayı gelsin, bakacağız, o zaman gö
receğiz hangi seviyedeyiz. 

ıŞunu söylüyorum sayln milletvekilleri: Hükümet 
zam yaparken hep .iki konuya değinirdi; maliyet ar
tışları, petrol fiyatlarındaki artışlar, doların yükse

lişi, biçiminde açıklamalar yapandı. Ekonomide 14 
Mart veya 1'6 Mart operasyonu yapıldı ve geçen Ekim 
ayında, biliyorsunuz yeni bir operasyon daha yaşa
dık. 

Şimdi şunu soruyorum: Petrol fiyatlarında hiç ar
tış olmadığına ve -dolar o gün yüzde 15'ti, bugün or
talaması sanıyorum yüzde 18,8 veya o civarda bir gö
rünüm arz ettiğine göre - maliyetlerde de herhangi 
bir artış olmadığına göre, Türkiye'nin gündeminde 
sürekli bulunan zamların gerekçesini neyle açıklaya
bilirisiniz? Ekonomi öyle bir şey ki, birbirine çok 
bağlı. Bu yapılan zamların cevabını da almak müm
kün olmadı. 

'«Kalkınma hızı yüzde 7,8 oldu» deniliyor, önce 
Sayın Başbakan Yardımcısı bu rakama şaşırmıştı ve 
biliyorsunuz Sayın Başbakan da şaşırmıştı buna; son
ra, konuya sahip çıkıknaymca, onlar da inanmaya 
başladılar. Ama bir takım beklentiler var ki, onlar 
ortaya çıksın; bu rakamın gerçekleşip gerçekleşmeye
ceğime birilikte karar vereceğiz. 

Bu açıklamadan Itatmin olmak mümkün değildir; 
sorumuzu değişik bir biçimde tekrar gündeme getire
ceğimizi ve yineleyeceğimizi belirtir, yüce kurulu say
gı ile selamlarım. 

BAŞIKıAlN — Teşekkür ederiz Sayın Can. 
Soru cevaplandıriknıştır. 
16. — Sinop Milletvekili Barış Canın, Ülkemiz

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

BAŞKAN — 16 nci sırada, Sayın Barış Çan'ın, 
sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir. , 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/773) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Sayın Nuri Kork-
maz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz ?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru 

düşmüştür. 
18. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih

racat olaylarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 
(6/795) 

IBAŞKİATST. — İçel Milletvekilli Edip Özgenç'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Edip özıgenç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada, 
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önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet ' Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıda belirtilen soru önergemin ıSayın Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ve istirham ederim. 

Edip özgenç 
İçel 

1. (Hayalî ihracat konusunda Bakanlığınızca ya
pılmış bir araştırıma vaır mıdır? 

2. ıBu araştırmaya göre Türkiye'de kaç adet ha
yalî ihracat olayı tespit edilmiştir? 

3. IBunlardan kaç tanesi mahkemeye verilmiş-
ıtlr? 

4. 'Mahkemeye verilenlerin isimleri ile dosya 
numaralarını bildirebilir misiniz?' 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; hayalî ihracat konusu bu 
Mecliste, komisyonlarda, sayın bakan arkadaşlarım, 
benim ve hatta Sayın 'Başbakanımız tarafından muh
telif şekillerde açıklanmıştır, tki defa Meclis araştır
ması önergesi verilmiş; bu konu, sayın önerge sahibi
nin veya sözlü soruyu soran arkadaşımızın sorduğu 
konuları da kapsayacak şekilde, gruplar ve hükümet 
tarafından açıklanmış bulunduğundan, ben, burada 
bu konuda 5 dakikalık bir zaman içerisinde tekrar da
ha fazla açıklama yapmaya ihtiyaç da olmadığı ka
naatiyle, hepinizi saygıyla selamlayarak, müsaadenizle 
ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ dfçel) — vSayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; az evvel Sayın Bakanımızın 
7 aylık bir müddetten sonra vermiş olduğu; ilk planda 
sayın bakanı Meclis kürsüsünden bu konuda cevap 
verme külfetine sokmamak için yazılı olarak sundu
ğum ve müteakiben sözlüye çevrilen soruma bu ver
miş olduğu oevabı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir üyesi olarak, Meclisin ciddiyetine ve Sayın Baka
nın temsil ettiği bakanlık makamına uygun görmediği
mi vurgulayarak, şu hususu izah etmeye çalışıyorum : 

