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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
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[II. — YOKLAMA
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL
RULA^UNUSLARI
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A) Gündem Dışı Konuşmalar
1. —- Ordu Milletvekili Bahriye Üiçok'un,
Plan ve (Bütçe Komisyonunda yaptığı konuş
masının, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
tarafından, gıyabında, yanlış değerlendirildiği
(hakkında gündem dışı konuşması
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 45 yıl önce yanan, istan
bul'daki patrikhane binasının yeniden ihyası
hakkında gündem dışı konuşması
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Doğu Anadolu Bölgesinin do
ğal iç su balıkçılığı ve kültür balıkçlığı po
tansiyeli hakkında gündem dışı konuşması
B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması önergeleri
1. — Uşak (Milletvekili Yusuf Demir ve
16 arkadaşının, Afyon Alkaloid Fabrikası-
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nın zamanında bitirilmemesinden doğan zarar
ları ve Fabrikanın eksik teslim alınması için
yetkililere baskı yapıldığı iddialarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Medis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi 1(10/33)
C) Tezkereler ve Önergeler
1. — Diyarbakır, Milletvekili Ahmet
Sarp ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 29.7.1970 tarih ve 1319 Sa
yılı Emlak Vergisi Kanununun Yürürlükten
Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifleri
nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin
önergeleri (4/283)
V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) Sözlü Sorular ve Cevapları
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi <(6/'596)
2. — Diyarbakır Milletvekili
Kadir
Narin'in bazı vatandaşların işkence sonucun
da sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin
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İçişleri (Bakanından sözlü soru önergesi
(6/598)
3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir TSfarin'in, Diyarbakır ilinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına
ilişkin İçişleri ©akanından sözlü soru öner
gesi 1(16/610)
4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702)
5. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın,
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından Sözlü soru önergesi (6/631)
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naltoantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinin kre
di borçlarının ertelenmesine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ce
vabı (6/758)
7. — İstanbul' Milfldtvekilr Reşit Ülker'in,
Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/696)
8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin
bazı sorunlarına Miskin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709)
9. — tsitanbul Milletvekili İbrahim Ura!'
in, Avrupa gür&ş şampiyonasından önce Bolu
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/742)
10. — Balıkesir Milfctviekili Davut Abacıgil'in, Balıkesir Îlindie yapılması düşünülen
'Merkez Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Turlizm (Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/751)
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup buHbnmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/819)
12. — Içett Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edi
len bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ya-
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pılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/826)
13. — Tökalt Milletvekilli Env e r Özcan'ın,
davası devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767)
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu'nun, 1986 yjfh Mart, Nisan ve Ma
yıs ayılarında yurt dışına giden üst düzey gö
revlilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/833)
15. — İstanbul Milletvekilli Günseli Öz
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz
aleylhine verdikleri beyanatlara Miskin Baş
bakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit
Hallefoğlu'nun cevabı (6/775)
16. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, İstanbul Ankara ve İzmir illeri
blüyükşehir ve İlçe belediyelerine bağışta bu
lunan gerçek ve tüzelkişilere ve bağış mik
tarlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/849)
17. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778)
18. — Siiıtt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin
EM AK A.Ş/.'ndeki alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781)
19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,'
bazı bölgelerde alkollü içki tüketiminin ya
saklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/860)
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20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan
Hastürk'ün, belediyelerce yurt dışından kre
dili temin olunan iş makinelerinin bedeline
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'
in cevabı (6/873)
21:22
21. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın,
kısa vadeli dış borçlanma miktarına ilişkin
Başbakandan sözdü soru önergesi (6/862)
22. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın,
1986 yflı Ekim ayında yeni bir istikrar paketi
uygulanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/863)

