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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İzmir Miletvek'ili Veli Aksoy, Bge 
Üniversitesindeki bazı fakültelerde idare 
ve polisin işbirliği neticesi öğrenci dernek
lerine yapılan baskılar; 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın, ba
sında son günlerde çıkan, çocuklarımızı 
ve gençliğimizi hedef alan Hıristiyanlık 
faaliyetleriyle ilgili yazılar ve dinî eğitim 
ve öğretimde alınması gereken tedbirler; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
iSökmenoğlu da, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki anarşik olayların önlene
memesi, büyük şehirlere kayması ve gide
rek değişik boyutlar arz etmesi; 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

tçişleri Bakanı Mustafa Kalemli de 
bu konuşmalara cevap verdi. 

Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Veysel Ata-
soy'un vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
üe, 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 
nun, Adalet Komisyonu üyeliğinden isti
fa ettiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas

ları Hakkında 27.9.1984 Tarihli ve 3046 
Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/375) 

yeniden incelenmek üzere geri gönderilme
sine ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerine, 
Anayasa Komisyonunda bulunan tasarı
nın, Hükümete; 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın 
(6/1) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına dair önergesi üzerine de, sözlü 
sorunun, soru sahibine; 

Geri verildikleri bildirildi. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
10 arkadaşının, dış politika ve savunma 
sorunlarımız konusunda bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesinin (8/1) ön-
görüşmelerinin, alınan karar gereğince, 
2.2.1988 Salı günkü birleşimde yapılacağı 
açıklandı. 

Adana Milletvekili M. Selahatfin Kı
lıç ve 11 arkadaşının, Güneydoğu Anado
lu Projesinin halka maledilmesi, hızlandı
rılması ve projedeki tesisler arasında 
uyum sağlanabilmesi için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1) üzerindeki öngörüşmeler tamam
landı; Meclis araştırması açılması redde
dildi. 

Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 
Hatay İlindeki topraksız çiftçilere daha 
önce dağıtılmış olan toprakların geri alın
dığı ve Hatay üi dışından getirilenlere ve
rildiği iddiasına ilişkin (6/2) sorusuna, 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci cevap 
verdi. 
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(6/3), (6/6) numaralı sözly sorular, il
gili bakanlar Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından ertelendiler. 

'(•6/5) numaralı sözlü sorunun işlemden 
kaldırıldığı ve gereğinin biJahara Başkan
lıkça yerine getirileceği bildirildi. 

28 Ocak 1988 Perşem'be günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.55'te son verildi. 

II. — GELEN 

28 a 1 „ 1988 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, fitre, zekat, kurban derisi ve 
bağırsakların toplanmasında sosyal yar-
dımilaşma ve dayanışma vakıflarının başa
rılı olamadıkları iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1988) 

2. — Tdkat Milletvekili Kâzım Özev' 
in, yapımı tamamlanan Tokat il merkezin
deki doğumevinin hizmete açılmamasının 
nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonundan 1986 ve 1987 
yıllarında kaç kişiye ne kadar yardım ya
pıldığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru ötaerigesi (7/31) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.1.1988) 

Başkan 
'Başkaınveikili 
îlyas Aktas 

Kâtip Üye 
KırklıaıreıM 

Cemâl özbilen 

Kâtipv Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

KÂĞITLAR 

Perşembe 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan'ın, 29 Kasım Milletvekili Genel 
Seçimlerine katılan ve seçimi kazanama
yıp da tekrar eski görevlerine dönmek 
için talepte bulunan Devlet memurlarına 
ilişkin Barbakandan yazılı soru önergesi 
(7/32) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.1.1988) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gür-
seler%, süne böceğinin Trakya bölgesin
de 1987 yılında meydana getirdiği zarara 
ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köylşleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/33) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 27.1.1988) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, 24 Ocak kararlarının gayesi
ne ulaşmadığı İddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/34) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.1.1988) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, piyasaya sürülen radyasyonlu 
çay miktarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/35) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 27.1.1988) 

_ 4 __ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sangül (İstanbul), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

İBA'ŞKİAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Adı okunan millet
vekillerinin, salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, işçi ücretlerinin düşük ol
ması, enflasyonun ücretlere etkisi ve alın
ması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — 3 arkadaşı'mız gündem 
(dışı söz istemişlerdir, kendilerine sırasıyla 
söz vereceğim. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş 
Müffcüoğlu, ülke genelinde işçi ücretlerinin 
düşük olması nedeniyle gündem dışı söz 
istemişleridir; buyurun eferidim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Müftüoğlu, konuşma süreniz 
5 dakikadır. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. 

Ülke genelinde, kamu kesimi işçilerine 
ödenmekte olan ücretlerin yetersiz olması 
nedeniyle söz almış bulunuyorum. 

(Bolu Milletvekili Seçkin Fırat'a ka-
'dar yoklama yapıldı) 

ıBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere 'başlıyoruz. 

1988 TürMyesiriin gündeminde, Ibirçok 
iç ve 'dış sorun 'bulunmaktadır. Bu so
runlardan bir tanesi de, hiç kuşkusuz, işçi 
ücretleridir. Bugün, Hükümetin gütmek
te olduğu yanlış ekonomik politikaların 
'doğal sonucu alarak, tüm iş kollarında 
işçilerin 'almakta oldukları ücretler yeter
siz kalmıştır. Özellikle, kamu keşlimi iş
çilerinin mağduriyetleri daha fazladır. 
Bir yıl önce yapılan toplu iş sözleşmele
rinden sağlanan yetersiz ücret zamları, 
Hükümetin önleyemediği aşırı enflasyon 
nedeniyle sıfıra inmiş durumdadır. Bu 
nedenle, işçi ücretlerinin çok düşük oldu
ğu gerçeğini kimse inkâr edemez; edemez, 
çünkü, bugünlerde işçi ücretlerine ek zam 
'talepleri 'tartışılmaktadır. Hükümetin, ge-
cikmdden, işçi ücretlerine ek zam yap
masını, özellikle gecikmeden yapmasını 
italep etmekteyiz. 1987 yılında yüz'de 60 
olarak gerçekleşen enflasyon, işçilere sağ
lanan yüzide 29 ücret zammının tamamını 
götürmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 
55 inci maddesi, «Ücret emeğin karşılığı-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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dır. Devlet, çalışan'larm yaptıkları işe uy
gun adaletli 'bir ücret elde etmeleri ve dü
ğer sosyal yardımlardan yararlanmaları 
'için gerekli tedbirleri alır» demek sure
tiyle, emeğin karşılığı olan ücretin, yapılan 
işe uygun ve afdalötli olmasını öngörmek
tedir. 

Siz, 'bu kıstasa aykırı şekilde 'ücret tes
pit ettiğinizde - ki, dört yıldır görülen 
odur - Anayasaya aykırı davranmış olur
sunuz. 

'Daha önceki yıllarda enflasyon hede
fini saptıyor, ücret zamlarının bu sınırı 
aşamayacağını söylüyordunuz. Bu yıl da 
makul bir seviye şeklinde, ne olduğu belli 
olmayan ıbir hedef ortaya çakardınız; bu 
da herhalde yüzde 50, yüzde 70 arası bir 
hedef olsa gerektir. 

Sizin hedeflediğiniz enflasyon oranı 
hiçbir zaman gerçekleşmemiştir; ücret 
zamları da Ihep enflasyonun altında kal
inistir. örnek veriyorum: 1983 'ite enflas
yon yüzde 29, ücret zammı yüzde 22*dir; 
19841te enflasyon yüzde 46, ücret zammı 
yüzde 29'dur; 1985te enflasyon yüzde 45, 
ücret zammı yüzde 27'dir; 1986\l!a enf
lasyon yüzde 40, ücret zammı yüzde 29 
ve nihayet T987'de enflasyon yüzde 60, 
ücret zammı ise yüzde 29'dur. 

Görüldüğü gilbi, yıllar itibariyle veri
len ücret zamları hiçbir zaman tatminkâr 
olamamıştır. Siz, 1987 yılı başında enf
lasyon hedefini yüzde 25 alarak ilan etti
niz ve sözleşme zamlarını da bu orana 
yakın tuttunuz; ancak, 1987 enflasyonu, 
hedefin çok uzağında, yüzde 60 olarak 
ıgerçekleşmişitiir. Bu, devletin toplu iş söz
leşmelerini tek yanlı ihlalidir. 

Bu rakamlar da göstermektedir 'ki, siz 
enflasyona nakavt olmuş 'bir Hükümetsi
niz. Nakavt olduğunuz enflasyon sonucu, 
1980^de 6 lira olan ekmek, 19881de 150 
lira; 1980'de 250 lira olan et 1988'de 

4 400 lira; 19801de 6 lira olan yumurta 
198'8'de 80 lira; 1980'de litresi 35 lira oilan 
ayçiçek yağı, 1988'de 1 350 liradır. 

Temel maddelerdeki hu artışlara kar
şılık, işçi ücretlerinin satın alma gücü 
ne olmuştur, bir de ona bakalım. 

1980'de SEKA Kâğıt Fabrikasında 
çalışan bir kâğıt işçisinin ortalama saat 
ücreti 105 lira, günlük yevmiyesi ise 
840 liradır. Aynı işçinin 1988'de saat 
ücreti 630 lira, yevmiyesi 4 725 liradır. 
Bir kâğıt işçisi 1980'de bir yevmiyesi ile 
140 ekmek, 140 yumurta alabilmlekte t 

iken, ıbugün 31 ekmek ve 10 yumurta 
ala bilmektedir. Yine aynı kâğıt işçisi 
1980'de bir günlük yevmiyesi ile 3,5 kilo 
et alırken, bugün ancak 1 kilo et ala
bilmektedir. 

örnekleri çoğaltmak mümkün. Maden 
işçisi de aynı durumdadır, diğer işçiler 
de. Kaldı iki, bunlar bilinen; fakat, Hü
kümetçe kabul edilmeyen acı gerçekler
dir. Sadece, aralık ayının şok zamları 
her aileden 33 bin lirayı alıp götürmüş
tür. 

Kamu kesiminde ilk toplu sözleşme, 
orman işçileri adına yapılmıştır. Bu söz
leşmeyle orman işçilerine verilen yüzde 
25 ücret zammı çok düşüktür; zaten çok 
düşük ücret almakta olan orman işçileri, 
hu sözleşmeylle mağdur edilmiştir. 1987 
enflasyonu, son zamlar ve 1988 enflas
yonu nazara alınmadan tespit edilen 
Ücret zammı, - yarın asgarî ücret tespit 
edildiğinde - toplam ücret, asgarî ücre
tin altında kalacak ve orman işçileri, 
toplu sözleşmeye rağmen, asgarî ücretle 
çalışmaya mahkûm edileceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, işçilerimizin ger
çekten ağır olan ekonomik şartlardan 
arındırülması Ve ücretlerinde iyileştirme 
yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu
nun için, öncelikle Asgarî Ücret Tespit 
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Komisyonunun toplanarak, gerçek ve 
adil »bir asgarî ücreti tespit etmesi gere
kir. 

İkinci olarak da, kamu kesiminde ça
lışmakta olan işçilere ek zam verilmesi 
şarttır. Sözleşmelere, sonradan bir ek
lenti yapılmasına hiçbir yasal engel 
yoktur. Toplu iş sözleşmeleri, işçiterin 
ekonomik ve sosyali durumlarını iyileş
tirmek için yapılır. Toplu iş sözleşmele
rine her zaman işçi lehine eklentiler ya
pılabilir; ancak, Hükümet, Nasrettin 
Hoca misali ipe un sermekte ve ek zam 
yapmaya gönülleri olmadığından, birta
kım geçersiz ve tutarsız gerekçeler yarat
makta ve bunlara sığınmaktadır. Oysa, 
bu tip bir uygulama, 1986 yılında or
man işçileri adına yapılmıştır. Orman İş
çileri Sendikasının yaptığı toplu dş sözleş
mesinden, bir başka sendikaya üye olan 
veya sendikasız olan işçiler, Başbakan
lığın 29.9.1986 tarihli yazıları doğrultu
sunda, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili 
sendika arasında yapılan 13.11.1986 ta
rihli protokolle faydalanmışlar, toplu söz
leşmeye geçici 5 inci madde eklenmiş ve 
işçilere toplu ödeme yapılmıştır; yani, 
toplu sözleşmeye eklenti yapılmıştır. 
Aradan iki yıl geçince, Sayın Başbakan 
unutmuş olacaklar ki, «Toplu sözleşme
lere eklenti yapılamaz» demekte, kendi 
uygulamasına ters düşmektedir. 1986 yı
lında yapılan eklentinin, 1988'de de ya
pılmasına yasal hiçbir engel yoktur; ola
maz. Bu, Başbakanın düştüğü büyük bir 
çelişkidir. 

Bir diğer çelişki, de, Sayın Çalışma 
Bakanı ile hizzat Başbakan arasındadır. 
Sayın Başbakanın, «Sözleşmelere eklenti 
yapılamaz, ödeme yapılamaz» beyanatına 
karşılık, Sayın Bakan halen, toplu öde
meden bahsetmektedir. Bu durum, Hü
kümet içinde uyum olmadığını gözler 

önüne sermektedir. Sayın Bakanın bu
günkü demeci de yeterli değildir. 

Daha iki gün önce, temel gıda mad
delerine, temizlik maddelerine ve inşaat 
malzemelerine yüzde 30 dolayında zam 
yapıldı. Zamların dur durak bilmediği 
bir ortamda, mağdur Türk işçisinin alın-
terinin karşılığı verilmemektedir. 

Ayrıca, 6772 sayılı Yasa ve eklenti
leri uyarınca ödenmekte olan ilave tedi
ye ve ikramiyelerden aynı yasanın 4 ün
cü maddesine göre sigorta primi kesil
meyeceği öngörülmekte iken, işçilere ye
ni bir yük getirilmiş ve bu tediyelerden 
sigorta primi kesilerek, işçilerin aylık 
10 - 15 bin lira civarında eksik maaş 
almalarına neden olunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, sü
renizi tecavüz ettiniz, lütfen toparlayı
nız efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
Bitiriyorum efendim. 

İlave tediyelerden sigorta primi ke
silmesi yasaya aykırıdır. 

Siz Hükümet olarak, işkenceye karşı 
olduğunuza dair milletlerarası sözleşme
ye imza vermediniz mi? Bir hafta önce 
«'Ek zam, ek zam», şimdi de «Toplu 
ödeme, toplu ödeme» diyerek, Türk iş
çisine yaptığınız manevî işkence değil 
midir? Bu işkence ne zaman sona ere
cektir? İşveren ve işçi sendikasının ya
pacağı hasit bir protokolle halledilebi
lecek bu meselenin uzaması, toplum 
huzurunu ve iş barışını bozmayacak mı
dır? 

Bizler gerçek işçisever insanlar ola
rak, işçinin sesi olarak, yaptığınız bu 
çağdışı işkenceye sonuna kadar karşı
yız. 

Yüce Meclisin muhterem üyelierine 
saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
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2. — İstanbul Milletvekili Abdullah 
Baştürk'ün, Uluslararası Çalışma Örgü
tünün (ILO) kabul ettiği Sendika Özgür
lüğü ve Sendikal Hakların Korunması 
Sözleşmesi ve onayı için Parlamentoya 
sunulmasına ilişkin gür\dem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Sayın Abdullah Baştürk, (ILO) Dünya 
Çalışma Teşkilatının kabul ettiği 87 sa
yılı ' sözleşme konusunda gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın 'Baştürk. 
Sayın Baştürk, süreniz 5 dakikadır 

efendim,( 

ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çağımızın en belirli özelliklerinden biri, 
tüm çalışanlara, örgütlenme hakkının, 
temel, vazgeçilmez bir inak olarak sağ
lanmış olmasıdır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Örgütlenme! hakkının elde edilebilme
si için, işçiler, yüzyıllar boyu, kanlarıy-
Ift, canlarıyla ve emekleriyle, çok büyük 
ıbir uğraş vermişlerdir, tşçi sınıfının en 
ıbüyük ve görkemli savaşımı sonucunda, 
örgütlenme hak ve özgürlüğü, uluslar
arası bir nitelik kazanmıştır; örgütlen
me özgürlüğünün uluslararası (ilke ve 
kurallara, böylece, bağlanması sağlan
mıştır. 

Örgütlenme özgürlüğünün uluslara
rası ilke ve kararlara bağlanması çalış
maları altmış yetmiş yıl öncesine dayan
maktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) 1921 yılında kurulmuş ve Türki
ye 1932 yılında ilLO'ya üye olmuştur. 
Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuru
mu olarak görev yapan ILO, örgütlenme 
özgürlüğünün tüm ülkelerde gerçekleşti-
rilmesiylle yükümlü bir uluslararası ku
ruluştur. 

Değerli miüetvekilıleri, şu noktayı da 
önemle vurgulamak istiyorum : ILO, işçi, 
işveren ve hükümet temsilcilerinin eşit 
oy hakkına sahip oldukları bir karma 
örgüttür; yalnızca bir işçi kuruluşu de
ğildir. Türkiye 1932'denbu yana bu kuru
luşa üye bulunmasına' karşın, ILO'nun 
koyduğu ilke ve kuralları uygulamayan, 
bunlara uymayan dünyanın sayılı ülke
lerinden biri olma özelliğini halen taşı
maktadır. 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalış
ma Örgütünün (ILO) 87 sayılı, Sendika 
Özgürlüğü ve Sendikal Hakların Korun
ması Sözleşmesi 1948 yılında yürürlüğe 
girmiş, aradan kırk' yıl geçmesine rağ
men, Türkiye Büyük Millet Meclisimizce 
halen onaylanmamıştır. Başta, tam üye
lik için başvurduğumuz Avrupa Toplulu
ğu üyeleri olmak üzere, 'batısı ve doğu
suyla Avrupa'nın tüm ülkelerince benim
senen; ayrıca, Barbados'tan Bangiedeş'e, 
Bolivya'dan Senegal'e kadar pek çok, az 
gelişmiş ülkenin bile onayladığı 87 sa
yılı Sözleşmenin Türkiye tarafından 
onaylanmamış olması, ülkemiz adına 
çok büyük bir eksiklik ve utanç verici 
bir durumdur. 