Hatırlarsanız, Sayın Bakanımızın iştirak ettiği büt
çe görüşmeleri sırasında bu konuyu Sayın Bakana 
intikal ettirmiş, meselenin üzerine ciddiyetle gidilip, 
bu konuya ilişkin görüntülerin, şayiaların bir an ev
vel ortadan kaldırılmasını istemiştim. Şimdi, devlete 
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yöneltilen, hükümete yöneltilen bu çeşit eleştirilerin 
ortadan kaldırılması düşüncesiyle, gayet halisane, ga
yet iyi niyetle sormuş olduğum soruya verilen bu ce
vap karşısında, ne kadar üzüldüğümü ifade etmem 
mümkün değildir. 7 ay evvel vermiş olduğum soruya 
cevap alabileceğimi düşünerek umutla beklerken, Sa
yın Bakanın vermiş olduğu cevabı hep beraber dinle
dik. Gazetelerin vermiş olduğu beyanatlardan, tara
fımıza intikal ettirilmiş çeşitli belgelerden, çeşitli id
dialardan, ağızdan ağıza, dilden dile dolaşan ve bu 
saygıdeğer hükümetimizi devamlı olarak müşkül du
rumda bırakan bu iddialara karşı, arzu ediyordum ki, 
Sayın Bakanımızın, «Türkiye'de, şu şu hayalî ihracat 
olaylarına rastlanmıştır; bunun üzerine şu şekilde gi
dilmiştir; bunlardan birkaç tanesinin davaları şu mah
kemelerde cereyan etmektedir» şeklinde söylemek su
retiyle, meseleye ciddî olarak eğilmiş olduğunu ifa
de etmesini beklerken, bu şekilde vurdumduymaz bir 
cevap vermeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rini ne kadar ciddiye aldıklarını vurgulamak açısından 
çok önemlidir. 

Demek ki, 7 ay sonra verilen bu cevaba göre, bu 
ülkede hayalî ihracat yok; basının, her gün gazeteler
de boy boy, isim, şirket, firma bildirmek suretiyle ifa
de ettiği haberlerin hepsi asılsız! Dilden dile dolaşan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hemen hemen 
her birinin haberdar olduğu bu konuya ilişkin tered
dütlerin giderilmesini ısrarla, bir milletvekili olarak, 
beklemeleri karşısında, bu konuya cevap vermiş ol
duklarını söylemelerini ve adeta «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi zabıtlarını tekrar okuyun» anlamına gelen 
bu ifade tarzını ve bu cevabı kabul etmemizin müm
kün olmayacağını ifade etmek isterim. 

Bunun sonucunda Sayın 'Bakana şunu söylemek 
isterim : 7 aydır beklettiniz; buraya çıkıp cevap ver
mek zahmetine sizi sokmamak için yazılı olarak sun
duğum ve ilgisizliğiniz yüzünden ve birtakım korumuş 
olduğunuz holdinglerin arkasında... 

IBEHÎÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Yavaş 
konuş. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) ... korumuş olduğu
nuz birtakım ayrıcalıklı firmaların içyüzlerini ortaya 
çıkartmamak için kasıtlı olarak gizleyip, sakladınız bu 
olayların üzerine gitmeyişinizi ve Meclis kürsüsünden, 
onları âdeta koruyormuş, tasvip ediyormuş şeklin
deki davranışınızı üzüntü ile karşıladığımı ifade ede
rim. 

Türkiye'de hayalî ihracat olaylarının mevcudiyeti
nin gayet güzel bilindiğini; ancak, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin bu konudaki faaliyetleri ve fonksi
yonlarını bir türlü harekete geçirmemek konusundaki 
temayüllerinizi bir milletvekili olarak üzüntü ile kar
şıladığımı ifade etmek istiyorum. 

Bu konuşmayı tam bir yıldır yapmayı düşünüyor
dum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak büt
çe müzakereleri sırasında Sayın Bakanın o konuşmuş 
olduğu ifade tarzını tekrar dile getireceğim. 

Elbette ki, bu olayların üstüne gidiyoruz; bunları 
size getireceğiz, ismen vereoeğiz; yapılmış olan ko
vuşturmalar hakkında bilgi vereceğiz. Ancak, «Za
manımız az» şeklindeki, vaktiyle vermiş olduğu ifade
lerden sonra, gelip bu şekilde burada beyanatta bu
lunmasını, tekrar, üzüntüyle kabul ettiğimi ifade eder, 
hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, konuşmacı, konuşmasında, bakanlığa tarizde bu
lundu. Sırf o konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 
söz veriyorum; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMIET KAYA ERDEM (tzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sayın konuşmacı, sözlü 
sloruya bu şekilde kısa cevap vermiş olmamı, bakan
lığıma ve şahsıma yakıştıramadığını belirtti; bunu 
açıklamak için söz aldım. 

Sizlere ve Meclise odan hürmetimden dolayı bu şe
kilde kısa cevap verdim. Sözlü soruların nitelikleri 
içtüzükte gayet açık olarak gösterilmiştir. İçtüzüğün 
94 üncü maddesinde şöyle denilmektedir : «Soru, kısa, 
gerekçesiz ve şahsî, mütalaa ileri sürülmeksizijı bir 
önerge ile hükümet adına sözlü veya yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere, Başbakan veya bakamlardan 
açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibaret
tir.» 

Yine İçtüzüğün 95 inci maddesinde : «Aşağıdaki 
sorular Başkanlıkça kabul edilmez : 

a) ıBaşka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi müm
kün olan konular» denilmektedir. 

Hayalî ihracat konusu, burada iki kere Meclis araş
tırmasına konu edilmiştir. Hükümet 20 dakika, grup
lar asgarî 20'şer dakika ve önergeyi veren şahıs, bu
rada konuşmuşlardır; muhtelif vesilelerle de konu or
taya atılmıştır. Bundan bir ay evvel. Meclis araştır
ması konusu olarak hayalî ihracat konusunda, benim 
burada 5 dakikada söyleyeceğim şeylerin dört misli 
faslası Meclis zabıtlarında vardır. 'Ben, gündemde bek

leyen birçok soru olduğundan, Meclisin zamanını al
mamak için kusa cevap verdim. Yoksa, Meclis zabıt
larında olan konuyu önüme alır, gelir arkadaşlarıma 
burada okurdum. Bu hususun, bir bakana yakıştırıl-
mamasına veya bir bakanlığa tariz olarak kullanıl
masına üzüldüğüm için söz aldım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — 'Soru cevaplandırılmıştır. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakanımızın vermiş olduğu bu izahat karşısında, be
nim bir milletvekili olarak, mutlaka bir cevap hakkım 
doğmuştur. İzahat vermek için ve Sayın Bakanımızın 
yanlış düşüncede olduğuna ifade etmek açısından söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgenç, ben Sayın Bakan, iç
tüzüğün 70 inci maddesine göre, kendilerine, «Vurdum
duymaz», «Koruduğunuz 'holdingler» şeklinde ithamda 
bulunduğunuz için, kendisine içtüzüğün verdiği imkâ
na göre cevap hakkı tanıdım. Bu itibarla, Bakan, iç
tüzüğün 70 inci maddesine göre konuşmuş ve size bir 
söz hakkı düşmüyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Usul 
hakkında ısöz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, hangi usul hak
kında efendim?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efendim, 
Sayın Bakan, sizin uygulamanızı da, içtüzüğü de de
ğiştirici şekilde ifadeler kullandığı için, bu usulü be
lirtmek üzere söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, sözlü ve yazılı sorular, so
ran ve bakan arasındaki bir diyalogdur. Bu itibarla, 
usulsüz bir söz yoktur, Sayın Bakanın konuşmasıyla 
ilgili size de bir cevap hakkı düşmez efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yani, 
Başkanlığın uygulamasını da eleştirmiyor mu Sayın 
Bakan? 

'BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey söyleme
di, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — içtüzüğü 
de eleştirmiyor mu? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
19. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Avru

pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Sayın İbrahim UraF 
in Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

'BAŞKAN — 20 nci sırada, Sayın Davut Abacı
gil'in Kültür ve Turizm Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — 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 Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Sayın Salim Erel'in 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 22 nci isırada, Sayın Fikri Sağlar'ın, 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

ıSayın Sağlar?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki, Sayın Enver Öz
can'ın, Başbakandan sorusu, görevli bulunmaları se
bebiyle ertelenmiştir. 

24. — 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) 

'BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, Sayın Natfbantoğlu' 
nunnun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından so
rusu, İçtüzüğün 97 inci maddesine göre ertelenmiş
tin 

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

BAŞKAN — 25 linçi sırada, Sayın Muzaffer Yıl
dırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Sayın Günseli Özka
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın (bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) 

ıBAŞIKAN — 27 ncii sırada, ISayın Türkân Arıkan' 
in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdcm'in cevabı (6/851) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Sayın. Türkân Arıkan' 
in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından soru
su vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. ithalat ve ihracattan alınan fonlar ile ihra
cata ödenen primler, fonlar, faiz farkı iadeleri ve ver-
gti iadeleri nedeniyle, ithalatçı veya ihracatçı kuruluş
lar tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında 
hazine aleyhine açılmış olan davaların sayısı nedir? 
Dava konusu toplam TL. tutarı nedir? 
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Som 2. İthalat ve ihracattan alınan fonlar ile ih
racata ödenen primler, fonlar, faiz farkı iadeleri ve 
vergi iadeleri nedeniyle, 1.1.1984 tarihinden önce veya 
sonra hazine aleyhine açmış oldukları davalardan, 
1.1.1984 - 30.6Jl 986 tarliihleri arasında vazgeçen ku
ruluşlar var mıdır? Varsa 'bunlarla ilgili bilgiler aşa
ğıdaki cetvele göre nedir? 

i.1.1984-30.6.1986 
tarihleri arasında Davayı Davadan Vazgeçtiği 
davadan vazgeçen açtığı vazgeçtiği davanın 

kuruluşun adı tarih «tarih tutarı Tl.. 

Soru 3. Hazine aleyhine açtıkları davalardan, 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında vazgeçen bu ku
ruluşların ithalat ve ihracatla ilgili fon, prim, faiz 
farkı iadesi, vergi iadesi konusunda herhangi bir ta
lepleri yerine getirilmiş midir? Getirilmişse bunlar ne
lerdir? 