Burada vurgulamak isterim ki, Birleş
miş Milletler Çalışma Örgütünün 87 sa
yılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Hak
ların Korunması Sözleşmesini 1988 Hazi
ran ayına kadar onaylamadığımız ve 
böylece sendikal hak ve özgürlükleri 
çağdaş konuma getirmediğimiz takdirde, 
ülkemiz, ILO tarafından kara listeye alı
nacaktır., 87 sayılı Sözleşmeyi Mayıs 
1988 sonuna kadar onaylamazsak ve 
bunun sonucu Türkiye kara listeye alı
nırsa, ülkemizde demokrasinin işlerlik ka
zanmakta olduğu, insan hak ve özgür
lüklerine saygı gösterilmeye başlandığı 
gibi şovlar, uluslararası platformda tü-
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mü ile boşlukta ve dayanıksız kalacak
tır. 

Türkiye'nin, ILO tarafından, temel 
hak ve özgürlükleri tanımadığı ve nere
de ise tüm ulusların benimsediği ilke ve 
kararları hiçe saydığı gerekçesi ile kara 
listeye alınmasına neden olunması, bir 
suç oluşturur; bu oluşuma Meclisimiz 
izin vermemelidir. 

Yapılması gereken, hiç zaman yitir
meden Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Çalışma Örgütünün 87 sayılı Sendika 
Özgürlüğü ve Sendikal Hakların Korun
ması Sözleşmesinin, onaylanmak üzere, 
Hükümetçe Yüce Meclise sunulması-
dır. 

Bu amaçla, Hükümeti ve saygıdeğer 
milletvekillerini uyarıyor, Yüce1 Meclise 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ed;erim Sayın 
Baştürk. 

3. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı İmren Aykut'un, Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu ve istanbul 
Milletvekili Abdullah Boştürk'ün yaptık
ları gündem dışı konuşmalar ile, Bursa 
Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, 21.1.1988 
tarihli 12 nci Birleşimde yaptığı gün
dem dışı konuşmasına cevabı. 

ıBAŞKAN — Hükümet adına, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
İmren Aykut söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; biraz önce konuşan iki değerli 
milletvekili arkadaşıma ve geçen hafta 
perşembe günü konuşma yapmış olan bir 
diğer değerli milletvekili arkadaşım Sa

yın Fehmi Işıklar'a cevap vermek üzere 
huzurunuzdayım. 

Önce, Sayın Işıklar'ın konuşmasını 
kısaca hatırlatmak istiyorum. Kendileri, 
bugün, Sayın Müftüoğlu'nun ifade etti
ği konulara benzer konular açıkladılar; 
bu, son zamlar, hayat pahalılığı ve asga
rî ücretle çalışanlar ile, diğer ücretlilerin 
içinde bulunduğu koşulları kısaca değer
lendirmek, önlem alınmazsa nelerin ola
bileceğine dikkati çekmekti. Fehmi Işık
lar arkadaşım, buna ilaveten, genel grevin 
gündemde olduğunu ısrarla vurgulamıştı. 
Bendeniz, Sayın Işıklar'ın, tamamen ya
salara aykırı bu tür eylemlerin özleyişi 
içinde olmadığına inanarak, önce kısaca 
asgarî ücret konusuna değineceğim. 

Bilindiği üzere, asgarî ücretler, Bakan
lığımızca, 1475 sayılı İş Kanununun 33 
üncü maddesine göre oluşturan Asgarî 
Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla ve 
en geç iki yılda bir tespit edilmektedir. 

Asgarî ücret, 1475 sayılı İş Kanunu
nun 33 üncü maddesi ve bu maddeye da
yanılarak çıkarılmış bulunan Asgarî 
Ücret Yönetmeliğine uygun olarak, ob
jektif yöntemlerle tespit edilen bir taban 
ücrettir. Bir pazarlık ücreti olmayan as
garî ücretin üzerindeki ücretler ve sosyal 
haklar ise, işçi ile işveren arasında akte-
dilen hizmet akitleri veya işçi ile işveren
ler arasında bağıtlanan toplu iş sözleşme
leriyle serbestçe düzenlenmektedir. 

Hükümetimizin işbaşına geldiğinden 
bu yana, yani son dört yılda, asgarî üc
retler üç kez belirlenmiştir. Bütün bu 
tespitler, kanunda öngörülen iki yıllık 
sürenin dolması beklenilmeden yapılmış
tır. Yapıları asgarî ücret tespitlerinde, yıl
lık enflasyon oranlarının üzerinde artış
lar sağlanmıştır. Şöyle ki : 1984 yılında 
tespit edilen asgarî ücret, bir öncekine 
göre yüzde 51 artışla, 24 525 Türk Lira-
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sına; 1985 yılında tespit edilen asgarî üc
ret, bir öncekine göre yüzde 69 artışla, 
41 400 liraya ve 1987 yılında tespit edi
len asgarî ücret ise, yine bir öncekine gö
re yüzde 79 artışla, 74 250 liraya yük
seltilmiştir. 

Asgarî ücretin son tespitinden bu ya
na henüz altı ay geçmiştir. Bu konuda, 
en az Sayın Işıklar kadar hassas oldu
ğumuz, sık sık asgarî ücreti büyük oran
larda artırarak yeniden tespit etmemizden 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu konudaki dik
kat ve hassasiyetimizin daha da artarak 
devam ettiğini ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, serbest toplu 
pazarlık dönemi, bildiğiniz gibi, bir süre 
kesintiye ' uğradıktan sonra, 1984 yılın
dan itibaren tekrar başlamıştır. Bugüne 
kadar iki dönem toplu iş sözleşmeleri ya
pılabilmiş, bunların da bir kısmının sü
releri bu ay içinde bitmiş, yeni toplu 
pazarlık görüşmeleri başlamıştır; bir kıs
mının süreleri ise, bu yılın sonunda bi
tecektir. 

Serbest toplu pazarlık yoluyla belir
lenen ücret zamları ve diğer maddî im
kânlar, birinci yıl uygulamalarında dai
ma enflasyonun üzerinde olabildiği hal
de, ikinci yıl oranlarının, bir kısım işyer
lerinde enflasyon oranını aşamadığı göz
lenmiştir. Bu husus, tarafımızdan da bi
linmeyen ve kabul edilmeyen bir husus 
değildir. Bu konudaki hassasiyetimi, dü
şüncelerimi, Sayın Işıklar'dan ve Sayın 
Müftüoğlu'dan çok önce ve defalarca 
ifade etmiş durumdayım. Bir çözüm ara
yışı içinde olduğumuz da, kamuoyu, iş
çilerimiz ve sendikalarımız tarafından bi
linmektedir. * 

Bizim özen gösterdiğimiz husus, ser
best toplu pazarlık düzenine müdahale 
etmemek, sistemi zedelemeden bazı çö
zümler bulunmasına yardımcı olmaktır. 

Bugün işçi lehine bir müdahale, yarın 
da aleyhine bir müdahaleye cesaret ve 
haklılık kazandırabilir. Halbuki, sendi
kalar, işverenlerle serbestçe pazarlıkları
nı yaparlar; isterlerse, istedikleri nokta
larda anlaşırlar; eğer, tatmin olmazlarsa 
yasal haklan olan greve başvurur, o yol
la istediklerini elde ederler. Nitekim, ser
best toplu pazarlık döneminin tekrar 
başladığı 1984 yılından bugüne kadar, 
toplam olarak 2 890 228 işçiyi kapsa
yan 8 916 adet toplu iş sözleşmesi bağıt
lanmış ve Sayın Işıklar'ın konuşmasında 
da ifade ettiği gibi kısıtlı ve gösterme
lik değil, büyük Ve uzun grevler yapıl
mıştır. 

Şimdi, bu konuda sizlere bazı rakam
lar vermek istiyorum. 

Yıllar itibariyle uygulanan grev sayı
sı ve kaybolan işgünü sayısı şöyledir : 
1984 yılımda 4 işyerinde grev yapılmış ve 
4 947 işgünü kaybedilmiştir. 1985 yılın
da 21 işyerinde grev yapılmış ve 194 296 
işgünü kaybedilmiştir. 1986 yılında yine 
21 işyeriınde grev yapılmış ve 234 940 
işgünü kaybedilmiştir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
tş kazalarında kaç (işgünü kaybedilmiş, 
onu da söyler misiniz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De-
vam'ıa) — Lütfen dinler misiniz efendim? 

1987 yılında ise, 307 işyerinde, grev 
yapılmış ve 1 961 940 işgünü kaybedil
miştir. 

Görülüyor ki, grev hakkının tama
men kısıtlandığı veya fiilen grev yapma
nın mümkün olmadığı idd'ası doğru de
ğildir. özellikle de 1987 yılı, yapılan grev
ler ve bu grevlerde kaybolan ı'şgünü sa
yısı, toplusözleşme düzenine girdiğimiz-
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den bu yanıa en yüksek işgünü kaybı olan 
yıllardan birisi olmuştur. Hükümetimiz, 
bir tek grev ertelemesi de yapmamıştır. 

Gerek ferdî iş ilişkilerini düzenleyen 
kanunların, gerek toplu iş itkilerini dü
zenleyen kanunların uygulanmasında gö
rülen aksaklıklar ve gerekse Uluslararası 
Çalışma Teşkilatının çalışma hayatıyla il
gili sözleşmeleri ve tavsiye kanarları, işçi 
ve işveren kuruluşlarının önerileri., Bakan
lığımızca titizlikle izlenmekte ve değer-
lendiırJlmektedir. Bu konularda, taraflarla 
yoğun temıasllar sürdürerek, Bakanlık gö
revini' üstlendiğim günden itibaren başlat
tığım düzeltmeye ve geliştirmeye yönelik 
çalışmalar da, yiıne sizler ve kamuoyumuz 
tarafından yakından bil'inımektediır. 

Sayın Işıklar ve Sayın Müftüoğlu ar
kadaşlarımın gönüllerini ferah tutmasını, 
işçilerimizin ve sendikallarımızın sıkıntıla
rım ve meseleler in i en az omlar kadar bil-
diğ'mizi ve onları en az kendileri kadar 
düşündüğümüzü bilmelerini isterim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — tşçi so
runlarının çözümünde anlaşamıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Onlara herhangi bJr haksızlık 
yapmayacağımızı ve başkalarına da yap
tırmayacağımızı; omların siyasî malzeme 
olarak kullanılmalarına da asla iz:n ver-
meyeceğ'mi vurgulamak isterim. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Baştürk, 87 sayılı Sözleşmenin 
henüz Türkiye tarafından onaylanmaıma-
sını kınadılar. Bu bir görüştür, saygıyla 
karşılarım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Katılı
yor musunuz? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN-
L1K BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Aslında, uluslararası sözleş
melerin hepsini -diyelim ki, ILO'nun ka
bul ettiği sözleşmeleri- üye devletler onay
layacaktır diye hir husus yoktur. Biz 
Türkiye olarak bugüne kadar 28 sözleş
meyi onaylamış • durumdayız ve bunlara 
da uymaya çalışıyoruz, uyuyoruz. 87 sa
yılı Sözleşme de yakın bir gelecekte bel
ki Meclisimiz tarafından onaylanabilir; o 
konuda şu anda bir şey söylemek duru
munda değilim. (SHP sıralarından alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — h-
tersen'z olur, Sayın Bakanım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De-
vaımila) — Ancak, şunu da ifade etmek 
istiyorum ki, biz, ILO'ya üye bir dev
let olarak, İLO Anayasasına -bahsedi
len 87 sayılı sözleşmenin birçok hüküm
lerinin bu anayasada yer aldığını da he-
p'm;z hiıliyoruz- uymaktayız; ancak,, ba
zı noktalarda, bu sözleşmede, ILO Ana
yasasına ve temel ilkelerine aykırılık id
diaları vardır. Bunlar, tarafımızdan oluş
turulmuş bir komisyonda -biraz önce de 
ifade ettiğim gibi- hassasiyeüle incelen
mekte ve bunların gereğinin yerine ge
tirilmesi içlin son derece ciddî çalışma
lar yapılmaktadır. 

'Bütün bu açıklamalardan sonra, ge
rek Sayın Işıklar, gerek Sayın Müftüoğ
lu ve gerekse Sayın Baştürk'e, eleştiri
leri ilcin teşekkür ed'yorum. Gerek ken
dilerinin, gerekse bütün milletvekiıileri-
mizin, eleştiri, öneri ve isteklerini öğ
renmekten daima memnun olacağımı, 
bunlara dikkat edeceğmi, dikkate alaca
ğımı ve yararlanacağımı da içtenlikle ifa
de ediyorum. 

Bütün bu duygu ve düşüncelerle söz
lerimi bitirir, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

— 11 — 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür 
ederiz. 

4. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, esnaf ve sanatkârların içinde bu
lundukları ekonomik ve sosyal şartlar 
ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürür'ün cebabı 

BAŞKAN — Efendim, üçüncü sıra
da, Sakarya Milletvekili Sayın Alhmet 
Neidim, esnaf ve sanatkârların içinde bu
lunduğu ağır şartlarla ilgili olarak gün
dem dışı söz istemişlerdir; buyurun efen
dim. 

Sayın Neidim, süreniz 5 dakikadır; 
lütfen tecavüz etmeyiniz efendim. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, çok kıymetli milletvekili ar
kadaşlarım; konuşmama başlarken, siz
lere, 16 Ocak 1988 Cumartesi günü ya
yımlanan Resmî Gazetedeki bir tebliğ
den bahsederek konuya girmek istiyo
rum. 

16 Ocak 1988 tarihinde Resmî Gaze
tede yayımlanan vergi iadesi ile ilgili bir 
tdbliğin 43 üncü sırasında «Lastik ayak-
kalbı, terlik ve suni eşya ile ilgili bölüm
le alakalı olarak terlik başına Hükümet 
3 dolar vergi iadesi vermektedir. Hangi 
insaf, hanıgi vicdan buna müsaade ede
cektir? (ANAP sıralarından «Bağırma» 
sesleri) Bağıracağım taibiî; bağıra, bağıra 
konuşacağım. (DYP sıralarından alkışlar) 
Bir televizyondan... (ANAP sıralarından 
«Heyecanlanma» sesleri) Heyecanlanmı
yorum, güzel güzel anlatacağım. 

BAŞKAN — Sayın Neidim, müsaade 
eder misiniz? 

AHMET NEİDİM (Devamla) — 30 
dolar vergi iadesi ile ihracat yaptıracak
sınız, tün liralık, binlbeşyüz liralık bir 
çift terlik için 3 dolar vergi iadesi vere
ceksiniz; vicdanınız sızlamıyor mu? 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bağır
ma!.. 

AHÎMET NEİDİM (Devamla) — Ha
yalî ihracata gerek yok, gerçek ihracatla 
bedavadan zengin yaraitıyorsunuz. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sen, de 
yap. 

AHMET NEİDİM (Devamla) — Ben 
yapamam, ben esnaf çocuğuyum, ben 
haramdan korkarım; ben yapamam; siz 
yaparsınız (ANAP sıralarından «Bağır
ma» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, esnaf, toplu
mumuzun en mutedil kesimidir. Ahilik 
teşkilatı ile başlayan esnaf teşekkülleri, 
zaviyelerle ve loncalarla günümüze ka
dar gelmektedir. O esnaf teşkilatlarında, 
adap dersi, erkân dersi verilir; bu teşki
latlar kutsal teşkilatlardır. Bu insanlar 
dükkânlarını besmele ile açarlar, haram
dan korkarlar. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Sağolun. 
Bu insanlar büyük bir kredi hacmin

den - büyük işletmeler istifade etmekte -
yeteri kadar istifade edememekte, ken
dilerine düşen kredinin ancak yansım 
kullanabilmektedirler. Sanayi Bakanlığı 
bünyesinde 1983 yılında kurulan bir ko-
müsyon esnaf, sanatkâr, tacir nedir diye 
ayırım yapacak ve kredileri de buna gö
re ayarlayacaktı; ama, 'bugüne kadar bu 
komisyonda hiçbir şey üretilmemiştir. Bi
zim arzumuz bu komisyonun çalışması
dır. Esnaf büyük bir beklenti içindedir. 
Esnaf - ki, buna yeni yazıhane açacak 
avukat ve yeni muayenehane açacak dok
torlar da dahil olmak üzere - ancak, top
lam kredi hacminin yüzde 4,5'inden isti
fade ettirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Halk Banka
sı, küçük esnaf ve sanatkârı korumak için 
kurulmuş, onu desteklemek için faaliyet 
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gösterecek olan bir bankadır; oysa, es
nafın ancak yüzde 40 kadarı Halk Ban
kasından istifade ettirilmektedir. 

VEFA TANİR (Konya) — Ahmet 
Bey, uygulama tarihi 1 Ocak mıdır? 

AHMET NEİDİM (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, şehirlerimizde, esnaf, 
sanatkâr toplantılarına katılıyoruz. Onlar 
bizden, derneklerin üye sayılarını 5'den 
bin kişiye çıkaran kanun ile belediye olan 
yerlerde değil, ilçelerde dernek kurulma
sını; yani, dernek enflasyonunun önüne 
geçilmesini istemektedirler. 

Ülkemizde sanayi siteleri uygulaması, 
1964 yılından beri teşvik edilen yatırım
lar arasındadır. Aradan geçen yirmi üç 
yıllık dönemde fazla bir gelişme gösteril
memiştir. Ayrıca, küçük sanayicilere ve
rilen kredi yüzde 45'in üzerindedir. Bu 
rakam, bu kesim için çok fazladır. 

Esnaf ve sanatkârların sosyal güven
lik kuruluşu olan Bağ - Kur ile diğer sos
yal güvenlik kuruluşları arasında eşitlik 
yoktur. Bağ - Kur'lu üye büyük mağdu
riyet içindedir. Öncelikle, sosyal güvenlik 
kuruluşları arasındaki bu eşitsizlik dü
zeltilmelidir. Bugün Bağ - Kur 1 milyon 
850 bin sigortalıya hizmet vermektedir. 
iki yıldır hizmete sunulan sağlık sigorta
sı, istenilen gayeye erişmemiştir, çok ye
tersiz kalmaktadır. 

Halen verilmekte olan yaşlılık, malu
liyet ve ölüm aylıkları, yetişkin insanlara 
göre harçlık bile değildir. Bunun, insan 
onuruna ve yaşamasına yetecek seviyeye 
getirilmesi şarttır. 

Bu konuda bir noktayı belirtmeyi gö
rev sayıyorum. Sayın Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının, dün gece Bağ - Kur' 
lunun çok zor durumuna işaret etmesini 
ve yapılan zamları memnuniyetle karşılı
yorum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanının, Bağ - Kur'luların çök zor du
rumuna işaret etmesini ve yapılan zam
ları memnuniyetle karşılıyorum; ancak, 
yine Sayın Bakanın da itiraf ettikleri gi
bi, alınan bu önlemler, Bağ - Kur'luların 
meselelerine çare bulmak için yetersiz 
kalmaktadır. 

Bağ - Kur, prim ödeme basamak sa
yısını 12"den 24'e çıkarmıştır. Bu, daha 
evvel emekliliğini elindeki imkâna göre 
ayarlamış esnaf ve sanatkârı 12 yıl daha 
çalışmaya ve prim ödemeye zorlamakta
dır. Zaten güç şartlarda hayatını devam 
ettiren bu kesime, basamak düzeltme im
kânı ve prim ödemede birtakım kolaylık
lar getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, şoför esnafı da 
büyük sıkıntı içindedir. 

ALİ TOPÇUOGLU (Kahramanmaraş) 
— ömrünün en çok parasını kazanmıştır 
şoför esnafı; otuz senede kazanabileceği
ni bir senede kazanmıştır. 

AHMET NEÎDÎM (Devamla) — Siz- • 
ce öyle belki; çok feryat içindeler. 

BAŞKAN — Lütfen,, sayın milletve
killeri... 

AHMET NEÎDİM (Devamla) — 
Ekipman ve yedek parça fiyatlarının çok 
yüksek oluşu, buna karşılık taşıma ücret
lerindeki oransızlık, bu vatandaşlarımı
zın, emeğinin ve sermayesinin karşılığını 
alamamalarına neden olmaktadır. Bunun 
için, taşıma tarifeleri belirli bir esasa bağ
lanmalıdır. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Taksi bulamıyoruz Sayın Neidim. 

AHMET NEÎDİM (Devamla) — Siz 
taksi bulamazsınız; doğru söylüyorsunuz; 
siz taksiyle gidersiniz, şoför kışın karda 
lastik değiştirir. 

BAŞKAN — Sayın Neidim, Genel 
Kurula hitap edin lütfen. 

13 — 



T. B. M. M. B : 15 28 . 1 . 1988 0 : 1 

Sürenizde tamamlanmıştır lütfen to
parlayınız. 

AHMET NEtDİM (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Tahsisli plakaların dağıtımında, mes
lekten gelen insanlara öncelik tanınmalı
dır. İşte, ifadesi, bu kısa zamana sığdırı-
lamayacak kadar büyük sıkıntıları olan 
esnaf ve sanatkârımızın, Hükümet tara
fından daha fazla desteklenmesini bekli
yoruz. 

• Bolu - Abant'ta geçen hafta içinde ya
pılan bir seminerde, «Esnaf ve sanatkâr
lara verilen kredinin dört beş misline çı
karılacağını» beyan eden Sayın Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin söyledikleri
nin sözde kalmayıp, gerçekleşmesini te
menni ediyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Neidim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın ko
nuşmacıya cevap vermek istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Neidim'in konuş
masına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Şükrü Yürür cevap vermek istemektedir
ler. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYÎ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sayın muhalefet 
milletvekilleri ne zaman bakanlığımla il
gili bir soru soracaklar da, bize de ne za
man kürsüye çıkmak nasip olacak diye 
düşünür idim. Bu nedenle, Sakarya Mil
letvekili arkadaşıma teşekkür ediyorum. 
Bugün, nerede başlayıp, nerede 'bittiği pek 
belli olmayan bir konuşma ile beni hu
zurunuza getirdi. Cevaplarım bir insicam 
dahilinde olamayacağı için peşinen özür 
dilerim. 

Arkadaşım, esnaf ve sanatkârların 
durumundan bahsetti... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Kararnameye cevap verilecek mi? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın 
Toptan, kararnameye Maliye Bakanımız 
cevap verecekler. 

BAŞKAN — Sayın Toptan, cevap ve
rilince, olup olmadığını anlayacağız; mü
saade ediniz efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
. ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Esnaf 

ve sanatkârlara, Hükümetimiz ve bizden 
önceki hükümet tarafından yapılan iyi
leştirme muameleleri ve hizmetleri neler
dir diye düşündüm. Bu konuşma esnasın
da ortaya çıkardığım hususlar şunlardır : 
Esnaf ve sanatkârlara, Halk Bankası ve 
esnaf kefalet kooperatifleri kanalıvla ve
rilen üç misli artırılmış; sanayi siteleri ge
liştirilerek, büyük çapta yeni kuruluşlar 
şeklinde teçhiz edilmesi cihetine gidilmiş 
ve geçen yıl 96 milyar liralık yatırım ya
pılmış, halen, çalışmalar son süratle de
vam etmektedir. 

Sicil Kanunu ciddî ve süratli bir tarz
da uygulanmakta, esnaf sicili, esnafın du
rumunu ortaya çıkarmak ve dernekler 
üzerinde olan kavram kargaşasını ortadan 
kaldırmak için gerekli şekilde takip edil
mektedir. 

Bağ - Kur mensuplarına sağlık hiz
metleri de getirilmiş olup, bu konuda da
ha detaylı bilgiyi Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanımız vereceklerdir. 

Bağ - Kur emeklilerine yeni faydalar 
da sağlanmakta/olup, gene bu konudaki 
detaylı bilgiyi Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanımız, gerek görürse verecek
lerdir. 
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Meslek Vergisinin kaldırılmış olduğu, 
esnaf olanlar tarafından bilinmemektedir; 
ama, esnaf olmadan, ben de Mecliste çı
kıp konuşayım arzusunda olan arkadaş
larımız, çok yüksek perdeden bağırarak, 
esnafın meselelerini huzurunuza getirdik
lerini zannediyorlarsa, yanılıyorlar. 

Esnaf meselesi üzerinde ciddî konuş
ma yapmak isteyen sayın milletvekili ar
kadaşlarımıza, bakanlık olarak, her gün 
hizmete hazırız; her türlü konuşmaları
nın hazırlanmasında, uzmanlarımız yar
dımcı olacaklardır. (DYP sıralarından gü
rültüler). 

IBRAHÎM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Bakan, sizin yazdırdıklarınızı mı oku
yacağız burada? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
sayın milletvekilleri? 

Devam ediniz efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — öğ

reteceğiniz değil; ama, öğreneceğiniz çok 
şey var. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
kili... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Efen
dim, alakanıza' teşekkür ediyorum ben, 
Ticaret Bakanlığını ve esnaf teşkilatlarını 
tanıyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bel
li oluyor (!) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Doğru
dur, doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı 
konuşmayalım; lütfen, Genel Kurula hi
tap edin efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Dola
yısıyla, esnafın içerisinde bulunduğu kre
di ve pazarlama meseleleri konularında 
cMdî çalışmalarımız vardır ve bunlar pey
derpey ortaya çıkacaktır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz 
için hepinize teşekkür ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Kararnameden ne haber?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçece
ğiz efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, bir hususu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, daha önceki gündemde Sa
yın Önder Kırlı'nın, Sayın Millî Savunma 
Bakanından soru önergesi yer almıştı, oy
sa bugün dağıtılan gündemde yer alma
dığını görüyoruz; bunu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, dünkü birle
şimde Sayın Genel Kurula arz ettiğim 
gibi, önerge, Başkanlığa iade edilmiş olup, 
konu Başkanlık tarafından araştırılmak
tadır. Binaenaleyh, gereği yapılacaktır; 
hiç endişeniz olmasın. 

Te$ekkür ederim. (SHP sıralarından 
gürültüler). 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Gün
demden çıkaramazsınız. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Siz 
Divan olarak gündemden çıkaramazsınız. 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, dün burada, bir konuşma
cı, konuşması sırasında, şahsıma ve gru
bumuza, ağır, yaralayıcı ve kaba bir söz 
sarf etti, bizde anında zatı âlinizden söz 
istemiştik; ancak, siz zabıtları tetkik ede
rek bu konuda söz vereceğinizi ifade et
miştiniz ve sonra da Genel Kurul kapan
dı. 
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Zabıtlara baktığımız zaman, sözlerin 
yaralayıcı olduğunu görüyoruz. Bu ko
nuşmayı yapan sayın milletvekili hakkın
da gerekli işlemin yapılmasını arz ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, gündemde yer alan bir ko
nuyu, hangi gerekçeyle gündemden çı
kardınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, hatırlaya
caksınız, karşılıklı, çelişkili hususlardan 
söz edildi. Zatı âlinizle, Kanunlar ve Ka
rarlar Daire Başkanımız Orhan Bey de 
görüştüler, önerge sahibi ile bazı haricî 
temasları olmuş; kendisi mutabakata var
dığını da ifade ettiler; fakat, bu konu ke
sin çözüme bağlanmadı. Onun için, öner
ge Sayın Başkanlıktadır; hiç endişeniz ol
masın, Başkanlık bu konuda kendisine 
düşeni yapacak ve gereğini ikmal edecek. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Gün
demden çıkaramazsınız, yoksa aynı soru
yu bir daha sorarız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, hadise şudur... 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Gün

demden çıkaramazsınız! 

BAŞKAN — O halde, bunun muha
tabı ben değilim, Sayın Başkandır. Eğer, 
özel bir durumda... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Siz 
nesiniz orada?.. 

BAŞKAN — Müsaade, eder misiniz? 
O zaman, sizi biraz daha aydınlatmaya 
çalışayım. 

Hadise şudur : Efendim, değerli arka
daşımız gündem dışı söz istediği zaman, 
sormuş olduğu sorularda Millî Savunma 
Bakanından cevap istemiştir; bunlar ko
nuşuldu, hatırlayacaksınız; ancak, sordu
ğu soruların tamamı, şu andaki Millî Sa
vunma Bakanının, vaktiyle Dışişleri Ba

kanlığında bürokrat olarak çalıştığı dö
nemlerle ilgilidir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt
fen. 

Binaenaleyh, bunun üzerine Sayın Baş
kan kendilerini davet etmiş, kendilerine, 
«O dönemde memur olan ve şu anda ba
kan olan sayın arkadaşımızla ilgili soru
ların, halen Millî Savunma Bakanı olan 
kişiden değil, Dışişleri Bakanlığından so
rulması gerektiğini» ifade etmiş; bunun 
üzerine, arkadaşımızla mutabakata varıl
mış. 

i. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne 
mutabakatı?.. 

BAŞKAN — Bize ifade edilen odur. 

Bilahara, sorular geniş kapsamlı so
rulardır, birçok bakanlığı ilgilendiren so
rulardır; binaenaleyh, Başbakanlıktan so
rulduğu takdirde -ki İçtüzüğümüz de bu
nu emretmektedir - daha isabetli olur de
nilmiş ve o şekilde, Sayın Kırlı ile anla
şılmış; fakat, dün - hatırlayacaksınız -
karşılıklı ihtilafa düşüldü; bunun üzerine, 
Sayın Başkanla görüşüldü; gereği yapıla
cak. Hiçbir arkadaşımızın endişesi olma
sın. 

Ben özellikle rica ediyorum, görüşme
lerimize devam edelim. 

Müsaade eder misiniz efendim?.. 
Teşekkür ederim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, benim arzım usulle ilgili; 
ben konunun niteliğini, niceliğini konuş
muyorum. Usul olarak, güdemde yer al
mış bir konuyu gündemden çıkarmayı İç
tüzüğün hangi maddesine göre yapıyor
sunuz, onu soruyorum? 

BAŞKAN — Sayın Çetin, zatı âlinizin 
engin bir politika ve parlamento tecrübesi 
var; usulü benden daha iyi bilebileceği-
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nizi kabul ediyorum. Biliyorsunuz, ba
kanlık değişmektedir, sualin muhatabı 
değişmektedir; iddia da budur. Onun için 
bu işlem yapılmıştır. 

Lütfen müsaade buyurun, devam ede
lim. Ümit ediyorum, önümüzdeki hafta
nın 'başında bu mesele çözülecektir. 

Teşekkür ederim. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) -

Sayın Başkan, gündemdeki aym yerini 
alacak mı? 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum. 
İstirham ederim... Bunu özel olarak da 
ayrıca konuşalım isterseniz. 

İ ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Gün
demden çıkarılma İşlemi, İçtüzüğün han
gi maddesine göre yapılmış Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN .— Sayın milletvekilleri, 
müsaade eder misiniz lütfen? 

Hatırlayacaksınız, dünkü birleşimin 
bir bölümünde Sayın Esat Kıratlıoğlu, im
za sahibi olarak konuşurken, Anavatan 
Grubuna ve Grup Başkanvekili Sayın 
Karaevli'ye, yaralayıcı, oldukça gayri na
zik sözler sarf etmişti; ancak, «Tutanağı 
getirteceğim» dedim, tutanağı getirtme 
imkânı olmadı, o sırada süremiz bitti ve 
birleşimi kapattım. Bunun üzerine, Sayın 
Karaevli, bu hareketin müsebbibi ve fai
li olan değerli arkadaşımıza, Tüzüğün il
gili hükümlerinin uygulanmasını istemek
tedir. 

içtüzüğümüzün 136 ncı maddesini 
okuyorum : «Kınama cezasını gerektiren 
haller şunlardır : 

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma 
cezası aldığı halde bunu gerektiren hare
ketten vazgeçmemek; 

2. Bir ay içinde üç kere uyarma ce
zasına uğramış olmak; 

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf et
mek ve hakaretler yapmak». 
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1. ÖNDĞR KIRLI (Balıkesir) — Ne 
demiş efendim? 

BAŞKAN — Hepiniz dinlediniz mi? 
Ben anlayamadım; tekrarında fayda gör
müyorum. (SHP ve DYP sıralarından, 
«Ne demiş?» sesleri). Benden daha dik
katli dinleme imkânınız var. (Gürültüler). 

Diyor ki, sayın arkadaşımız, «Aslın
da burada daha çok konuşulacak sözler 
var; ama, anlıyorum ki, yüzde 36, yüzde 
64'ü alt etme durumunda» (SHP ve DYP 
sıralarından «Doğru» sesleri). «Çünkü, bu 
hakkı kanunla siz kendi' elinize geçirdi
niz.» (SHP ve DYP sıralarından «Doğru» 
sesleri). 

Lütfen... Rica ederim... 

«Bu yüzde 36 size fayda getirmeye
cek». (SHP ve DYP sıralarından, «Doğ
ru» sesleri). «Bu yüzde 36 sizin sırtınızda 
kambur olarak devam edecek...» (SHP ve 
DYP sıralarından «Doğru» sesleri). «... ve 
her yerde, boynuna deve çanı çalınmış 
develer gibi dolaşacaksınız». (SHP ve 
DYP sıralarından «Doğru» sesleri; ANAP 
sıralarından sıralara vurmalar, gürültü
ler). 

Sayın milletvekilleri, sayın milletvekil
leri, müsaade eder misiniz efendim? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ter
biyesizler, burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; «Doğru doğru» ne demek?.. Ayıp 
ayıp! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
müsaade eder misiniz efendim?.. (DYP 
ve SHP sıralarından «Doğru doğru» ses
leri, alkışlar; ANAP sıralarından sırala
ra vurmalar, gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Terbiyesizler, Millet Meclisi burası. Ne 
doğru? Saygılı olun. İlkokul öğrencileri 
gibisiniz... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, müsaa
de eder misiniz? 
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Sayın milletvekilleri, hepimiz belirli 
kurallardan ve kaidelerden geçmek su
retiyle ve aynı kanundan yararlanmak 
suretiyle burada bulunuyoruz. Ben, Mec
lisin mehabetine yakışır şekilde görüşme
lerin devamını zatı âlilerinizden rica edi
yorum. Lütfen sözümü kesmeyiniz. 

Sayın Kıratlıoğlu, bu hareketiniz, 
biraz önce okuduğum tüzük maddesine 
göre, disiplin cezasını gerektiren bir fiil
dir. 

Burada mı Sayın Kıratlıoğlu?.. 
Biraz önce görüyordum kendilerini!-

(DYP sıralarından «Yok» sesleri; ANAP 
sıralarından «Kaçtı, kaçtı» sesleri) 

O halde, bu konuyu şimdilik erteli
yorum, görüşmelere devam ediyoruz. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sayın Başkan, konuyu şimdi bağlayın. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun lütfen. Ben, Genel Kurula konu
yu arz edeyim ondan sonra karar vere
lim. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, dün de aynı şekilde dav
randınız; işlem yapmadınız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sa
yın Karaevli, az müsaade eder misiniz? 

Efendim, bakınız, Tüzüğümüzdeki il
gili uygulama şudur - bu kuralları ben 
koymadım - 139 uncu madde diyor ki: 
«Kendisine ceza verilecek olan kişinin 
evvela savunması alınır. Ya kendini sa
vunur ya da bir arkadaşı aracılığı ile 
kendisini kürsüde müdafaa ettirir.» 

Müdafaa hakkını vermeden, bu ce
zayı vermem, usulen mümkün değildir. 
Onun için bugünlük erteliyorum. (ANAP 
sıralarından «Kaçıyor» sesleri, gürültü
ler; DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kaçıyor ama... 

BAŞKAN — Efendim, olabilir; ben 
gidip getiremem. 

Onun için, görüşmelere devam ediyo
rum, kimseye bu konuda söz vermiyo
rum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, son sözü hariç yine kaba 
sözler söylediler, bu kaba sözleri söyle
diğini kabul ettiniz; fakat yine söz ver
mediniz. 

70 inci madde, «Hakarete uğrayan 
hemen söz alır, cevap verir diyor. 

Nesi bitmiştir efendim? Bu mesele 
bitmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, bu me
sele bitmiş. Arkadaşımızı burada buldu
ğumuz anda, cezasını Başkanlık takdir 
ve tayin edecektir. 

Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

L — Pencap Eyalet Meclisinin 50 nci 
Yıldönümü kutlama törenlerine katılmak 
üzere yapılan resmî davete icabet edil
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/6) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır, oku
tup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisini tem-
silen Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekllerinden birisinin riyasetinde 4 
kişilik bir Parlamento Heyetimizin Pen
cap Eyalet Meclisinin 50 nci Yıldönümü
nü kutlama törenlerine katılması için 
yapılan resmî davete icabet edilmesi Baş-
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kanlık Divanımızın da uygun görüşleriy
le Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Pencap Eyalet Meclisinin 50 nci 
Yıldönümü kutlama törenlerine katıla
cak milletvekillerine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (5/7) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının, diğer tezkeresini 
okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisii Genel 
Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisini tem-
silen, Tür'kiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekillerinden biri'siinin riyasetinde 4 
kişilik bir Parlamento Heyet'im'izin Pen
cap Eyalet Meclisinin 50 nci yıldönümü
nü kutlama törenlerine katılması içlin ya
pılan resmî davete icabet edilmesi Genel 
Kurulun tasvibine sunularak uygun gö
rülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka-
ınunla değişik 1 inci ve 5 inci maddeleri 
gereğince Siyasî Parti Gruplarının gös
terdiği adayların adları Genel Kurulun 
bilgilerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

'Meclisi Başkanı 

Abduibaliım Ara's, ANAP Kocaeli 
Milletvekili (TBMM Başkanvekili) 

Naim Geylarii, ANAP Hakkâri Mil
letvekili, 

Erol Köse, SHP Kocaeli Milletvekili, 
ibrahim Demir, DYP Antalya Millet

vekilli. 
BAŞKAN — Bilgileriniize sunulmuş

tur. 
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3. — Ülkemizin, Amerika Birleşik 
Devletlerinde [tanıtılması bakımından fay
dalı çalışmalarda bulunan «The Ameri
can Friends of Turkey» adlı derneğin 
yıllık konferansına katılınmasmın uygun 
bulunduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
ve eki liste (3/429) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anaya
sanın 82 inci maddesine göre verilmiş 
bir tezkeresi vardır, okutup, onayınıza 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizin Amerika Birleşik Devlet
lerinde tanıtılması bakımından faydalı 
çalışmalarda bulunan «The American 
Friends of Turkey» adlı derneğin yıllık 
konferansına katılmak, ABD Kongre 
üyeleriyle temas ve görüşmelerde bulun
mak üzere ekli listede adları yazılı par
lamenterlerimizin 2-9 Şubat 1988 tarih
leri arasında adıgeçen ülkeye gönderil
meleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine gö
re gereğini arz ederim. 

t. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

Liste r 
H. Adnan Tutkun (Amasya Milletve

kili), 
Deniz Baykal (Antalya Milletvekili), 
İsmail Şengün (Denizli Milletvekili), 
M. Vehbi Dinçerler (Hatay Milletve

kili), 

Ö. Ferrüh tlter (îstaribul Milletvekili), 
'Birgen Keleş (îzmir Milletvekilli), 
İlhan Aküzüm (Kars Milletvekilli), 
Ali Eser (Samsun Milletvekili). 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler..» Kabul edil-
îriiştir. 
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V, — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Antalya [Milletvekili Deniz Bay-

kay ve 10 arkadaşının, dış politika ve 
savunma sorunlarımız konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Gö
rüşme ve Meclis Araştırması Yapılma

sına Dair Öngörüşmeler» kısmındaki ge
nel görüşme önergesinin öngör üşmesi, 
daha önce alınan karar gereğince, 2 Şu
bat 1988 Salı 'günkü 'birleşimde yapıla
caktır. 

Gündemin «Sözlü Sorular» bölümü
ne geçiyoruz. 

VI. — BORULAR VE CEVAPLAR 

A) SOLÜ SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul -binalarının •askerî amaç
la ya da karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sorusu (6/3) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hak
kâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusunun görüşülmesine başlayacağız. 

Sayın Keskin?.. Burada. 

Cevap verecek Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu (6/6) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Tekirdağ 
'Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Tütüncü?.. Burada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir efendim. 

VH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Tahsil Edilemeyen Hazine Ala
caklarının Silinmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/345) (S. Sayısı : 2) (1) 

IBIAŞKIAİN — Gündemin, kanun tasa
rı ve teklifleriyle ilgili bölümüne geçiyo
ruz efendiım. 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacakla
rının Silinmesi Hakkında Kanun Tasa-

(D 
eklidir. 

2 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 

rısiı ve Pılan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini al

mıştır. 

[Komisyon raporunun okunup okun-
ımaması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Raporun okunmasını kalbul edenler... Et
meyenler... Kaıbul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde -bizim ka
yıtlarımızda- söz isteyen yoktur... 
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ABDULLAH AYKJON DOĞAN (İs
parta) — Sayın Başkan, DYP Gruibu 
adına söz istiyorum. 

' BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Aykbn Doğan, buyurun 
efendim. 

Sayın Doğan, süreniz 20 dakikadır. 
IDYP GRUBU ADINA ABDULLAH 

AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, sayın mi'lletvekilıleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan, Tahsil Edileme
yen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hak-
Ikında Kanun Tasarısının^ lehinde konuş
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bildiğiniz .üzere, dünkü birleşimde, 
ülkemizin çok1 önemli bir konusunda, 
Doğru Yol Partisinin getirdiği Meclis 
araştırma önergesi, iktidar grubunun oy-
ilarıyla, kabul edilmedi. Bu konudaki cid
dî konuşmaları; hep beraber izledik. Ko
nu üzerinde konuşan Sayın Bayındırlık' 
ve İskân Bakanı», konunun önemini... 
(ANAP sıralarından «Ne alakası var?» 
sesleri) Alakası var, alakası var, dinleyin, 
alakası olduğunu göreceksiniz... Konu
nun önemini ıburada zikretti ve dünkü 
konuşma ile meselenin, öneminin kısa sü
rede ortaya konulamayacağını belirtmek
le beraber, her nedense teu Meclis araş
tırması İleninde oy kullanamadı. Bugün 
Iben, Hükümetten gelen bir kanun tasa
rısı üzerinde ve onun lehinde konuşmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Bunu, si
zin, dünkü çok önemli bir mesele üzerin
deki önyargınıza sunulmuş bir çiçek bu-
ketiı olarak size 'takdim ediyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, önce, tasarının 
mahiyetini kısaca açıklayacağım ve son
ra da tasarının Meclis gündemindeki ön
celiği üzerinde duracağım. Bu tasarıyla, 
-dikkatlerinize sunarım- kişi borcu ha

line dönüşmüş 4 701 3'97 liralık Hazine 
alacağının Yüce Meclisçe silinmesi Hü
kümetçe istenmektedir. Kısacası, esas iti
bariyle, bu şekildeki alacakları, Maliye 
ve Gümrük Bakamı resen silmeye yetki
lidir; ancak, bütçe kanunları ile kendi 
yetkisini aşan rakamların siinmesi konu
sunda da Yüce Medlise ıbir kanun tasa
rısı getirmek durumundadır. Anlaşılıyor 
ki, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, 
4 701 397 lira Hazine alacağını -ki, bu 
beş on kalemden oluşmaktadır- kendisi 
resen silemediği için, Yüce 'Meclisin hu
zuruna böyle bir tasarıyla gelmek ihtiya
cımı duymuş ve buna, kanunun gereği ola
rak da kendisini; zorunlu görmüştür. Ta
sarının muhteviyatı kısaca budur. Bu
gün bu Yüce Meclisi lişgal ettiği önemi 
de, 4 milyon 701 bin liralık boyutuyla 
mütenasiptir. Bunu, özellikle takdirleri
nize sunuyorum. 

Bu tasarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmesi' sırasında özellik
le iki nokta üzerinde durmak istiyorum. 

IBİrincisi : Bu tasarıyla Türkiye Büyük 
ıMi'llet Meclisi, kamu gelirleri ve harca
maları konusunda bütçe kanunlarıyla Hü
kümete verdiği yetkilerin nasıl ve ne şe
kilde kullanıldığını murakabe etmektedir. 
Bu bakımdan, getirilen rakamın miktarı 
küçük olsa dahi, konunun burada görü
şülmesi yasaların gereğidir, Anayasanın 
gereğidir, özelikle böyle bir denetim gö
revinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmiş bulunması ve ıburada görüşülme
si Yüce (Meclisin önemli bir görevini ifa 
ettiğinin ifadesidir; ancak, bugün 4 mil
yon 701 bin liralık Hazine alacağının 
tahsil edilemeyişinin sebeplerini araştıran 
Yüce Meclis, her nedense, devlet gelirle
rinin yansına yakınını oluşturan fonların 
ne ışekilde harcandığını, bu harcamaların' 
usulüne göre yapılıp yapılmadığı konu-
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•sundaki denetim yetkisinin kendisine ve
rilmesinde ve tanınmasında aynı hassa
siyeti'göstermiştir diyemiyorum, ©unu da, 
^burada bu vesileyle zikretmek istiyo
rum. ı(!DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Bu tasarıyla ne alakası var? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Bu tasarıyla alakası var. Bura
da Meclis toir denetim yapıyor; sizin de, 
1'987 yılındaki 3 trilyonu aşan fon har
camalarının/denetiminde göreve davelt ba
kımlından dikkatlerinizi çekiyorum, he
pinizin dikkatini çekiyorum, Yüce Mec-
ılıisin dikkatimi çekiyorum. Daha nasıl 
alakası olacak? 

MUSTAFA 'BALCILAR (Eskişehir) 
— Tasarımın lehinde konuşuyorsun!.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vjam'a) — Sayın milletvekilleri, değin-
ımek istediğim diğer bir konu da şudur : 
Türkiye'de, sekiz yıldır, hep birilikte ağır 
(bir enf'asyonu yaşıyoruz. Bu enıf.asyonun 
toplum üzerindeki tahribatı ortadadır. 
Sayın Hükümetin, büyük ekonomik so
runlara çare olacak kanun tasarıları du
rurken, bu tasarılarla bu g;ibi, 4 milyon 
701 .bin liralık bir kamu alacağının (şah
sî alacağa dönüşmüş kamu alacağının) 
terkin edilmesi konusunda tazurilarınıza 
gelmesini de yadırgıyorum. Türkiye'nin. 
ıbüyük ekonomik meselelerine çare olacak 
kanun tasarıları buraya 'getirilecekken, 4 
milyon 701 'bin liralık tbir terkin (talebiyle 
Hükümetin burada bulunmasına da -tek
rar ediyorum- yadırgıyorum. Bunu da bu
gün 'burada açıkça (belirtmek ihtiyacını 
duydum. 

(Sayın Hükümet 'bu ifademe iki şekil
de, cevap verebilir; diyebil'ir ki, «Biz, bu 
tasarıyı önemi dolayısıyla değil de, aşağı
daki bürokratik kademeler .böyle bir ter
kin işlemini getirdiler, biz de Yüce Mec

lis iboış kalmasın diye bu tasarıyı buraya 
sevk ettik»; Veyahut diyebilir ki, «Biz, bu 
terkin tasarısını takip eden önemli terkin 
ve konısü'idasyoın yasalarını da, yani mem
leketin ekonomik meselelerine çare ola
cak konsolidasyon tasarılarını da bu Mec
lise getireceğiz.» 

Bunların buraya gelmesinden metm-
mun olacağımızı da huzurlarınızda ifade 
etmek istiyorum. Tabiî, bu konsolidas
yon ve terkin konularındaki önemli so
runlar nelerdir, bu konularda buraya ne
ler getirilebilir; bunlara da kısaca deği
nerek slözlerime devam etmek istiyorum. 

•önceliklerin belirlenmesi konusunda, 
yani Yüce Meclise getirilecek kanun ta
sarılarında önceliklerin belirlenmesi ko
nusunda, sözlerimin Hükümetin' çalışma
larına faydalı olacağını tahmin ediyorum. 

Terkin veya konsolide edilecek alacak
ların başında, küçük çiftçilerin Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve tarım -
kredi kooperatAfilerine olan borçları dü
şünülmelidir. Bunu takiben, gene küçük 
ve fakir çiftçilere kredi olarak verilen to-
lhum1uk bedeİlerinin de terkin edilmesi 
düşünülımelıidir. Geçmiş yıllardaki çalış
malara baktığ'ımız zaman, küçük çiftçile
rin borçlarının terkin edilmesi ve bunla
rın bir kısmının uzun süreli olarak faiz-
ısiz konsolide edilmesi konusunda önem
li kanun tasarıları Yüce Meclisten geç
miştir. Bunu da bu vesile ile dikkatleri
nize sunmak istiyorum. 

IBugün köylü, T987 yılı içinde yaşa
nan ağır ' enflasyonun1 ve yıl sonunda bü
tün toplumun gelirinin yüzde 3ö'unu alan 
ağır zamların tahribatını en ağır biçim
de yaşayan toplum kesimidir. Bugün, 
köyde, özellikle küçük çiftçilerimiz üze
rinde ağır bir ekonomik baskı, vardır; 
köyde ekonomik yangın vardır. Böyle, 
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Ufak (4 milyon liralık) konsolidasyon ve 
terkin tasarıları yerine, Hükümetin, köy
de yaşanan ekonomik yangına çare ola
cak tasarlarla huzurumuzda olmasını,, 
gerçekten samimî olarak istemekteyim 
ve bunu da beklemekteyim. 

Aynı göz'Jükle, küçük esnafa da ba-
Ikalb&iriz, memura da bakabiliriz, işçiye 
de bakabiliriz. 

IBİraz önce, esnaf ve sanatkârlar hak
kında konuşan Doğru Yol Partisine men
sup arkadaşım, esnafın içinde bulunduğu 
•soranları dile getirdiler ve bu vesile ile 
(bir de kararnameden bahsettiler. Yerim
de, kararnameyi tetkik ettim; kauçuktan 
yapıûmıış biır terliğe, bu gün, 3 doiiar (ya
ni 3 ı6O0 lira) vergi iadesi öngörülüyor. 
Sayın konuşmacının değindiği bu husu
sun Sayın (Bakanca cevaplandırıiımasını 
'bekledim; ama, göremedim. Çok önemli 
bir husus var : Bu kararnamenin, tara
fınızdan, özeiilikle iktidar grubuna men
sup arkadaşlarım tarafından tetkik edil
mesini açıkça teklif ediyorum. Kararna
me, Aralık ayının 1'6'sında yayımlanmış, 
.1. Ocakta yürünüğe sokulmuştur; acaba, 
bu onbeş günlük süre içinde, Hazineden 
iklimlere ne miktar bağışlanmıştır? {DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bunu, iktidar grubuna mensup arkadaş
ların dikkatine sunuyorum ve diyorum 
ki, ihracatçılara Hazineden karşılıksız ba
ğışlar yapabilirsiniz: Türkiye 1980'den 
sonra, 1983'ten sonra büyük banker fa
ciaları yaşadı, bu bankerlerin paralarını 
•ve bunların verıgi borçlarını faizsiz, ve 
ıgeciikme zamsız erteleyebilirsiniz, banka 
kurtarabilirsiniz, şirket kurtarabilirsiniz... 

TALÂT 'SARGIN ((Tokat) — Sayın 
'Başkan, madde üzerinde konuşsun. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
fama) — Madde üzerinde konuşuyo
rum^ 

... ama, köylünün, çiftçinin, esnafın, 
memurun ve işçinin geçim sıkıntısına çare 
olacak tasarıları buraya getirmezsiniz, 4 
milyon 701 bin ıliralıık bir terkin tasa
rısıyla da zaman geçiştirmek istersiniz... 
<Bu hususu burada kaydetmek istiyorum, 

Sayın milletvekilleri, Büyük Millet 
Meclisinde yeni yasama dönemi başlayalı 
birbuçuk ayı geçmiştir. Gelin isterseniz, 
şu kanun tasarısı vesilesiyle, birbuçuk ay 
içinde Genel Kurul olarak ve komisyon 
olarak ne yaptık, bir de bunun üzerinde, 
bunun envanteri üzerinde konuşalım. 
Diyeceksiniz ki, «Bunun konuyla ne ala
kası var?» 'Bunun konuyla çok önemli bir 
alakası var; konuşmamı dikkatle izlerse
niz, bunun alakasını konuşmamın ortasın
da göreceksiniz. 

Yüce Meclis, şu geçen birbuçuk ay 
içinde ne görüşmüştür? Geçici Bütçe Ka
nununu görüşmüştür. Bu kanunu Hükür 
met, memleketin meselelerine çare olsun 
diye değil, zaruretten getirmiştir; yani:, 
malî yılbaşı gelmiştir. Şu anda Genel 
Kurulda görüşülen bu ikinci kanun ta
sarısı niye gelmiştir? Bu kanun tasarısı 
da, gördüğünüz gibi, 4 milyon 701 bin li
ranın silinmesi hakkında bir kanun ta
sarısıdır; onun neden getirildiğini ve 
memleket meselelerini ilgilendiren önem
li1 kanunıların neden öncelikle buraya ge
tirildiğini Sayın Hükümet biraz sonra 
açıklayacaktır. "Memlekette yapılacak iş 
yokmuş gibi, neden bunun öncelikle ve 
ivedilikle buraya geldiğini; köylünün me
seleleri beklerken, işçinin meseleleri, esna
fın meseleleri, memurun meseleleri bekler
ken, buraya geldiğini Sayın Hükümet 
(açıklayacaktır. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Kanunlar sıra ile gelir, sıra ile. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Şimdi, o sırayı da anlataca-
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ğım; bakın bu sırayı da atlamış bu tasa
rı. Bana iktidar grubundan laf atıldıkça, 
üzerinde duracağım konuları daha iyi an
lıyorum. Bakın, bu şekildeki konuşma
nızın cevabını biraz sonra alacaksınız ve 
bu kanun tasarısı, sırasıyla mı gelmiş, 
yoksa sına atlayarak mı gelmiş, bunu da 
burada göreceksiniz. 

'Hükümetin görevi, önce, Meclisin 
gündemlini doldurmaktır. Hükümet bu 
görevini, şu blirbuçuk aylık yasama dö
neminde yapmış mıdır, yapmamış mı-
dur; bunu sizin takdirlerinize bırakıyo
rum; 

Muhalefetin elinde, Yüce Meclisin 
gündemini dolduracak önemli' yetkiler 
yoktur. Nihayet, muhalefet milletvekille
ri gündem dışı konuşmalar yapabilirler, 
genel görüşme ve Meclis araştırması 
önergeleri verebilirler, sözlü ve yazılı so
rular yöneltebilirler; bunun dışında baş
ka bir yetkileri yoktur. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Yasa 
teklif ederler. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Yasa teklif ederler, bu da doğ-
ırudur; ama, şunu açıkça ifade edeyim 
ki, bugün, muhalefetten gelen yasa tek
liflerinin komisyonlardan aşağı indiği de 
görülmemiştir. Geçtiğimiz birbuçuk ay 
içinde, genel görüşme ve Meclis araştır
ması önergelerinin akıbeti de hepinizin 
malumudur. Biraz sonra, sözlü ve yazılı 
sorular konusuna da geleceğim; onların 
akıbeti de malumunuzdur. 