IBAŞKAN — 'Buyursunlar Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca bu şekilde davalar açılabilmektedir. Ge
nelde dava açma yetkisi Maliye ve Gümrük Bakan
lığının elindedir. Devletin, mahkemeler nezdinde açı
lan davalarını takip etmek yetkisi de yine Maliye ve 
Gümrük Başkanlığındadır; ancak, (kambiyo kontrolör
leri ve diğer denetim organlarının da neticesi ihracatı 
ilgilendirdiği için, açtığı davalar vardır. Bunlar için 
elde edilen 'bilgileri arz ediyorum : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 1.1.1984 -
30.6.1986 tarihleri arasında ithalat ve ihracat işlem
leriyle ilgili olarak açılan davalara ilişkin bilgiler -ya
ni bu, yalnız ihracatla değil, ithalatla da alâkalıdır; 
usulsüz ithalat ve !bu konularda yapılan İşlemleri de 
kapsamaktadır- şöylece özeti enebilıir. Açılan dava sa
yısı 539, sonuçlanan dava sayısı 27; davalarda talep 
edilen toplam tutar 3 milyar 348 milyon lira. Sonuç
lanan davalardan Hazineye sağlanan gelir 2 milyon 
222 ıbin lira; ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar hakkında 
aynı dönem içinde açılan ve müsteşarlığımızca vazge
çilen dava bulunmamaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 1.1.1984-30.6.1986 
tarihleri arasında ithalat ve ihracat işlemlerıiyle ilgili 
olarak açılan dava adedi 36'dır; yani ihracatçılar tara
fından bakanlık aleyhine açılan davaların sayısı 36' 
dır. İhracatçılar tarafından ihracat nedeniyle haksız ye

re alınan, ihracatta vergi iadesiyle ilgili olarak, söz 
konusu dönemde, haksız yere alınan, ihracatta vergi 
iadesli asılları için açılan 36 adet dava karşılığı ola
rak toplam 21 milyar 867 milyon Türk Liralık dava 
açılmıştır. 

Arz ederim. 

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

dim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakana, 
cevap verdikleri için, her şeyden önce teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Cevaptan (izleyebildiğim kadarıyla, 3 milyar liralık 
dava açılıyor ve bunun karşılığında 200 milyon lira 
civarında bir tahsilat yapılıyor. Demek ki, bir düşük
lük söz konusu; yani açılan davanın karşılığında, tah
silatla davanın açılışı arasında büyük bir süre geçiyor. 
Bu süre, enflasyon oranını ve faiz oranlarını düşür
düğümüz takdirde, Hazine aleyhine büyük kayıp de
mektir; çünkü o para zamanında tahsil edüebilse, bel-
kli birtakım yerlere sarf edilir ve kamu hizmetlerinde 
kullanılırdı. Şu halde, bir açıdan, bu davaları hızlan
dırmak, belirli ölçüler içinde çabuklaştırmak gerektiği
ni vurgulamak istiyorum. 

İkincisi, benim bu soruyu sormaktaki amacım 
şuydu : Bana gelen bir bilgiye göre, bazı firmalar, Ha
zine aleyhine açtıkları çok büyük tutardakji davalar
dan vazgeçmektedirler. iBir firmanın Hazine aleyhine 
açtığı bir davadan vazgeçebilmesi için, karşılığında 
mutlaka, belirli ölçülerde bir çıikar sağlamak için te
minat almış olması lazımdır. Bu soruyu onun için 
sormuş bulunuyorum; gerektiği zaman bu konuları 
tekrar yüce Meclise getireceğim. 

Saygılar sunarım. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
mekte ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/854) 

BAŞKAN — 29 uncu sıradaki soru Sayın Arı-
kıan'a ait olup, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre er
telenmiştir. 
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30. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Sayın Günseli öz
kaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek «ayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Sayın Arıkan'a ait 
soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yönetim 
ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında 
yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/858) 

BAŞKAN — 32 nci sıradaki ve 33 üncü sıradaki 
sorular, Sayın Arıkan'a ait olup, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

34. — 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 — 34 üncü sırada, Sayın Hüseyin Avni 
Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Güler?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

35. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

IBAŞKAN — 35 inci sırada, Abdurrezak Ceylan' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi (6/859, 4/278) , 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Sayın Murat Sökmen-
oğlu, soru önergesıini geri almıştır, buna ilişkin öner
gesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan 36 nci sıradaki sözlü soru öner

gemin, güncelliğini kaybettiğinden, geri verilmesi için 
gündemden çekilerek tarafıma iadesini saygıyla rica 
ederim. 

Murat S-ö'fcmenoğlu 
(Hatay 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi gerii verilmiştir. 
37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl

gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

(Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/873) 

•BAŞKAN — 38 linçi sırada, Sayın Yılmaz Has-
türk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

öğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/861) 

IBAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun, Başbakan Yardımcısından sorusu var
dır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
40. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 

dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/862) 
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41. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 

42. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

(BAŞKAN — 40, 41 ve 42 nci sıradakli sorular, 
Sayın Barış Çan'a ait olup, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir. 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) 

ıBAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Sayın Nalbantoğ-
lu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine ıgöre erte
lenmiştir. 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışlarına iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/867) 

(BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sıayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti

cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — 45 inci sıradaki Sayın 'Barış Çan'a 
ait soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelen
miştir. 