Şu halde, Yüce Meclis, birbuçuk ay
lık yasama döneminde, ancak, Hükümet 
tarafından getirilen geçici bütçe kanunu 
ve bugün görüşeceğimiz 4 milyon 701 
bin liralık terkin tasarısı ile muhalefet
ten gelen genel görüşme ve Meclis araş
tırması önergeleri, gündem dışı konuş
malar, sözlü ve yazılı sorular ve komis

yon üyelerinin seçimi gibi konularla za
man geçirmiştir. 

Şimdi1, Yüce Meclisin zamanını müs
mir bir şekilde kullandığına linanıyor mu
sunuz? Bunu özellikle burada ifade et
mek istiyorum. 

Kanun tekliflerinin gündeme geleme
diğini biraz önce ifade ettim. Sözlü ve 
yazılı soruların da akıbeti üzeninde biraz 
sonra duracağım. Genel görüşme ve Mec
lis araştırması önergeleri lise, iktidarın oy
larıyla Genel Kuruldan geçememiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demini zengin tutmak, önemli memleket 
meselelerine ilişkin kanun tasarılarını ge
tirmek ve kürsüde tartışmaya açmak, Hü
kümete düşmektedir. Geçen zaman için
de Genel Kurulumuza neler getirdiği; 
bugün tartıştığımız; kanun tasarısının öne
mi dikkate alınırsa, değindiğim görevin 
Hükümet tarafından ne derece yerine ge
tirildiği açıktır. Hükümet, Meclis gün
demini dolu tutmak, önemli kanun tasa
rılarını getirmek niyet ve arzusunda gö
rünmemektedir. Hükümet, memleketin 
önemli meselelerimü... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, müsaade 
eder misiniz?.. 

Efendim, mümkün olduğu kadar, ta
sarıya bağlı olanak konuşmanıza devam 
edin; özellikle rica ediyorum. 

Süreniz de dolmak üzeredir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (De

vamla) — Başüstüne Sayın Başkan. 
IBuna mukabil, yeni yasama dönemin

de, Hükümet, yedi ayrı çok önemli ko
nuda kanun hükmünde kararname çıkar
mıştır. Anlaşılıyor ki, Hükümet, Türki
ye'yi, geçen dört yıllık dönemde olduğu 
gibi, bu yıl dia kanunlarla değil, kanun 
hükmünde kararnamelerle yönetmek ar
zusundadır. iBuna, bu Yüoe Meclis mü
saade etmemelidir. 
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Bu sene çıkarılan, yani 1 Ocaktan iti
baren bugüne kadar çıkarılan yedi ayrı 
kanun hükmünde kararnamenin Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki durumunu tetkik 
ettim; dört tanesi, 8.1.1988 tarihinde Plan 
ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir. Bunla
ra ilişkin daha eski tarihli kanun hük
mündeki kararnameler de, aynı tarihte 
Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal1 etmiş 
bulunmaktadır. Bugün görüştüğümüz ka
nun tasarısı ise, Plan ve Bütçe Komis
yonuna 11.1.1988 tarihinde intikal ettiği 
halde. Plan ve Bütçe Komisyonu kanun 
kuvvetindeki kararnamelerden öncelik 
tanımış ve onların sırasını atlayarak, bu
gün bu tasarıyı Genel Kurulun göndemi-
ne getirmiştir. İşte, bana biraz önce so
rulan sualin cevabı burada yatmaktadır. 

Her nasılsa -Plan ve Bütçe Komisyo
nuna geç gelmesine rağmen- görüşülme 
önceliğini ve Genel Kurulumuza geliş ön
celiğini, bu 4 milyon 701 bin liralık ter
kin tasarısı almıştır! 

Anayasamız, yetki kanunları ve bunla
ra dayanan kanun hükmünde kararname
lerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ko-
mosyonlarında ve Genel Kurulunda ön
celikle ve ivedilikle görüşüleceğini amir
dir (Madde 91). Yeni yasama döneminde, 
Plan ve Bütçe Komisyonu sadece üç gün 
çalışma yapabilmiştir; bunu da dikkatle
rinize sunmak isterim. Protföyünde ön
celikle ve ivedilikle görüşülmesi gereken 
konular bulunduğu halde, Plan ve Bütçe 
Komisyonu, kendisine 8.1.1988 tarihin
de intikal eden, öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi gereken, çok önemli konuları 
düzenleyen kanun hükmünde kararname
leri, öncelik ve ivedilikle görüşmek yeri
ne, kendisine daha sonra intikal eden (11 
Ocak 1988 tarihinde intikal eden) bu ka
nun tasarısını öncelikle Genel Kurula in
tikal ettirmekle. Anayasanın amir hük

münü de dikkate almamıştın bunu da bu
rada zikrediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis, sa
dece bütçe kanunlarının görüşülüp kabul 
edildiği bir Meclise dönüştürülmemelidir. 
Memleketin önemli meseleleri, kanun ta
sarılarıyla Yüce Meclisin huzuruna geti
rilmelidir. Bu da, her şeyden önce, Hükü
metin bu meseleye bakış açısına bağlıdır. 

Bugün, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
portföyünde 116 adet kanun hükmünde 
kararname vardır. Geçen dönemde sade
ce 9 tane kanun hükmünde kararname
nin Plan ve Bütçe Komisyonunda görü-
şülebildiğini ve bakiyesinin bu döneme 
intikal ettiğini de burada kaydetmek isti
yorum. Bu dönemde, Plan ve Bütçe Ko
misyonu bu meseleye dikkat etmeli ve 
geçen yasama döneminde yapılan hatala
ra da düşmemelidir. Aksi halde, 'biraz ön
ce ifade ettiğim gibi, Hükümetin, ciddî 
meseleleri bu Yüce Meclise getirmeme 
konusundaki eğilimini Plan ve Bütçe Ko
misyonunun da taşıdığı noktasında çeşitli 
kanaatlerin ileriki bir tarihte uyanması 
kaçınılmazdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitir
meden önce bir hususu belirtmek istiyo
rum. Genel Kurulumuzun 26 ve 27 Ocak 
1988 günleri ve bugün yaptığı birleşim
de, sayın üyelerimizin soru önergeleri
nin bir kısmıyla ilgili bakanlar Genel 
Kurulda bulunmadıkları için, bu sorula
rın cevapsız kaldığını üzülerek müşahede 
ettik. Bugün de cevapsız kaldı bu soru
lar; dün bir tanesi cevaplandırılmıştı, ev
velki gün tamamı cevapsız kalmıştı. 

iSayın Başkan bu üzüntülü duruma 
kendisi de katılmış ve cevap olarak, «Baş
kan ne yapsın?» demiştir. Gönül isterdi 
ki, Sayın Başkan, bu çaresizliği açıkça 
ifade etmek durumunda kalmasın. 
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Sayın milletvekilleri, sayın bakanların' 
görevi, devlet yönetimiyle ilgili kanun ta
sarılarını Hükümete sunmak ve bu tasa
rıları bu yolla Yüce Meclisimize getir
mektir. Tabiî, önemli olan kanun tasarı
larını öncelikle getirmektir. Bugün görüş
tüğümüz kanun tasarısını da getirmektir; 
ama, daha önce de ifade ettiğim gibi, 
buna öncelik verilmesini yadırgıyorum. 

Sayın bakanların ikinci görevi, kendi
lerine yöneltilen soruları buradan cevap
landırmaktır. Aksi halde, kamuoyunda 
«Bakanlar Meclisten kaçıyor» intibaı 
uyanabilir; bu da sakıncalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz 
dolmuştur, lütfen bitirimiz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Geçtiğimiz günlerin gazete sütunlarını 
okuyunuz; memleketin önemli meseleleri
ni sayın bakanlar gazete sütunlarında tar
tışmaktadırlar, gazete sütunlarında fikir 
beyan etmektedirler ve gazete sütun
larında onlara çare aramaktadırlar. 
Burada açıkça ifade ediyorum ki, mem
leketin önemli meselelerine çare aranıla
cak yer Türkiye Büyük Millet Meclisi
dir, gazete sütunları değildir. Gazete sü
tunları, olsa olsa, bizim tatlı hayallerimi
zin tatmin sayfaları olabilir. Buna muka
bil, bugün hepimizin bildiği gibi, memle
ketin önemli meseleleri çözüm beklemek
tedir. Pahalılık ve yokluk çözüm bekle
mektedir, bozuk gelir dağılımı çözüm bek
lemektedir, işsizlik çözüm beklemektedir, 
duran yatırımlar çözüm beklemektedir. 
Benlim dileğim, bunlara ilişkin ciddî ka
nun tasarılarını getiriniz, bu Meclisi 4,5 
milyon liralık terkin tasarıları ile fuzuli 
yere ve bunlara öncelik vererek işgal et
meyiniz, önceliği daha önemli sorunlara 
verimiz. 

ıSaygılar sunarım. (DYP ve SOP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Doğan. 

(Komisyon adına, Sayın lsmailr Şen-
gün, buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri; değerli konuşmacı arkada
şımızı dinledik. Kendileri, görüşmekte ol
duğumuz bu kanun tasarısının lehinde ko
nuştular; iyi ki lehind©(!) konuştular; aca
ba aleyhinde olsaydı neler söyleyecekler
di, merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasa
rısı, zaman zaman Meclis gelen periyodik 
tasarılardan birisidir. Nitekim, bundan 
önce, 1983 yılında da, benzer bir tasarı 
Yüce Meclisten geçmiştir. O zaman malî 
portesi daha büyüktü, 19 milyondu; bu 
defa daha küçük. Tabiî,, miktarın 4 mil
yon civarında olması, bu kanun tasarısı
nın ufak bir kanun tasarısı olmasını ge
rektirmez; çünkü, bize göre 'kanunların 
ufağı, büyüğü olmaz; kanun kanundur 
ve birtakım gerekleri yerine getirmek, 
ihtiyaçları karşılamak ve birtakım kanun
ların icabını yerine getirmek için tasa
rılar görüşülür ve yüce huzurlarınıza ge
tirilir. O nedenle, bu kanun tasarısının 
ufak ya da küçük olarak tavsifini kabul 
etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 1983 - 1987 dö
neminde, Hazinemizin bazı alacakları, 
kişisel alacakları, maalesef takip ve tah
sil edilememiş; maddeten taikip vie tahsil 
edilememiş ya da zamanaşımına uğra
mış. Ortada bir Genel Muhasebe Kanu
numuz var; bu kanun diyor ki, bu du
rumlarda, yani takip ve tahsiline imkân 
bulunamayan hallerde, bu borçlar Tür
kiye Büyük Millet Meclisine arz edilir 
ve orada bir karara bağlanır; daha doğ
rusu, terkin hususu karara bağlanır. An-
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cak, takdir buyurursunuz ki, çok muh
telif derecielerde zimmetler söz konusu
dur; milyonlara varan zimmetler olduğu 
gibi, çok küçük miktarlarda da zimmet
ler vardır. Konuyu, fayda ve maliyet 
•analizleri içinde mütalaa ettiğimiz tak
dirde, Yüce Meclisin huzurlarını bazı 
miktarlarla işgal etmenin de anlamı yok
tur. , . 

Bu nedenle, esası Genel Muhasebe 
Kanunumuzda vaz edilen prensip uya
rınca, 1984, 1986 ve 1987 bütçelerinde 
Maliye ve Gümrük Bakanlığımıza yetki
ler tanınmıştır. Bu yetkilere göre, 1984 
yılı içinde 25 bin lirayı geçmeyen zim
metler Maliye ve Gümrük Bakanınca si
linebilir. Bu miktar 1986 yılında 100 bin 
lira olmuş, 1987 yılında da 150 bin lira
ya çıkarılmıştır. 

Tabiî, herhangi bir Hazine alacağının 
çok iyi şekilde incelenmeden ve kanun
daki ifadesiyle, Malî Danışma Komis
yonundan geçmeden Maliye ve Gümrük 
Bakanınca silinmesi de mümkün değil
dir. Şu halde, görülen odur ki, mutlak 
surette, miktarlar ne olursa olsun, bun
lar bir inceleme ve denetimden geçmek
tedir. 

Bunlar yapılmıştır ve huzurunuza bu 
kanun tasarısı getirilmiştir ve memnuni
yetle ifade ediyorum İki, Plan ve Bütçe 
Komisyonumuzda, muhalefete mensup 
arkadaşlarımızın hepsi, iktidar mensubu 
arkadaşlarımla birlikte bu kanun tasarısı
na «Evet» demişler, olumlu oy vermiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı he
men belirtmek istiyorum. Meclisimizde 
ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, hü
kümetlerin bütün hesapları incelenir; 
Anayasanın ilgili 162 nci maddesi de 
bunu amirdir. Bizim görevimiz budur 
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ve bu görevi hakkıyla yapmak da boy
numuzun borcudur. 

Tabiî, hükümet harcamaları içinde 
yer alan ve .'kamuoyunda genel olarak, 
«Fonlar» diye adlandırılan konular da, 
özellikle 1987 yılında çıkarılan bir ka
nunla inceleme ve özel bir denetime alın
mıştır. Böylece, bizzat Meclisin denetle
yeceği bir hükümle, fonların da üzerin
de dikkatle durulması mümkün olmuş
tur, Çoğunuzun da bildiği gibi, fonlar, 
bir iç denetime tabidir. Yani, Maliye Ba
kanlığı, Sayıştay ve bazı ilgili kuruluşla
rın üyelerinden oluşan bir kurul tarafın
dan denetlenmektedir. 

ıBiraz önce lifade jettiğim gibi, ka
nunla kurulan 'bu fonların, bizzat Mec
lis tarafından da denetlenebilmesi için, 
2 Nisan 1987 tarihinde özel bir kanun 
çıkarılmıştır. Demin konuşan değerli ar
kadaşıma, bıı. kanunun 12 noi maddesini 
izninizle okumak istiyor ve bununla 
«Yeni ve zamanı gelince, ıkendisinin ön
celik verdiği konular da, yerinde, za
manında ve mahallinde Yüce Meclisin 
denetimine tabi tutulacaktır» dlemek isti
yorum. 

Kanunun 12 nci maddesi böyledir: 
«'Fonların denetlenmesi: 

Kanunlarla veya kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulmuş olan fon
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
netine tabidir. Bu denetim, fonların bağ
lı olduğu bakanlıkların yeni yıl bütçe 
kanunu tasarılarının tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında, Anayasanın 162 nci 
maddesinde belirtilen usule göre v;e fon
ların müteakip yıl bütçe tahminleriyle, 
ile biır önceki yıl faaliyet sonuçlan üze
rimden yapılır. 

Fon bütçeleri, bağlı oldukları bakan
lık bütçeleri ile birlikte incelenerek ayrı
ca karara bağlanır.» 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sayın konuşmacı, fonlarla ilgili 
kanunu getirecek misiniz; onu söyleyin. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, şu halde, 
Meclis, fonlar konusunda denetleme gö
revini -bu Kanundan da aldığı yetkiyle-
bütçe müzakereleri sırasında kuşkusuz, 
yerine getirecektir. 

BAŞKAN— Sayın 'Şengün, mümkün 
olduğu kadar tasarı üzerinde görüşün; sü
reniz dolmak üzere, toparlayın; rica edi
yorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAtL ŞENGÜN (Devam
la) — İkazınıza teşekkür ediyor ve son 
cümlemi ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu kürsü
ye, sadece konu üzerinde görüşmek niye
tiyle çııktım ve zannediyorum hiçbir şe
kilde bunu da aşmadım. 

Tasarıyı, yüce tasviplerinlize komis
yonum adına derin saygılarımla arz edi
yor, saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Bayazıt, buyurun 

efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Plan ve 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın Şengün, 
bu sıfatıyla söz almamış olsalardı ve bu 
kürsüden konuşurlarken benıim hatınala-
rımdaki Denizli Milletvekili Sayın Şen-
gün'ü bana anımsatmasa'lardı, söz almaya
caktım. 

Sayın Şengün sözlerine başlarken de
diler kii : «Bu tasarı aleyhinde konuşan 
hiç kimse oilmadı ve muhalefet sözcüleri 
de aleyhinde olmadı.» 

Bu tasarının aleyhinde konuşmamak 
demek, bu tasarıya beyaz oy vermek de
mek, bazı değer yargılarından sıyrılmış 

olmak anlamına gelmez. Bu tasarı, 5 mil
yonluk bir tasarı. Bugün, deveyi hamu-
duyla yutanların, (SHP ve DYP sırala-
rındıan alkışlar) bunu meslek haline geti
renlerin, memlekette oMt attıkları bu or
tamda, 5 bin liralık harcırah bakiyesini 
ödeyemeyen veya şu kadar milyon lira
lık; üçyüzbin beşyüzbin liralık avans ba
kiyesini kapatamayan bir memurun, bir 
kamu görevlisinin, düyuna kalan veya 
devlete karşı olan borcunu silmek önemli 
bir mevzu değil kıyaslarsanız; ama, şu ta
sarı neyi vurguluyor arkadaşlarım? Bu ta
sarı, dikkatle üzerine eğilindiğinde, Ana
vatan Partisinıin propagandasının yapısını 
ortaya koyuyor; Anavatan Partisinin ve 
Hükümetin, yaldızlaya yaldızlaya, sahte 
yaldızlar vura vura halkın önüne çıkar
dığı, övündüğü bazı işlemlerinin gerçek 
yüzünü, sırıtan yüzünü ortaya koyuyor. 

Birinci özal Hükümetinin programını 
açın, Anavatan Partisinin programını 
açın, orada 6 ana ilke arasında, bürok
rasiyle mücadeleyi göreceksiniz ve yine, 
Sayın Maliye Balkanımız da dahil' olmak 
üzere, şu kürsüden konuşan bütün sayın 
bakanları geçen dört yıl boyunca, «Bü
rokrasiyi yendik»; övüne övüne, «Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 
hakkındaki şu kadar kiloluk tebliğleri 5 
sayfaya indirdik» dediklerini anımsayınız.. 
İşte bu, sizlin bu propagandanızın ne ka
dar aldatıcı olduğunun bir delilidir ar
kadaşlarım. Siz bürokrasiyle nasıl mü
cadele etmişsiniz? 5 milyon lira nasıl 
siliniyor, lütfen dikkat edin! Çağ atlayan 
Türkiye'de; bürokrasiyi] yenerek bir çağ 
atlamanın başka bir uygulamasını göster
diğini iddia edenlerin önüne bir engel 
olanak şu bürokratik işler nasıl çıkmış, 
lütfen buna dikkat ediniz! Formalitelerini 
söyleyeceğim. 

Benim kaymakamlığa dik başladığım 
senelerden önce yürürlüğe konmuş 1050 
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sayılı Muhasebe-ıi Umumiye Kanununu 
iSayın Şengün çok iyi hatırlarlar. O kanu
nun hükmü devam ediyor, devalüasyon 
veyahut da enflasyon nedeniyle rakam
lar artırılıyor; ama hayret, bugün, Sa
yın Maliye Bakanının 150 bin liraya ka
dar silmeye yetkisi varmış; şimdi öğren
dim. özal 'Hükümetinin, bir Maliye Ba
kanına 150 bin liralık yetkiyi tanımasını 
garip karşıladım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ tSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Geçen yıldı o. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Geçen yıl olsun, 1984'te olsun efendim. 

Dün buradan Sayın Bayındırlık Baka
nı, «O niyet mektubudur. Sizin Bakanlar 
Kurulu kararı olarak vermeye mecbur 
olduğunuz niyet mektubunu bugün bizim 
genel müdürlerimiz veriyor» demişlerdir. 
Nedir bu çelişki? Koskoca Hükümetin, 
koskoca Maliye Bakanının 150 bin lira
lık terkin yetkisi!... Bütün bunlar, bürok
rasiyi yıkamadığınızı, bütün bunlar, bü
rokrasinin esiri olduğunuzu ortaya koyan 
uygulamalardır. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar.) 

Nasıl silinir bu alacaklar? Ta, taşra
daki muameleleri tekemmül eder gelir; 
burada Maliye Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında -dikkat edin arkadaşlarım-
bakanlığın bütün muhasebe müdürleri top
lanırlar ve bizim burada geçirdiğimiz za
manlardan daha çok zaman israf ederek, 
«Şilinsin, silinmesin» münakaşası yaparlar 
ve 5 milyon lira gibi büyük (!) bir meb
lağ, çağ atlayan Türkiye'de, 1988 yılın
da 5 milyon lira gibi koskoca (!) bir ra-
kam şu Meclisin huzuruna gelir, bu Mec
liste kanun yapılarak silinir. 

«Kanunların büyüğü, küçüğü olmaz» 
denir ve öbür taraftan da, «Biz, bürokra

siyi yıktık» denir!... Aldatamazsınız bu 
milleti. Bu kürsüde, birbiriyle çelişen söz
lerinizi bir bir suratınıza vuracağız. 

Ne derdiniz geçen dört yıllık süre içe
risinde ve bu yıl ne dediniz? 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) 
— Süre doldu. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sürem doldu ise inerim; ama, dinlemen
de daha yarar var. 

Ne derdiniz gübre kullanımı konusun
da? Açınız zabıtları... .Sayın Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanının hem komis
yonda, hem buradaki konuşmalan şim
di kulaklarımda çınlıyor. Biz muhalefet 
olarak «Türkiye'de köylüye gübre kulla
namaz hale getirdiniz, pahalı olduğu için 
köylü gübre kullanamıyor» derken, Sa
yın Bakan ve iktidarın sayın sözcüleri, 
«Efendim, Türk köylüsü gübreyi akılcı kul
lanmaya başladı, onun için gübre kulla
nımı azaldı» derlerdi; ama; Sayın Maliye. 
Bakanı üç gün önce, «Biz gübreyi öyle 
sübvanse ediyoruz ki, Türkiye'de gübre 
kullanımı artmıştır» demiştir; açın zabıt
ları... İşte iki çelişki. Yine buraya çıkar, 
«Hakkâri'nin bilmem ne köyünden va
tandaşımız telefonu çevirir, Amerika ile 
konuşur» diye tafra atarlar... (ANAP sı-
ralanndna «Doğrudur» sesleri) Teşekkür 
ederim. 

İzmir'in Gaziemir'linde otomatik te
lefon konuşması yoktur. İşte bunu kıyas
layın... 

Muhterem arkadaşlarım, ben, tekrar 
sözlerimin başına geliyorum. Eğer, Plan 
ve Bütçe Komisyonumuzun çok sayın 
sözcüsü - yine tekrarlayacağım - eski İs
mail Şengün'ü anımsatmasaydı, ve yine 
bu kanunu çıkarmanın bir görev olduğu
nu, bu tasarıya karşı gelmemenin, bu ta
sarıya olumlu oy vermenin, bu sistemi 
tasvip etmek anlamına geleceğini ifade 
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eden sözler kullanmasaydı, altını çizerek 
ve bilinçle söylüyorum, şu kürsüyü ve 
huzurunuzu işgal etmeyecektim. İnanıyo
rum ki, 1988 senesinde, bırakın ANAP 
iktidarını, şu tarihte, şu günde hangi.ik
tidar olsaydı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, 5 milyon liralık bir terkin tasa
rısını görüşmüş olması, bu Meclisin is
mindeki «Büyük» lük niteliğine ters dü
şen bir uygulamadır. Bunu vurgulamak 
istedim; saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bayazıt. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Genel 
Kurulun sayısı yeterli değil Sayın Baş
kan 

BAŞKAN — Sayın Topçu, ben bura
dan görüyorum; sayı yeterli. 

Teşekkür ederim. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının 

Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tahsil edilme imkânı 

kalmadığı için 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 133 üncü madde
sine göre Malî Müşavere Encümenince 
telkinüne karar verilen ve ekli cetvelde be
lirtilen 4 701 397 liranın 1 211 603 lira
sı 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun 62 
nci maddesinin (a) fıkrası, 278 486 lira
sı 1986 Malî Yılı Bütçe Kanununun 53 
üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 211 308 
lirası da 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu
nun 54 üncü maddesinin birinci fıkraları 
uyarınca silinmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi, ekli cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

lihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir 

Efendim, tasarının başlığı ile ilgili 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının başlığı
nın, «Tahsil Edilemeyen Bazı Hazine 
Alacaklarının Silinmesi İşlemlerinin Ona
yı Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde 
değiştirilmesini öneririz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik tek
lifine Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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©AŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KÖRTCBBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendini. 

ıBAŞKAN — Önerge isahihi söz isti
yorlar mı efendim? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İz
ninizle Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — ©uyurum Sayın Demir.. 
(Süreniz beş dakikadır efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüş-
mökte olduğumuz tasan, bir onay ka
nunu tasarısıdır. Bu tasarıya göre, 
Sayın Maliye ©akanımızını, 1984, 1986 
ve 1987 yılı bütçe kanunlarıma göre, ter
kinine yetkili olduğu ibazı tahsili müm
kün olmayan kamu alacaklarımın silin
mesi işleminin, Yüce Meclis tarafından 
onaylanması ısöz konusudur. Hal 'böyle 
ilken, tasarının başlığı, sanki, tahsil edile
meyen 'bu Hazine alacaklarının, bizzat 
Yüce Meclis taraf undan terkini söz ko
nusu imiş gibi 'bir 'intiba uyandırmakta
dır; bu yanlıştır, düzeltilmeMdir. Değişik
lik önergemizin amaçlarından 'birisi bu
dun 

llkincisi: Görüşülmekte olanı tasarının 
başlığı, «Tahsil Edilemeyen Hazine Ala
caklarınım Silinmesi Hakkımda Kanun Ta
sarısı» şeklinde kalırsa, bu, yanlış anla
malara seibep olacaktır; çünkü, burada, 
ta'bsi edilemeyen, tahsil edilemeyeceğine 
ıkarar «verilmiş veya o sonuç çıkarılmış 
'bütün Hazine alacaklarımın terkimi de
ğil, (bunlardan bazılarımın terkimi' söz 
konusudur. Dolayısıyla, bu kanun tasa
rısının 'başlığının önerdiğimiz şekilde de-* 
ğiştirilrneslimin daha anlamlı olacağı, daha 
doğru olacağı görüşünde ısrar ediyoruz. 

Eğer (bu değişiklik önergesi kabul' 
edilip de tnı 'düzeltme yapılmaz ise, 
o zaman, kanunun metni ıbize daha bü

yük hukuk matalarıyla karşı karşıya ge
tirecektir; çünkü, bu 'borçlar, söz konusu 
olan ve tahsili mümkün olmayan bu 
Hazine atacakları, 1984 - 1986 - 1987 
malî yık bütçe Ikanıunlarımın tasarı rnıe-
timlerinde yer alan ve gerekçelerinde ifa
desini bulan ilgili maddelerime göre 
silinmektedir. Halbuki, 'bu kanunlar sü
reli kanunlardır ve sürelerini doldurarak 
yürürlükten kalkmış kanunlardır. Aca
ba, Yüce Meclis, 'bugün 'burada süresini 
'doldurmuş ve yürürlükten kalkmış olan 
'bu kanunları uygulamak durumunda mı
dır? 

©u çelişkiye düşmemek için, ilgili 
bütçe kanunlarıına göre daha önce Ma
liye Bakanlığı tarafından silinmiş olan 'bu 
tajbsili mümkün olmayan Hazine alacak
larının, «Bu işlemim onayı» şeklimde bir 
tasarı ile tasdik edilmesi söz konusudur. 
Nitekim, ilgili 'bütçe kanunlarının tasarı 
metinlerinde ve gerekçelerinde şu ifade
ler yer almaktadır: 

Mesela, 1984 Malî Yılı ©ütçe Kanu
nunum 62 mci maddesinin (a) 'bendinde, 
«Malî müşavere encümeni' tarafından si
linmesi gerektiğinle karar verilenlerim ka
yıttan düşme işlemlerimi yapmaya Ma
liye ©akanı yetkilidir» deniliyor. Aynı 
bendim 'ikinci fıkrasında da, «Bu suretle 
kayıttan düşürülmüş olan Hazine ala
caklarından tutarı 25 bin lirayı aşanlar 
Yasama Organımın onayıma sunulur» de
nilmektedir. ©u ifadenin altımı çizerek 
tekrarlamak istiyorum; «Yasama Orga
nımın onayına sunulur» diyor. Halbuki, 
görüştüğümüz tasarı metni, sanki bu bir 
onay değil de, silme işleminin 'bizatihi 
kendlisiymiş gibi ıbir anlam taşımakta-' 
dır; 'bu yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, 'bir ıbaşka hu
susa daha dikkatinizi çekmek isterim. Bu 
tasarı, rutin 'bir işlemi ifade etmekte-
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dik. Elbette iki kajnıuoun (büyüğü kü
çüğü, önemlisi önemsfeai olmaz; ama, 
'bu tasarı, yürürlük maddelerini saymaz
sak, nihayet tek maddeden oluşan kü
çücük bir kanun tasarısıdrr. Hal böyle 
iken, biraz evveli arz ettiğim izahatımın 
ışığı altında (görüyoruz iki, Anavatan azın-ı 
lık iktidarı, Ibu tek maddelik tasarıyı da
hi önlümüze hatasız şekilde getirememiş
tir. (ANAP sıralarından! gürültüler) 

(MEHMET KEÇECİLER '(Konya) 
— Azınlık nereden çıktı?.w 

IİBRABİM OEMİİR ı(]Devanıla) — Ne 
nereden çıktı?..* 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 

IİBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Ben, içolk merak ediyorum; 'bu iktidar, 
Anıavatanj azınlık iktidarı, acalba, bu Mec-
liısiin önüne, 'birgün, hatasız, dörtbaşı 
mamur ıbir kanun tasarısı getirebilecek 
midir? Bunu temenni ediyorum. (ANfAP 
strallarından gürültüler) 

OF. MÜNİR YAZIO (Manasa). — 
(Ne azınlığı?.,, 

IBAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen) ha
tibe müdahale etmeyelim efendim. 

Sayın Demitr, süreniz dolmuştur, lüt
fen bitirin efendim. 

!F. MÜNİR YAZICI (Manisa) — 
Neyin azınlığı?..-

IİBRAHİM DEMİR (Devamla) —< 
azınlık tabanınızdan geliyor. 

IBAŞKAN — Sayıım Yazıcı..* 

IİBRAHİM DEMİR '(Devamla) — 
Yüzde 3 61ıik ıbir taban; taban dar, ta
van ise çatlak, yamuk. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen müdahale etmeyelim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Ha
ni bir laf vardır; biraz amiyanedir; 
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ama, anlıamiidır: «Deveye sormuşlar 
boynun neden eğri» diye... 

Saygılar sunarım. 
IMALHYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCBBE AUPTEMÖÇÎN 
(Bursa) — Sayın Başkan, müsaade eder.-
semiz çok kısa (bir açıklama yapmak iş
itiyorum. 

(M. TURAN iBAYAZrr '(İzmir) — 
Sayın Başkan, oyunun rengini mi açık
layacak ... 

IBAŞKAN — 'Müsaade eder misiniz 
lütfen?... 

Sayın milletvekilleri, gjörüışmelerin sü-
ıkûnötinliı bozmamak için, mümkün oldu
ğu kadar, hatipleri tahammülle ve sa
bırla dinlemek zorundayız. 

Efendim, önerge konusunda görüş
meler tamamlanmıştır. Değişiklik öner
gesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmem iştir. 

IMAILİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTBMIOÇİN 
(Bursa) — Sayın (Başkan, çok kısa Ibir 
açıklama yapabilir miyim efendim?.. 

IBAŞKAN — Usulümüze göre müm
kün değildir, müsaade ederseniz başka 
bir zaman inşallah. 

Sayın milletvekilleri!, tasarının tümü 
açık oylamaya ıtaJbidiır. -

Tasarının tümü üzeninde görüşmellen 
'tamamlanmıştır. Bu litibarla... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ADPTBMOÇtN 
(Bursa Saym Başkan, oylamadan sonra, 
kayıitlara geçmesi açısından teşekkür zım
nında söz almak istiyorum efendin. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, oylama
dan sonra, tabiî mümkün. 
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Açık oylamanın, oy kutlusunun sıra
lar arasında dolaştırılması • suretiyle ya
pılamasını oylarınıza sunuyorum1: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul1 edilmiştir. 

Yanında basili oy pusulası 'bulun-
(mayan sayın milletvekilleri, beyaz bir 
ikâğıda, adlarını, soyadlarını, secini çev-
ıreleriıni ve oylarının ırengiıni yazıp, liım-
zal'amak suretiyle oylarını kullanabilirler 
efendim. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sa

yın üye var nıı? Yok. 
Oy verme liışltemıiı bitmiştir, lütfen, ku

palar kaldırılsın. 
((Oyların ayırımı yapı'Mı) 
BAŞKAN — Oylamanın sonucunu 

acıkılıyorum. 
Oylamaya 286 üye katılmıştır. 283 

üye kabul, 1 üye çekimser oy kulan-
mıştrr, 2 oy da geçersiz sayılmıştır. 

iBu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. 
Hayırlı! olsun. 
Sayın Bakan, Meclise teşekkür etmek 

üzere söz istemişlerdir; buyurun Sayın 
Bakan. 

İMAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÜRTCEBE ALPTEMOÇÎN 
ı(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; teşekkür cümlemi iarz 
etmeden 'önce iki küçük teknik detayı 
arz ötmek İstiyorum. 

28 . 1 . 1988 O: 1 

Bu kanunun ekinde bir liste vardır 
ve üstünde konuştuğumuz ibu liıste, hangi 
kalemlerin, nangi borçların silineceğini 
ifade etmektedir. Dolayısıyla, 'bazı borç
ların ıveya 'alacakların silinmesi gibi bir 
ifadenin başlıkta yer almasına gerek yok
tur; «bazı» dediğimiz şeyler zaten açık
ça kanun metninin •ekinde vardır. 

Ayrıca, 'Maliye Bakanı bu yılarda 
kendisine verilen yetkiyi kullanmış, yetki 
çerçevesindeki borçları slılmıiştir. Bu lis
tedeki borçlar, yötikinıin üzerinde ollan 
borçları iıfade etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; mikta
rı küçük; ama, manası büyük olan bu ta
sarıyı oylarınızla kaibul ettiniz. (Değeri 
fcatkularınızla kanunlaşan bu tasarı için 
gösterdiğimiz değerli' çabalar nedeniyle 
hepinize teşekkür ediyorum, saygılar su
nuyorum efendim. 

Sağolun. f(ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
©akan. 

Sayın milletvekilleri, gündemde görü
şülecek ıbaşka 'bir konu bulunmamakta
dır. 

iGündemdeki konulaırı sırasıyla görüş
mek için, 2 Şubat 1988 Sal! günü saat 
U5.00'ıte toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Teşekkür ederim.. 

Kapanma Saati : 17.18 
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VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — Adana Milletvekili Selahattin 
Kılıç'ın, Osmaniye Topçu Taburu Eği
tim Alanında 27.12.1987 tarihinde mey
dana geldiği iddia edilen olayla ilgili 
olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın yazılı cevabı (7/6) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun, İçtüzüğün 96 ncı 
maddesi gereğince ve delaletinizle, Millî 
Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

27 Aralık 1987 tarihli Tercüman Ga
zetesinin üçüncü sayfasında «Osmaniye' 
de Facia» başlığı altında aşağıdaki ha
ber yer almıştır: 

«Büyük Tüysüz Köyü civarında bu
lunan Osmaniye Topçu Taburu Eğitim 
Alanında oynarken, roketatar mermisi
nin patlaması sonucu Açacak Ailesinden 
6 çocuk ölmüş, 4 çocuk da ağır yara
lanmıştır. 

Yaralı çocuklardan Mehmet Açacak' 
in Babası Ömer Açacak, böyle bir ola
yın başımıza geleceğini düşünerek köyün 
yanında bulunan eğitim alanının kaldı-
rillrrta'sı için 'Önceden defalarca başvur
muştuk. Başvurularımız her defasında so
nuçsuz kalmıştı» şeklinde beyanda bu
lunmuştur. 