46. — 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 — 46 nci sırada, Sayın Metin Üstünel' 
in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek saym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Dûnizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 

Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden alın
ma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/784) ' 

IBAŞKAN — 47 nci sırada, Sayın Halil İbrahim 
Sahin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Tekirdağ Milletvekili Salih* Alcan'ın, Te

kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 48 linçi sırada, Sayın Salih Alcan'ın, 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. ıBuradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmliştir. 
49. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

IBAŞKAN — 49 uncu sıradaki, Saym Abdullah 
Çakırefe'nin sorusu, soru sahibinin izinli bulunması 
nedeniyle, ertelenmiştir. 

50.— 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) 

BAŞKAN — 50 inci sırada, Sayın Mehmet Üner' 
in, (Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — 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 — 51 inci sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Eırel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Sayın Musa Ateş'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ateş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor, Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 
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BAŞKAN — 5 3 üncü sırada, Sayın Halil İbrahim 
Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Gevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) 

iHAŞKAN — 55 inci sırada, Sayın Sökmenoğlu' 
nun, Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soıru ertelenmiştir. 
56. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'in, 

Tunceli Hinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Sayın Ali Rıdvan Yıl-
dırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Ortadoğu 

ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere, ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Sayın Tevfik Bilal'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) 
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BAŞKAN — 58 inci sırada, Sayın Murat Sök-
menoğlu'nun, Başbakan Yardımcısından sorusu var
dır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad

yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin' 
Başbakandan sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilme
sine dair önergesi (6/809, 4/277) 

BAŞKAN — 59 uncu ısırada, Sayın Coşkun Bay
ram, sorusunun yazılı soruya çevrilmesini istemiştir; 
önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12.11.1986 günlü Genel Kurul Gündeminin 59 uncu 

sırasında bulunan 6/809 esas nolu sözlü sorumun, 
yazılh soruya çevrilmesini saygı ile arz. ederim. 

Coşkun 'Bayram 
Adana 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cektir. 

60. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Sayın Erol Ağagil' 
in sorusu, görevli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

61. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Sayın Günseli Özka
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 
> Sayın Özkaya?.. Buradalar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

63. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların du
rumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — 62 ve 63 üncü sırada, Sayın Mehmet 
Sait Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sorular ertelenmiştir. 
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64. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, I 
ara seçimler nedeniyle Bingöl ilinde yaptığı konuşmaya \ 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusunu geri aldığına dair | 
önergesi .(6/816, 4/279) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Sayın Mehmet Sait 
Erol, sorusunu geri almışlardır, önergesini okutuyo
rum : j 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü, yani 12.11.1986 Çarşamba günkü Günde- j 

min 64 üncü sırasında yazılı 6/816 sayıllı soru öner- j 
gemi geri alıyorum. I 

Yüksek bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Sait Erol j 

Hakkâri I 
BAŞKAN — Soru, geri verilmiştir. I 
65. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Sayın Mehmet Sait 
Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
66: — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

'BAŞKİAN — 66 ncı sırada, Sayın Günseli Özka
ya'nın, (Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim ge- I 
zilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu levha 
taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/822) j 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebebi- I 
ne ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara iliş- I 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) I 

69. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba- I 
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru I 
önergesi (6/831) j 

BAŞKAN — 67 ve 68 inci sıralardaki, Turan Ba-
yezit'e ait sorular, mazeretli bulunmaları; 69 uncu I 
sıradaki, Sayın Ağagil'e ait soru, görevli bulunmaları I 
sebebiyle ertelenmiştir. 1 

I 70. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se-
| çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Sayın Salim Erel'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
ı Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
İ 71. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
J Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın intifa 
j hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilmesine 

dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 
J iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/828) 

\ BAŞKAN — 71 inci sırada, Sayın Halil İbrahim 
Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz' 

in, Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki ge
cekonduları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/832) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Sayın Ömer Necati 
Cengiz'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Cengiz?.. Yoklar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-
I lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
I çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

I BAŞKAN — 73 üncü sırada, Sayın Abacıgil'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

I Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

J Soru ertelenmiştir. 
I 74. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay-
I seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
I afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
j Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

BAŞKAN — 74 üncü ısırada, Sayın Mehmet Üner* 
I in, Bayındırlık ve ıtskân Bakanından sorusu vardır. 
I Sayın Üner?.. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
1 Soru ertelenmiştir. 
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75. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Sayın Kadir Narin'in, 
içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir., 
76. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer-

' kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Sayın Salih Alcan'ın, 
, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu var

dır. 
Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
77. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı 

İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından, sözlü soru öner
gesi (6/839) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Sayın Paşa Sarıoğlu-
nun, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Sarıoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
78. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Doğru Yol Partisi milletvekillerince İsparta 
ve Antalya illerinde düzenlenen toplantıların engel
lenmek istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/840) ile (6/869) numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına dair önergesi (4/280) 

BAŞKAN — 78 inci sıradaki, isoruyu Sayın Mu
rat Sökmenoğlu'nun • geri istemelerine ait önergeyi 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan 78 ve 86 ncı sıralardaki, An

talya olaylarıyla ilgili sözlü sorularımın, vaki meclis 
araştırması açılması için verilen önergenin reddedil
mesinden sonra bir mana ifade etmeyeceği için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gündeminden çekilerek ta
rafıma verilmesini saygıyla ırica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Sorular geri verulmiştir. 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

81. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 79, 80 ve 81 inci sıralardaki soru
lar, Turan Bayezit'e ait olup, mazeretli bulunmaları 
nedeniyle ertelenmiştir. 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

BAŞKAN — 82, 83, 84, 85 inci sıralardaki, Muh
teşem Vasıf Yücel'e ait sorulaır, soru sahibinin izinli 
bulunmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

86. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, Doğru Yol Partisi tarafından Antalya' 
da düzenlenen mitingle ilgili olarak alınan önlemlere 
ve meydana gelen olayların sorumlularına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/869) 

BAŞKAN — 86 ncı sıradaki soru, biraz evvel oku
tulan geri alma istemine dahil bulunduğundan, geri 
verilmiştir. 
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87. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, 
Çankırı - İlgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana gelen 
yangından zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/870) 

BAŞKAN — 87 nci sırada, Sayın Cemal özde
mir'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu var
dır. 

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

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

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

Yozgat Milletvekili Selaihattin Taflıoğlu'nun, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 
önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya 
İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

2. — 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 Değiş- \ 
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

88. —Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru. önergesi (6/871) 

BAŞKAN — 88 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Altunakar?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

'BAŞKAN — Giresun Milletvekili Burhan Kara 
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 saydı Sen-
dikalar Kanununun 28.8:1983 tarih ve 2882 sayılı Ka
nunla Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının 
değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler (Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 
3. — istanbul Milletvekili Sabit 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) 

BAŞKAN — Üçüncü sırada, İstanbul Milletve
kili Sabit Batumlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Raporun müzakeresi ertelenmiştir. 
Gündemde bugün için görüşülecek başka bir ko

nu kalmamış bulunduğundan; gündemde bulunan ko
nuları görüşmek için, 13 Kasım 1986 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.57 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 

I. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Şökmen-
oğlu'nun, Türk Lirası ödemeli transit yakıtın dövize 
çevrilerek yurt dışına transferi için Türk armatörle
rine müsaade verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in yazılı cevabı {7/1279) 

Türküye Büyük .'Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Türkiye'nin döviz ihtiyacı olduğu halde Türk ar

matörlerine TL. ödemeli transit yakıt satışının dövi
ze çevrilerek yurt dışı (transferine müsaade ©dilmesi 
hususunda aşağıdaki sorularımın Mailiye ve Gümrük 
Bakanı Sayın Kurtcebe Alptemoçin tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi 
saygı ile rica ederim, 

M. Murat Sökmen oğlu 
Haltay 

1. Türkiye'de Türk armatörlerine TL. ödeıme'Jİ 
(transit yakıtın dövize çevrilerek yurt dışına trans-, 
feri için müsaade verilmiş midir? 

2. MaıMye Bakanlığının hu müsaadesi hangi fir
mayadır? Niçin hu uygulamaya gerek duyulmuştur? 

3. Türkü ye'nin döviz ihtiyacı olduğu hailde ve ' 
petrol işi yapan diğer yabancı 'firmalara döviz trans
ferine müsaade edilmediği halde hu firmaya hangi 
gerekçe ile müsaade edilmekte ve bundan Devletimiz 
ne kadar zarara uğratılmış olmaktadır? Bu hususta 
Cumhuriyet Hükümetimizin almış olduğu önlemler 
nedir? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 22 . 9 . 1986 
Gümrükıbr Genel Müdürlüğü 

Sayı: GÜM/ASU : 3024717-70/38103 

Türküye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1.9.1986 Gün 
ve 7/1279-6616/25770 sayılı yazısı. 

İlgi yazınız konusu Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun yazılı soru önergesinin ce
vaplandır ıılmaısinı teminen yapılan incelemeler sür- I 
dürülmeiktedir. . 

Bu nedenle, ek süreye ihtiyaç duyulduğundan, 
gereğini müsaadelerinize arz ederim. I 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakam I 

CEVAPLAR (Devam) 

TC 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı 31 . 10 . 1986 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : GÜM.A.S.U.: 3024717-70/44415 

İlgi : (a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkan
lığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1.9.1986 
tarih ve 7/1279-6616/25770 sayılı yazısı. 

(b) 22.9.1986 günlü, 3024717-70-38103 sayılı ya-
z'.mız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
tarafından sorulan ilgi yazınızda 'belirtilen sorulara ^ 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun tatbikatına iliş
kin Gümrük Yönetmeliğinin 1380 inci maddesinde 
«Yabancı gemilerle yabancı limanlara sefer yapan 
mıilılî gemilerin, yakıt (her türlü yakacak ve akaır-
yaJkıtılar) ve yağlayıcı maddeleri ile kumanyaları (ge
mi adamları ve ydlculaon yiyecek ve içecekleri tekel 
maddeleri dahil) antrepo ve sundurmalardan veyahut 
memleket dahilinden verilebilir. 

Antrepo veya sundurmalardan verilecek gümrük 
vergileri ödenmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve ku
manyalardan gümrük vergileri aranmaz...» denilmek
tedir. 