Şu hale göre; 
1. Açacak Ailesinin eski müracaat

ları incelenerek, haklı veya haksız bu
lunarak, kendilerine sonuç bildirilmiş 
midir? 
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CEVAPLAR (Devam) 

2. Müessif olay hakkında soruştur
ma yapılarak, sorumlular belirlenmiş mi
dir? 

3 Eğitim alanının geleceği yönün
den yer değiştirme veya başka bir tedbir 
düşünülüyor mu? 

4. «Açacak» Ailesine herhangi bir 
maddî tazminat verilmiş midir? Veya ve
rilmesi düşünülmekte midir? 

Saygılarımla. 
Selahattin Kılıç 

Adana 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun: 1988/44-NG 27.1.1988 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 12 
Ocak 1988 tarihli ve Kan. Kar. Md. 
7/6-078/00735 sayılı yazısı. 

İlgi yazınızla cevaplandırılması iste
nen Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
si Adana Milletvekili Selahattin Kılıç'ın 
Osmaniye Topçu Taburu Eğitim Alanın
da 27.12.1987 tarihinde meydana geldiği 
iddia edilen olayla ilgili olarak ne gibi 
işlemler yapıldığına ilişkin yazılı soru 
önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırıl-
miştir. 

1. Toprakkale Kısık Boğazı mev
kiinde bulunan alanın atış alanı olarak 
kullanılmaması için Açacak ailesi tarafın
dan tugay, kolordu ve daha üst komu
tanlıklara yapılmış bir müracaat bulun
mamaktadır. 

2. 23, 24, 25 Aralık 1987 günleri 
atış alanı bölgesinde atışlardan önce, atış 
anında ve atış sonrasında gerekli emni
yet tedbirleri alınmış ve atış, civar köy-
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lere tebliğ edilmiş ve tutanaklarla * tespit 
edilmiştir. 

Atış sonunda 3 adet roketatar mermi
sinin patlamadığı tespit edilmiştir. Atış 
alanında yapılan aramada patlamayan 
üç mermiden birisi bulunarak imha edil
miş, diğer iki merminin bulunamadığı 
civar köylülere tebliğ edilmiş, ikaz için 
gerekli düzen alınmıştır. Yapılan araştır
mada yeterli emniyet tedbirlerinin alın
dığı görülmüştür. 

Olayın vukubulmasından hemen son
ra görevli ve yetkili Osmaniye Cumhuri
yet Savcılığı olaya el koymuş ve ölen 
Hüseyin Açacak haricinde kusurlu şahıs 
bulunmadığı tespit edilerek 7.1.1988 ta
rihli ve 987/2762 hazırlık ve 988/2 ka
rar sayısı ile olay hakkında takipsizlik 
kararı verilmiştir. 

3. Halen kullanılan atış alanı yıllar
dır kullanılmaktadır. Bölgede atışa uy
gun başka bir alan bulunmadığı için bu 
alanın değiştirilmesi düşünülmemektedir. 

4. Olay nedeniyle Açacak ailesine 
herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

İlgililerin müracaatları halinde bu 
müracaatları incelenerek gerekli işlemin 
yapılması düşünülmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ercan Vuralhan 

Millî Savunma Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili İ. önder 
Kırlı'nın 1982 • 1986 yıllarında gerçekleş
tirilen zırhlı araç alımlarına ilişkin soru
su ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
yazılı cevabı (7/18) 

Tunikliye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dai
resinin yayınladığı 11 Ooak 1988 tarihli 

açıik'lamada 1982 yılında 57, 1983 yılında 
95, 1984 - 1986 yıllarında 47 adet oîımak 
üzene üç ayrı firmadan toplam 199 adet 
zırhlı araç satın alındığı bildirilmiştir. 

Soru 1. Üç ayrı firmadan alındığı 
bildirilen bu araçlar, hangi tarihlerde ve 
hangi firmalardan alınmıştır? 

Soru 2. Her firma için ayrı ayrı bil
dirilmek, suretiyle bir aracın değeri nedir 
ve har firmaya ne kadar para ödenmiştir? 

Soru 3. Her parti için oluşturulan 
alım koıml'ısyonlariında kimler vardır? 
Bunların uzmanlık dalları nedir? 

Soru 4. Alım 'komisyonlarıma, ihale
ye katılan firmaların mallariının nitelikle
ri açısından tdknıük raporlar verilmiş mi
dir? Bu teknik kurullarda ıfcimler yer al
mıştır? 

Soru 5. Alımlar, teknik kurullarca 
nitelikleri açısından önerilen firmalara mı 
yapılmıştır? Teknik raporlarda, firmala
rın araçlarının nitelikleri açısından bir sı
ralama yapıllmış mıdır? 

Soru 6. Bonn Büyükelçiliğimizde, 
memur olduğu bildirilen Osman Öznur'un, 
bu elçilikteki görevi ne idi? Görevimden 
hangi tarihte ve hangi nedenle ayrılmış
tır? 

Soru 7. Alman Schuca Şirketinden 
zırhlı araç alımından önce ve sonra her
hangi bir alım yapılmış mıdır? Alınmış
sa, alınan nedir? 

Sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak yanıtlanmasını dili
yorum. 

Saygılarımla. 
î. önder Kırlı 

Balıkesir 
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T,C. Balıkesir Milletvekili Sayın t. Önder 
Dışişleri Bafoatıiığı Kırlı'nın 1982 - 1986 yıllarında gerçekleş-

Güvenlik tşteri Dairesi t i r i l e n z w l h k j a r a ç ] a l ı m l ı a n k o o u s i M d a ıtev. 
Başkanlığı 28 . 1 . 1988 Jt ,_, ' 

^ * ~ , *. -,„^ di etmiş olduğu yazılı soru önergesinin 
Sayı: GİDA. 11.776 s 

Konu : Soru önergesi o e m b l &&** sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Milet Meclisi Saygıtamk arz ederim. 

Başkanlığına A. Mesut Yılmaz 

ilgi : 22 Ocak 1988 tarih ve 7/18-134/ D l ^ i l ö r i B a k a n ı 

01003 sayılı yazıları. 

Balıkesir Millıetvıdkili t. Önder Kırlı'nın Sorularına Verilecek Cevaplar 

Cevap 1. Bakanlığımca alınan zırhlı taşıtların almış tarihleri ille yapımcı fir
malar aşağıda çibarılmıştır. 

Yil 

1982 

1982 

1983 

1983 

1984 

1985 

1986 

Yapımcı Firma 

«SAPEGUARD SECURITY» 
(A.B.D.) 
«H. and S. FAHRZEUGBAU 
GmbH und Co. KG» 
(Hannover - FAC) 
«H. and S. FAHRZEUGBAU 
GmbH und Co. KG» 
(Hanmover - FAC) 
«HESS and EISENMARDT 
ARMORING COMPANY» 
(A.B.D.) 
«HESS and EISENHARDT 
ARMORING COMPANY» 
(A.B.D.) 
«H. und S. FAHRZEUGBAU 
GmbH und Co. KG» 
(Hannover - FAC) 
«HESS and EISENHARDT 
ARMORING COMPANY» 
(A.B.D.) 

Alınan Araç Adedi 

41 

16 

51 

44 

30 

1 

3 

14 

Toplam 199 

Cevap 2. Alman zırhlı anaçların birim değeri ve yapımcı firmaya yapılan top
lam ödemeler aşağıda gösteralmiiştir : 
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Yıl F i r m a Birim Fiyat Toplam ödeme 

1982 SAFEGUARD SECURITY 
— 9 kişitiş 29 taşıt 
— 6 kişilik 12 taşıt 

1982 H. und S. FAHRZEUGBAU 
— 9 kişilik 15 taşıt 

1983 H. und S. FAHRZEUGBAU 
— 4 adet 9 kişilik taşıt 
— 13 adet 6 kişilik taşıt 
— 11 adet 6 kişilik taşıt 
— 6 adet 6 kişilik taşıt 
— 2 adet 9 kişilik taşıt 
— 15 adet 9 kişiik taşıt 

Not : Her grup taşıt ayrı modelden 
oluşmaktadır. 

1983 HESS and EISENHARDT 
— 29 adet 5 kişilik taşıt 
— 6 adet 5 kişililk taşıt 
— 9 adet 5 kişilik taşıt 

Not: Her grup taşıt ayrı modelden 
oluşmaktadır. 

1984 

Not: Her grup taşıt ayrı modelden 
oluşmaktadır, 

63 520 ABD $ 1 842 080 ABD $ 
55 520 ABD $ 666 240 ABD $ 

Toplam 2 508 320 ABD $ 

164 211 D. Mark 2 627 376 D. Mark 

Toplam 2 627 376 D. Mark 

212 250 D. Mark 
205 000 D. 'Mark 
205 250 D. Mark 
200 500 D. Mark 
190 000 D. Mark 
205 500 D. Mark 

849 000 D. Mark 
2 665 000 D. Mark 
2 257 750 D. Mark 
1 203 000 D. Mark 

380 000 D. Mark • 
3 082 500 D. Madc 

Toplam 10 437 250 D. Mark 

80 959 ABD $ 
80 959 ABD $ 
66 649 ABD $ 

2 347 811 ABD $ 
485 754 ABD $ 
599 841 ABD $ 

HESS and EISENHARDT 
— 17 adet 5 toişiKk taşıt 
— 1 adet 5 kişilik taşıt 
— 5 adet 5 kişililk taşıt 
— 3 adet 5 kişilik taşıt 
— 1 adet 6 kişilik taşıt 
— 1 adet 9 kişilik taşıt 
— 2 adet 9 kişilik taşıt 

225 275 D. 
225 275 D, 
232 007 D, 
225 348 D. 
227 235 D, 
233 360 D. 
228 560 D. 

Mark 
Mark 
Mark 
Mark 
Mark 
Maa-k 
Mark 

Toplam 3 433 406 ABD $ 

3 829 657 D. Mark 
225 275 D. Mark 

1 160 035 D. Mark 
676 044 D, Mark 
227 235 D. Mark 
233 360 D. Mark 
457 120 D. Mark 

Toplam 6 808 744 D. Mark 

— 37 — 



Yıl 

1985 
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F i r m a 
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Binim Fiyat 
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Toplam ödeme 

H. und FAHRZEUGBAU 
— 3 adet 5 kişilik taşıt 
— 1 adet 5 kişilik taşıt 

Not: Her grup taşıt ayrı modelden 
oluşmaktadır,. 

1986 HESS and EISENHARDT 
— 7 adet 5 kişilik taşıt 
— 7 adet 5 kişilik taşıt 

238 333,33 D. Mark 714 999,99 D. Mıark 
85 254,62 ABD $ 85 254,62 ABD $ 

239 360 D. Mark 1 657 520 D. Mark 
244 860 D. Mark 1 714 020 D. Mark 

Not: Her grup taşıt ayrı modelden 
oluşmaktadır. 

Toplam 3 389 540 D. Mark 

Cevap 3. Yukarıda kayıtlı alımlara karar veren komisyonların tertip şekli aşa
ğıda gösterilmiştir : 

Yıl Yapımcı Firma Komisyon Üyeleri 

1982 SAFEGUARD SECURİTY — Hikmet Özkan, Büyükelçi, Müsteşar 
Yardımcısı (Başkan) 

— ömer'Lütem, Elçi, İstihbarat, ve Araş
tırma Dairesi Başkanı (Üye) 

— Nuri Eraslan, Muhasebe Müdür Yar
dımcısı (Üye) 

1983 H. und S. FAHRZEUGBAU Hikmet Özkan, Büyülkelçli, Müsteşar 
Yardımcısı (Başkan) 
Remzi Yıldırım, Muhasebe Müdürü ve 
Bütçe Dairesi Başkanı (Üye) 
Bilal Şimşir, Elçi, Genel Müdür Yar
dımcısı (Üye) 
Metin Mekik, Elçi Komptrolönlülk Dai
resi Başkanı (Üye) 
Ercan Vurallham, Komptrolörlük Daire
si Başkan Yardımcısı (Üye) 
Tanju Sümer, Şube Müdürü (Üye) 
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Yapımcı Firma 

1983 HESS und EISENHARDT 

1984 HESS and EISENHARDT 

28 . 1 . 1988 0 : 1 

Komisyon Üyeleri 

- Hikmet Özkan, Büyükelçi, Müsteşar 
Yardımcısı (Başkam) 

• Ömer Lütem, Elçi, İstihbarat ve Araş
tırma Dairesi Başkanı (Üye) 

- Nuri Eraslan, Muhasebe Müdürlüğü ve 
Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı (Üye) 

Hikmet Özkan, Büyükelçi, Müsteşar 
Yardımcısı (Başkan) 

— Erhan Tunçel, Elçi, İstihbarat ve Araş
tırma Dairesi Başkanı (Üye) 

— Ercan Vuralhıam, Elçi, İdarî ve Mıalî İş
ler Dairesi Başkanı (Üye) 

— Nuri Eraslan, Bütçe Dairesi Başkan 
Yardımcısı (Üye) 

1985 H. und S. FAHRZEUGBAU — Metin Ö. Karaca, Büyükelçıi, Müsteşar 
Yardımcısı (Başkan) 

— Erhan Tunçel, Elçi, İstihbarat ve Araş
tırma Dairesi Başkanı (Üye) 

— Eroan Vüralhan, Elçi, İdarî ve Malî İş
ler Dairesi Başkanı (Üye) 

— Remzi Yıldırım, Bütçe Dairesi Başkanı 
(Üye) 

— Babattin Gürsöz, İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkan Yardımcısı (Üye) 
Metin Ö. Karaca, Büyükelçi, Müsteşar 
Yardımcısı (Başkan) 
Erhan Tunçel, Elçi, istihbarat ve Araş
tırma Dairesi Başkanı (Üye) 
Ercan Vüralhan, Elçi, İdarî ve Malî İş
ler DaiTesi Başkanı (Üye) 
Remzi 'Yıldırım, Bütçe Dairesi Başlkanı 
(üye) 
Bahattin Gürsöz, İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkan Yardımcısı (Üye) 
Nejat Akçal, Başkâtip, (Üye) 

1986 HESS and EISENHARDT 
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Açıklama : Komisyon üyeleri Bakan
lıkta görevli yüksek dereceli memurlardan 
seçilmektedir ve herhangi bir dalda uz
man olmaları aranmamaktadır. Zira, 
zırhlı araba imali ülkemizde mümkün ola
madığından yabancı ülkelerde bu alanda 
uzmanlaşmış kuruluşlar nezdinde uzun 
süren araştırma, inceleme ve temaslar so
nunda edinilmiş olan bilgi ve görgü esas 

• alınmak suretiyle tek tip 'bir teknik şart
name hazırlanmış olup, işbu şartname her 
alım tarihinde günün değişen şartlarına 
uyumlu hale getirildikten sonra yapımcı 
firmalara gönderilerek teklif vermeleri is
tenmektedir. 

Teknik şartnameler, ana bölümler ola
rak, alınacak taşıtın tipi, kullanılacağı yer, 
hangi silah, mühimat ve bombaya karşı 
dayanıklı olacağı, kullanılan malzemenin 
hangi kuruluşlarca teste tabi tutulacağı 
ve nihayet garantileri ihtiva etmektedir. 

Böyle olunca, yapımcı firmaların tek
liflerinin her defasında uzmanlarca ince
lenmesine gerek kalmamaktadır. 

Bu açıklama 4 üncü ve 5 inci sualle
rin de cevabını oluşturmaktadır. 

Cevap — 6. Osman öznur, 1980-1984 
yılları arasında Bonn Büyükelçiliğimizde 
Kançılarya Müdürü olarak hizmet ver
miş ve 4 yıllık normal dış görev süresini 
tamamladıktan sonra Bakanlıkta Arşiv ve 
Ulaştırma Dairesinde vazife almak üzere 
merkeze dönmüş ve 1986 yılında da emek
li olmuştur. Kançılarya Müdürü olarak 
Büyükelçilik Kançılaryasının idarî işleri
nin tedvirinde amirlerinden aldığı talimat 
çerçevesinde kendisinden istenilen hizme
ti vermiştir. 

Cevap — 7. Zırhlı araç yapımcıları 
hakkında yukarıda verilen cevapların in-
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celenmesinden de görüleceği üzere Schuca 
Firmasından hiç bir zaman zırhlı araç 
alınmamış, ancak yukarıda sözü edilen 
Honnover'de yerleşik «H. und S. Fahr-
zeugbau GmbH und Co. KG» adlı 
zırhlı taşıt yapımcısı firma, Schuco 
GmbH ile yapılan müşavere sonunda bu
lunmuştur. 

Anılan firma dış temsilciliklerimiz bi
nalarında fizikî güvenlik önlemlerinin 
alınması alanında hizmet vermiş ve ayrı
ca kendilerinden kurşun geçirmez yelek
ler satın alınmıştır. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, zırhlı araç alımıyla 
ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in yazılı 
cevabı (7/20) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Dışişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Gerek yurt dışındaki temsilcilikle
rimize alınan, gerekse yurt içinde Devlet 
büyüklerimizin kullandıkları arabalarda 
bir deneme yapılmış mıdır? Şu anda, kul
lanılan arabalardan problemi olan var mı
dır? Bu hususlarda ne gibi tedbir alın
mıştır? 

2. Söz konusu araçlar, yoksa, suikas-
te dayanıksız mıdır? Çelik yelekler denen
miş midir? 

3. Zırhlı araçlar alımı ile ilgili ola
rak açıklanan rapor hakkında, vaktiyle, 
Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın 
da bir mütalaası olmuş mudur? 
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TC. 
'Dışişleri Bakanlığı 28.1.1988 

Güvenlik İşleri Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : GÎDA 10.777 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 25 Ocak 1988 tarih ve 7/20 -
124/00953 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa 
'Murat Sökmenoğlu'nun zırhlı araç alı
mlıyla ilgili bazı iddialar konusunda tev
di etmiş olduğu yazdı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
A, Mesut Yılmaz 
Dışişleri 'Bakanı 

Hatay Milletvekili Murat SÖ'kmenoğlu' 
nun Sorularına Verilen Cevaplar 

1. Dış Temsilciliklerimizde kullanıl
mak üzere alınan zırhlı araçlar için Ba
kanlığımca hazırlanıp teklif vermelerini 
feminen yapımcı firmalara gönderilen 
teknik şartname hükümlerine göre zırh
lı araçların deneme atışları hem kullanı
lan zırh malzemesi hem de taşıtların üze
rinde yapılabilmekte ve ancak işbu dene
me sonuçlarının Bakanlığımıza ibraz 
edilmesinden sonra firmalarla imzalanan 
sözleşmeler yürürlüğe girmektedir. 
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Şu anda kullanılan arabalarda herhan^ 
gi bir problem yoktur. Bu gibi problem
lerin önlenmesini teminen teknik şartname 
ve sözleşmelere garanti hükümleri konul
maktadır. 

2. Dış Temsilciliklerimizde kullanı
lan zırhlı taşıtların zırh güvenliği teknik 
şartnamelerde yer alan hükümlerle belir
lenmekte, zırhın hangi tip silah, mühim
mat ve bombaya karşı dayanıklı olacağı 
Bakanlığımızca tespit edilmekte ve yukarı
da 1 No. lu cevapta belirtildiği şekilde 
kontrol ve teste tabi tutulmaktadır. 

Çelik yelekler denenmiş ve Bakanlı
ğımca öngörülen zırh güvenliğine uygun 
oldukları testler sonunda tespit edilmiştir. 

v3. Zırhlı araçlar alımı üe ilgili ola
rak açıklandığı belirtilen raporun hangi 
rapor olduğu hakkında soruda bir belir
ginlik bulunmamakla birlikte işbu rapor
dan, Safeguard Securıty Firması hakkın
da Washington 'Büyükelçiliğimiz Hukuk 
Danışmanı Michael W. Beasley'in anılan 
'Büyükelçiliğimiz Müsteşarına muhatap 2 
Temmuz 1982 tarihli mektubu kastedili
yor ise, o tarihte Bakanlığım ilgili Daire
si 'Başkan Yardımcısı olarak görev vermiş 
'bulunan Millî Savunma Balkanı Ercan Vu-
ralhan'ın söz konusu mektup hakkında 
özel bir mütalaa serdettiğine dair dosya
larda herhangi bir kayıt bulunmamakta
dır. Ancak, görevi gereği mektubun Sa
yın Vuralhan tarafından da incelenmiş ol
ması doğaldır. 
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Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkmda Kanun Tasanısına 
Verilen Oylanın Sonucu : 

Üye Sayjısı : 450 
Oy Verenler : 286 . 
Kabul Edenler r 289 
Çekimser > Ilı' 
Geçersiz Oylan '« 12 
Oya Katılmayanlar : tl'64 

ADANA 
Ahmet Akgün Allhayrak 
Ledıin Barlas 
Mehmet Ali 'Bilici 
Mehmet Can 
M. Haliit Dağlı 
YıHmaz Hocaoğhı 
MalhlrnuıE Keçeli 
Selahattikı Kılıç 
Erisin Koçalk 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğhı 
Abdııırraıhıman Karamam 

AFYON 
Metin Bahbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızılloğiu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türtoer, 
Abdullah Ulultürk 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmiil Ateşoğuları 

(Kabul Edenler) 

Muzaffer Atıllgaın 
Onural Şeref Bozlkurt 
Kâmil Coşkumoğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Dulker 
(HüseylJn Barlas Doğu 
Tavuk. Ertür'k 
Göksel Kalıayci'oğlu 
Tevifik Koçalk 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pakuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şııvigın 
Mustafa Rüştü Taşar 
îbralhkn Tez 
Ercan Vurallhan 
Rıza, Yıllmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Denflz Baykal 
İbrahim Demir 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Aythan Ariıfağaoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altın'kaya 
Mustafa Bozlkurt 
Ömer Okan Çağlar 

(Kanunlaşmıştır.) 

Mehmet Özalp 
Hilmi Zilya Postacı 

BALIKESİR 
Ali Samü Akîkaş 
Kudret Bölülkoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimiydi 
1. Önder Kırlıı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Ed'iıp Uğur 

BİNGÖL 
Mdhmet Ali Doğuşlü 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şapıüt Kazolkoğkı 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelıiikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçiın 
Ijhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Felhımil Işıklar 
Hüsamettin Önüç 
Fahir Sabuniş 
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tsmret Tajvgaç 
Mustafa Ertuğruıl Ünü 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersünıer 
tUcer Genlik 
Miknıin 'Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Aklkaıya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Rıtza Ilıman 
Mustafa Narnılil 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıen 
Esat Yıldırım Ava 
Ayçan ÇakıroğuUaırı 
Hüdai Orast 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalıay 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mahmut Kepolu 
Salülh Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçefcin 
Şener işleten 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Nizametüin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Mustalfa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Saıbahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kaihıraman 

Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rııza Şimşeik 
Mustafa, Rıflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Baldılar 
İsmet Oktay 
Zefci.ÜnaJ 
Erol Zayltinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulıkadıjr Ateş 
.Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıötver 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara* 
Mehmet Alü ıKaradenıiz 
Yavuz Kaymen 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abduillah Aykon Doğan 
Entekin Durutüıik 

İÇEL 
Hikmet Biçenıtüılk 
Aıli Bozeii 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İ3STANBUD 
Bülent Akarcalı 
Avni Alkyol 
B. Doğancan Alkyürek 
Abdülbaki Albayırak 
'imren Aykut 
Orhan Demirıtaş; 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Engüder 
llsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Sarıgül 
Ali Topuz 
Sudj Türel 
Adnan Yıldız 
Namılk Kemal Zeybek 

İZMİR 
M. Turan Bayazııt 
Halil ÇuLhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersim 
Akın Gönen 
Burhan Cahiıt Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal inönü 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adiil Erdem B&yazılt 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
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KARS} 
İlhan Aküzüm 

KAYSERİ 
M. İrfaH Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergıun 
Ai Servet Haeıipaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Öziblilen 

KIRŞEHİR 
Şevıki Göğüısger 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Alıaıattin Kurt 
A., Rıızat Sirmen 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kajdliır Demir 
Mustafa Dinelk 
Zi'yiaı Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haıyıdar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ati Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Yelfa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mıulstafa Uğur Bner 
H< Calvit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekiin 
Mustafa Kalemi 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Afcsoy 
M, Bülent Çapanoğlu 
Galip Demirell 

Yusuf Rozkurt Özal 
Talaî Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pak'demıirîii 
Gnoil Şalkar 
Münıir F, Yazıcı 
Mehmet Yeoişehirlıioğlu 
M. Brıdoğanı Ydtenç 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcıl 

MUŞ 
Alaattin Fıratö 
MehdUn Işık 
Erkan Kemaflöğhı 

NÎĞDB 
Rjaşit Dalda! 
Haydarı Özalp 
Mahmut Öztürfc 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Eirituğruli Özdemir 
Nabiı Poyraz 
Yılmaz Sapioğlu 
İhsan Nuri TopSkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürün 

RİZE 
A, Mdşut Yulmaz 

SAKARYA 
Mehmet Golhan 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özklök 
A. Reyhan Sakallııoğlu 

SAMSUN 
Cemal Altiışain; 
Ali Ese* 

SİİRT 
M. Abdüarrazalk Ceylan 
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Zdki Çeliker 
Kuidlbettim Haımddüj 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar! Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbuluıt 
Ekrem Kangal 
Mahmut Kâ aıhüHut 
Kayai Opan 
Şajkir Şekıer 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler, 
Ahmet Karajevılıiı 
Etaüs Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 

TRABZON 
A)vin;i Akkan 
Eyiülp Aşık 
İbrahim Celbi, 
Hayrettin KuırbeıÜA 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

, UiŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Reşit Çeliik 
Muslin Göremtaş 
Selahalttim ıMumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakitf Ergin 
Luıtfullalh Kayalar 

ZONGULDAK 
Ve-ytsieıl Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptanı 
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ADANA 
Oinjöylt Capven 
Abdullah Sedat Doğan 

AĞRI 
Fecri Alpaslanı 
Cezmi Erat 
Yaşart Enyıtaıaız 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özatrıslan 
(Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Beşer* Baıytdarı 
Eşref Erdem 
Alpaslıaim Pehlivanıh 
Arif Sağ 
Zelkii Yavuıztüırik. 

ANTALYA 
Adil Aydım, 
Zdkeriya Bahçeci 
Hasan Ça'kır 
Cengiz Dağyar 
Hasan Namal 

AİRTVîtN 
BahaıCtim Çaloğlıu 
Hasan Etkinci 

AYDIN 
Nabi Sahuncu 
Mdhmet Yüzüıgüler 

(Çekinser) 

İSTANBUL 
Aytekin Kotil 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL1 

Hüsnü Oikçuoğlu 
Reşit Ülker 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Sdven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Bayl'az 
İlhamı Binici 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyetötiin Mutlu 

BOLU 
Nevzat DurUkan 
S'eçkdın Fırat 

©URSA' 
Abdulkadir Cenkciler 
Cavröt Çağlar 
B, Möhmet Gazioğlu 

ÇANKIRI 
Ati Çiftçi 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

DENİZLt 
Adnan Kesikin 

DitYAIRlBAKIR 
Ferit Bora 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
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ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçüskel. 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıklırım Akbuliut l(Başlkan) 

ESKİŞEHİR 
M. Cevidet SeM 

GAZİANTEP 
Ahmet Günebalkah 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Ül'kü Göıkalp Güney 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Kesikin 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerlter 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğılu 

İSPARTA 
İbrahim Gürdalı 

ÎÇEL 
Btem Canıkurtaıran 
Dürmug Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
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İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğhı 
Cevdet Akçah; 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk. 
Isma'l Cem 
Yüksel Çengeli (t. A.) 
'M. AH Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat Içöz 
Ömer Ferruh Ilter 
Altan Kavak 
R. Eırıoüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğulıtaıy 
ismail Hakkı önal 
Yuısuf 'Kenan Sönmez 
Günöş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timiısıi 

ÎZMÎR 
Veli Alksoyı 
Türkân Afcyol 
K. Kemal Anadol 
Işun Çelebi 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla îmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Al'i Şahin 

KARS 
Mahmut Abnaik 
Vedat Altun 
Saıbri Araş 
Yajsıin Bozkuıt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sajdebtin Ağacık. 
Murat Başesgioğlu 
H. Sabri Keskiln 
Nurhan Tekime! 

KAYSERİ 
Seyilt Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersim 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdullhal'ım Araş (ÎBşk. V.) 
Erol Köse 
Onur Kumbaracubaişı 
Ömer Türtkçakal 

' MALATYA) 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuıyar 
Gürbüz Şakrank 
Hasan Zengitaı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
AbdüDvahap Dizdaroğllu 
'(İz.)' 
Mehmet Adnam Ekmen 
Ahmet Türk. 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Musa Göikbeî 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

Esat Kıratlroğlu. 
Cemıal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 

RtZE 
Musıtafa Naızâkoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemali Akkaya 
tliyas Akbaş ((JB&Jk. V.) 
Mdhmet Aydın 
İrfanı Demiralp 
Nafiz Kurt (I., A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Kemal Birlik 

SİNOP 
Hülmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraıt Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınaır 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
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TBKMDAÖ 
Ali, Rıf'kı Atasever 

TOKAT 
Metin Gündiere 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Mehmet Çaıkıroğlu 
Necmettin Kaıradum'an 

TUNCELt 
Orhan Veli Yıldırımı 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtazı Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasj 
İhsan Bedirhaınıoğlu 

• "> • • < > • > < » •<• • • 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şînasi Altııner 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Barutçu 
Tevfik Brtüzüin 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

15 İNCİ BİRLEŞİM 

28 . 1 „. İ988 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞ'ME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-

kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/1) (Görüş
me günü : 2.2.1988) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. .— Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskinin, olağanüstü hal ilan edilen iller

de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X 1. — Tahsil Edilemeyen Hazine 
Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/345) (S, Sayısı : 2) (Dağıtma 
tarihi : 25.1.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Dönem: 18 Yasama Yıh: 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 2) 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1 /345) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7.1.1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/ 101-2122/02536 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 30.12.1987 tarihinde kararlaştırılan «Tahsil Edilemeyen Hazine Alacakları
nın Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile. gerekçesi ijflişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi, «Esbabı mücbire 
ve zaruriyle dolayısıyla taJkıp ve tahsiline mahal veya imkân görülemeyen zimmetlerim 
terkini mailî müşavere encümeninin mütalaası alındıktan sonra Büyük Millet Meclisine 
arz olunur» hükmünü ihtiva etmektedir, 1984 Malî Yılı 'Bütçe Kanununun 62 nci mad
desinin (a) fıkrası, 1986 Malî Yık Bütçe Kanununun 53 üncü maddesinin (a) fıkrası 
ve 1987 Malî Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesinde ise, «Saymanlık hesaplarında 
kayıtlı olup zamanaşımına uğrayan veya zorunlu sebeplerle tahsil imkânı bulunmayan 
kişi borçlarından, 1050 sayılı Muhasebei Ulmumiye Kanununun 133 üncü maddesi uya
rınca Malî Müşavere Encümeni tarafından silinmesi gerektiğine'karar verilenlerden ka
yıttan düşme işlemlerini yapmaya, Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir» hükümleri yer 
almış bulunmaktadır. 

'Bu maddelere göre, Malî Müşavere Encümenince terkinine karar verilen 
4 701 397,— liranın; 1984, 1986 ve 1987 Malî Yılı bütçe kanunlarının söz konusu mad
deleri uyarınca silinmesi gerekmektedir. 

Ancak, 1984, 1986 ve 1987 Malî Yılı bütçe kanunlarının mezkûr maddelerinde, bu 
suretle kayıtlardan düşülmüş olan Hazine alacaklarından tutan 1984 Malî Yılı için 
(25 000) lirayı, 1986 Malî Yılı için (100 000) lirayı ve 1987 Malî Yılı için de (150 000) 
lirayı aşanların Yasama Organının onayına sunulacağı hükme bağlandığından, silme 
işleminin uygulanabilmesini temin maksadıyla bu Kanun Tasarısının hazırlanması ge
rekmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve. Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/345 
Karar No. : 3 21.i,1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük (Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulu tarafından 7.1.1988 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkarilikça 11.1.1988 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Tahsil Edilemeyen 'Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 20.1.1988 tarihinde yaptığı 3 ün
cü 'birleşimde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü., 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; siîinlmesi istenen Hazine alacakları
nın nelerden kaynaklandığı, tahsilinin hangi sebeplerden mümkün olamadığı, Bütçe Ka
nunlarının İlgili maddelerinde belirtilen Hazine alacaklarının silinmesine ilişkin yetki 
limitlerinin düşük olduğu ve bu 'limitlerin yükseltilmesinin yerinde olacağı gibi konulara 
değinilmiştir. 

Eleştiri ve temennilere Hükümetçe gerekli açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgiler veril
dikten sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun bulunarak maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve 'yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

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

Balşlkain 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Saimlsuın ©uaisa 

ISözcü Kâltip Üye 
İsmail Sengün Kadir Demir 

Denizli IKonıya 

Mehmet Ali Bilici Mehmeft Deliceoğlu 
Adama Adıylaırtein 

Nihat Türker Onural Şeref Bozkurt 
Afyon Arikaira! 

İbrahim Demir Nabi Sabuncu 
Antöafya Ay|dıin 

Fenni İsUmyeli Mehmet Seven 
Balikesür İBİecJk 

A, Şamil Kazokoğlu - Ünal Akkaya 
Bolü Çamım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
'Bslküşelhk 

Abdullah Ay kon Doğan 

Mehmet Moğultay 

Ali Topuz 
tsittanfcmil 

Kemal Anadol 
İtamüır 

S. Halil Özsoy 
ıKaıyseıii 

Onur Kumaracıbaşı 
Kocaeli 

Mahmut Öztürk 
TMlilğde 

Enis Tütüncü 
Tekürdağ 

Mehmet Kahraman 
ıBıtzunulm 

Abdulkadir Ateş 
Gaizüıamttiep 

H. Orhan Ergüder 

Hüsnü Okçuoğlu 

N. Kemal Zeybek 

Birgen Keleş 
îzmk 

Şevki Göğüsger 
Kınşiehür 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şakir Şeker 
Sivals 

Tevfik Ertüzün 
ZJcynguMaöc 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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HÜKÜMETTİN TEKİLtF ETTİĞİ METİN 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının SiMnmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tahsil edilme imkânı kalmadığı için 1050 sayılı Muhasebe! Umu
miye Kanununun 133 üncü maddesine göre Malî Müşavere Encümenince terkinine ka
rar verilen ve ekli cetvelde 'belirtilen 4 701 397,— liranın 1. 211 603,— lirası 1984 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 62 nci maddesinin (a) fıkrası, 278 486,— lirası 1986 Malî Yılı 
Bütçe Kanununun 53 üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 211 308,— lirası da 1987 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca silinmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özcd 

Devlet ıBakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakam 
Ali Bozer 

Devlet Balkanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

30.12 1987 

Devleit Balkanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan 

Dışişl'eri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlüfc ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanon Tasarısı 

MADDE İ. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edürriiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen katml edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

Saymanlığın Adiı Borçlusu Borcuo çeşidi Karar 

g 

Öğrenim gideri 
Memurun görevini ihmal 

Hazine Dış Ödemeler 
Saymanlık Müdürlüğü Doğan Erokan 
Burdur Muhasebe Müd. Mehmet Gül 

Mustafa Kılınç 
Millî Eğt. Gençlik ve 
Spor Bak. Mer. Say. Müd. S.F. Yanıkömeroğhı 

İlhami Albayrak Tamgün tazminatı 
Tarım Orman ve Köyişleri 
Bak. Mer. Say. Müd. 56 Kişi 
M.S.B. 1 No. lu Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü 
Ankara Sağlık Kur. 
Saymanlık Müdürlüğü 
Hazine Dış Ödemeler 
Saymanlık Müdürlüğü 
Hazine Dış Ödemeler 
Saymanlık Müdürlüğü 
Hazine Dış Ödemeler 
Saymanlık Müdürlüğü 

Yanlış intibak 

Ferit Gönül Söz. feshinden doğan hazine zararı 

Hayati Özkan Çalınan para 

Muhtelif Gel. ve Damga ver. 

Muhtelif Gel. ve Damga ver. 

Muhtelif Gel. ve Damga ver. 

2 

2 

2 

11 

24 

24 

25 

Hükümetin Teklifine Bağlı Cetvel Aynen Kabul Edilmiştir. 