Bu hükümler gereğince, özel antrepo olarak ka
bul edilen gerek tanklarda gerekse gemilerde 'bulu
nan transit akaryakıt, yabancı gemiler ile yabancı 
ülkelere sefer yapan Türk gemilere ihrakiye olarak 
verilmektedir. 

Diğer taraftan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Petrol 'İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 
25.7.1986 gün ve 6739 sayılı yazıda; memleketimiz
den transit geçen veya yurt dışına sefer yapan ge
milerde ihrakiye olarak Motorin ve Ful-Oil kulla
nıldığı, her İki ürünün fiyatlarının İtalya afişe fi
yatlarına göre tespit edildiği, Fuel-OH için halen 
memleketimizde uygulanan ihrakiye fiyatlarının İtal
ya, Yunanistan ve Süveyş'te uygulanan ihrakiye fi
yatlarının altında 'bulunduğu, Motorin üretiminin 
ise memleketimiz ihtiyaçlarını tam olarak karşılaya-
madığı, ithal edilen maliyetleri yüksek olan moto
rinin maliyetin altında bir fiyatla satılmasının dü
şünülmediği, daha düşük fiyatla ithal edilen moto
rinin tüketiciye düşük fiyatla satılmasının millî ge
liri menfî yönde değil «müspet yönde etkilediği, ba
kanlıklarınca tespüt ve ilan edilen fiyatların azamî fi-
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yatlar okluğu ve 'bu fiyatların altında, bir fiyatla sa- r 
tış yapılmasının ımıevcuıt mevzuat açısından 'herhan
gi 'bir sakıncasının bulunımıadığı ıbildkıiiknektedir. 

Bu uygulamanın dışında Türk armatörlerine TL. 
ödemdi transit yakıtın dövize çevrilerek yurt dışı
na 'transferi hususu Başbakanlık Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının görev alanında bulunmakta
dır. 

Bilgilerinize arz ederiiım. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Balkanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, görevlerinden istifa eden Devlet memurların
dan isteyeceklerin tekrar aynı görevlerine alınmala
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci'nin yazılı cevabı (7/1403) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Barbakan tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla.' 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Birçok Devlet daire, kurum ve bağlı ku
rul uslarında evvdce 5 - 1 0 - 1 5 v.s. yıl çalıştıktan 
sonra tazı nedenlerle isitlifaen ayrılıp 'bir kaç yıl son
ra tekrar aynı daire, kurum veya bağlı kuruluşlar
da görevine dönmek isteyen memurların o kuruım ve 
kuruluşlarda tekrar göreve alınabilmeteri ve ıbu su-
rötle emeklilik hakkı kazanmalarına olanak sağla
mak için bir genelge yayınlamanız olanaklı mı? 

Soru 2. Açıktan imtihanla memur alınmasına 
olanak sağlandığına göre yetişmiş becerikli memur
ların tekrar dönmesi daha yararlı olmaz mı? 

TC 
Devlet Bakanlığı 11 . 11 . 1986 

Sayı : O6-O2.1/1262-14O3/7030 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzurum Milletvekili 'Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, istifa etmiş Devlet memurlarının yeniden gö-
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reve alınmaları konusunda, Sayın Başbakana muha
tap soru önergesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Abdullah Tenekeci . 

Devlet Bakanı 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, istifa etmiş Devlet memurlarının yeniden göre
ve alınmaları konusundaki yazılı soru önergesine ce
vabımız : 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Me
murluktan Çekilenlerin Yeniden Abanmaları» başlık
lı, değişik 92 noi, maddesinin 1 inci fıkrasında : «İki 
defadan fazla olmamak üzere, memurluktan .kendi 
istekleriyle çekilenlerden veya ıbu Kanun hükümleri
ne ©öre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa 
dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta 'boş kadro bu
lunmak ve ıbu sınıfın niıtöliklıerini taşımak şartıyla, 
ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derece
sine -eşit 'bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci 
madde hükümlerine uyulmak suretiyle, diğer tor sı
nıfta, eşit derecedeki kadrolara atanabilirler» denil
diği bilinmektedir. 

'Fıkrada yer alan «... atanabilirler ...» İbaresi, 
atama konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğunu 
açıkça bdirtmektedir. Esasen genelde de kurumların 
atama işlemlerinin, hizmet icapları ve kadro durumu 
ile bağlantılı Olarak, idarî takdir yetkisi çerçevesinde, 
yürütüldüğü de 'bilinen >bir husustur. Bu 'balkımdan 
idaremin, kanundan, hizmet icaplarından ve takip et
tiği istihdam politikasından kaynaklanan, takdir yet-. 
kişini kısıtlayacak şekilde 'bir genelge yayınlayarak, 
memuriyetten istifaen ayrılmış olanların yeniden me
muriyete alınmalarının derpiş edilmesimin, uygun 
olamayacağı düşünülmekıtedir, 

2. Kaldı ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 92 neti maddesinin düzenleme gayesi 
de, memurlukta tecrübe kazanmış ve yetişmiş ele
manlardan, kendi istekleriyle çekilenlerin veya bu 
Kanun hükümlerine göre çekiilmiş sayılanların, is
tekleri halinde memuriyete tekrar dönebiılmelerini 
sağlamaya matuftur. -Bu suretle, kurumlar yetişmiş 
elemanlardan istifade edebilme1}; imkânına kavuş
muşlardır. Esasen açıktan atamalarda da bu esasa 
genellikle uyulmaktadır. 

Bilginizi rica ederim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

12 . 11 . 1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

•1. — Türkiye Büyüık Millet Meclisi Saymanlığı-
nın Nisan, Mayıs, Haziran 1986 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyüık Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/115) (S. Sayısı : 501) (Dağıt
ma tar ihi : 10.11.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 • 
GBNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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

5. — İçel Milletveikıili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

6. — 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) 

7. — Erzurum Milletvekili Hikrti Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
ûun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700)(1) 

9. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadur'm, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

10i. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

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

•14. — Bailıkesliır Mıilfetvekili Davut Abaciıgil'in, 
Balıkesir tündeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (5/709) 

15. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

.16. — Sinop Milletvekili Barış Oan'm, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

17. — Adana Milletvekili Nuri Korkrnaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

18. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

19. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ünal'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen. Merkez Kültür 



Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

21. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, 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) 

22. — İçel Milletvekilli Duıımuş 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) 

231 — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
- devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 

©as/bakandan sözlü soru önergesi (6/767) 
24. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nıaibantoğlu' 

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) 

25. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıidırirm'ın, 
Kayseri Üne 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut An-
kan'm, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşebir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) (1) 

28. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut An-
kan'ın, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Ba
kanı ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gemi (6/851) (1), 

29. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/854) (1) 

30. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

311. i— Edirne MiHeüvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/856) <1) 

32. — Edime Milletlvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne-ı 
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) (1) 

34. — 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) 

35. — Siirt Milletvekilli Melumet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.vŞ.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmen-
oğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/859) >(1) 

37. — Konya Milletvekili Salîm E'rel'in, bazı 'böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1) 

38. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/873) (1) 

39. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmen-
oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) (1) 

40. — Sinop MMetivekiM Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) (1) 

41. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) (1) 

42. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) <>1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

44. — Hatay Mületvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla-



rina ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/867) (1) 

45. — Sinop Milletvekili Barış Oan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

46. - - 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) 

47. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

48. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te-
kftrdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

49. - - Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Ayvalık - Sarımsaklı Eğittim, Spor ve Turistik Tesis
lerine lişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

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

51. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

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

53. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanımdan sözlü soru öner
gesi (6/800) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) (1) 

56. — Tunceli MiUetvekii Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

57. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar

şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

58. — Hatay MiUetvekii Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

59. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

60. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

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

62. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

63. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

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

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

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

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ye 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

69. — Kırklareli Milletveküli Erol Ağagil'in, biri 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

70. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

71. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alamn 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) 

72. — 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) 

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

74. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Kaidir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm. nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

76. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

77. — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun, Ağrı 
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839) 

78. — 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) 

79. — Kahramanmaraş Milletveküi Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Ağ-
caşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

81. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 
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83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu - Ay bastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/846) 

84. — Zonguldak Milletvekili * Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/848) 

86. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Doğru Yol Partisi tarafından Antalya* 
da düzenlenen mitingle ilgili olarak alınan önlemlere 
ve meydana gelen olayların sorumlularına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/869) 

87. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, 
Çankırı - İlgaz İlçesi Balcı Köyünde meydana gelen 
yangından zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçları
nın karşılanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/870) 

88. — Diyarbakır Milletveküi Mahmud Altun-
akar'm, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/871) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER 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 Kanun
la Değişlik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Ko
nuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 
21.10.1986) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nutn Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/987) (S. Sayısı : 491) . (Dağıtma tarihi : 
30.10.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yıü : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 501 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının, Nisan, Mayıs, Hazi
ran 1986 Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi He

saplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/115) 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Meclis Hesaplarını İnleceme 5.11. 1986 
Komisyonu 

Esas No. : 5/115 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Nisan 1986 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu 612 488 797,07 
Nisan - Mayıs - Haziran 1986 aylarında Ziraat Bankasının aklığı para 7 265 118 136,— 

Toplam 6 652 629 338,93 

Nisan - Mayıs - Haziran 1986 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı pıara 6 563 833 191,73 

Temmuz 1986 başında bankada mevcut para 88 796 147,20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan - Mayıs - Haziran 1986 aylarına ait hesapları incelendi; 
Nisan 1986'da Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan 612 488 797,07 lira borcu ile Nisan - Mayıs - Hazi

ran 1986 aylarında Hazineden 7 265 118 136,— lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 
6 652 629 338,93 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 6 563 833 191,73 lira tenzil edildikten sonra Temmuz 
1986 başında Bankadaki kasa mevcudunun 88 796 147,20 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf 
evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ahmet Yılmaz Fahri Şahin Uy as Aktaş 

Giresun Malatya Samsun 

Üye Üye Üye 
Coşkun Bayram Hilmi Biçer Akif Kocaman 

Adana Sinop Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 