_ 2 —

22

22

T. Bi M. M.

B : 30

26 . 11 . 1980

O : 1

Sayfa
23. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın,
ülkemizde gdlir dağılımı anketi yapılmama
sının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/864)
24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nadbantoğlu'nun toplu konut kredilerinin dağı
tımına ve denetimine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/865)
25. — Sinop MiOletvekili Barış Çan'ın, çay
üreticilerinin AKFA Firmasından alacağına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/868)
26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'
in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nunun emniyet mensuplarına uygulanmadığı
iddiasın ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru
önergesi (6/782)
27. — Denizli Milletvekili Hail İbrahim
Şahin'in, Uşak Valisi 'tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenine ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/784)
28. — Tekirdağ Milletvekilli Salih Alcan'
in, Tekirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/789)
29. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Ayvalik - Sarımsaklı Eğitim, Spor
ve Turisltik Tesislerine ilişkin "Başbakandan .
sözlü soru önergesi (6/796)
30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'
in, Yöl-îş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan bazı misafirlerin
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/797)
31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
Türk kadınını Tanitma ve Güçlendirme Vak
fı tarafından düzenlenen baloya ilişkin Baş
bakandan sözdü soru önergesi (6/798)
32. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in,
suçlu bir vatandaşı yakalamak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/799)
33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim
Şahin'in, yurdumuzdaki okullara ve öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800)
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34. — Haltay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî
krediye dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/874)
35. — Haıtay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, tercihli sektörlere veri
len kredilere ilişikin sorusu ve Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'
in cevabı(6/875)
36. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan
Yrtdırim'm, Tunceli İlinde meydana geldiği
iddia edilen bazı olaylara ve sorumlularına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/876)
37. — Hatay Milletvekili Tevfik Biılal'in,
Ortadoğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve
meyve ihracatında karşılaşılan güçlüklere kar
şı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/808)
38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacaklarına ilişkin Devlet Balkanı
ve Başbakan Yardımcısından sdzlü soru öner
gesi (6/877)
39. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'
in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde
bazı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilşikin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810)
40. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer
takma olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/812)
41. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813)
42. — Hakkâri Mitetvekil Mehmet Sat
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814)
43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait
Erol'un, güvenlik soruşturmaları sistemine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/817)
44. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, GAP-gezisinde kullandığı bazı söz-
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düklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821)
45. — Kahramanmaraş Milletvekilli Meh
met Turan Bayezit'in, bir milletvekili ada
yının ara seçim gezilerinde, pllaka yerine so
yadının yazıilı olduğu levha taşıyan bir araç
la dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/822)
46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmot Turan Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824)
47. — Kırklareli Milletvekilli Erol Ağagil'
in, bir milletvekiline Anayasanın 82 nci mad
desine göre Bakanlar Kurulunca geçici görev
verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Mîllet
Meclisi Başkanından sözllü soru önergesi
(6/831)
48. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu'nun, Bingöll İlinde yıkımına başla
nan Çümenlto Fabrikasına ilişkin Başbakan
dan sözllü soru önergesi (6/884)
49. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/827)
50. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim
Şahıin'im, Marmaris Aktaş mevkiindeki or
manlık allanın intifa hakkının Türkiye Zira
atçılar Derneğine verilmesine dair taahhüt
senedinin tek taraflı olarak feshedildiği iddia
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişileri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/828)
51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgi'l'in, Balıkesir ili ve çevresindeki bazı sa
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını oîumsuz
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/835)
52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Diyarbakır - Lice ilçesi Ecemiş Kö
yündeki bir vatandaşın öfJüm nedenine ilişkin
içişleri Balkanından sözlü" soru önergesi
(6/837)
.
53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'
m, Çerkezköy Endüstri Meslek Lisesi inşa
atına ilişkin Millî Eğitim .Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/838)
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54. — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'
nun, Ağrı tünde içme suyu olan ve olmayan
köylere ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/839)
26
55. — Kahramanmaraş Milletvkeiıl'i Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin Illçesi Arıtaş Kasabası Çatakderesi Gö1 etinin fizibilite ve proje çalhşmalarma ilişkin
Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/842)
26
56. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - E1bisltan Jılçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacına
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/843) 26:27
57. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş ilin
de kaliteli pamuk yetiştirilebiılrnesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Turan Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/844)
58. — Zonguldak M'.Meltvel'cili Muhteşem
Vasıf Yücel'in, Zonguldak Kömür Havza
sında 1986 yılında meydana gelen iş kazala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/845)
59. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem
Vasıf Yücel'in, Ordu - iAybastı ilçesi Bele
diye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından
ısiözi1ü ısianu önieıigysıi i(6/84!6)
60. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem
Vasıf Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip
cezaevindeki mahkûmlarla ilgili bazı uygula
malara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/847)
61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem
Vasıf Yücel'in, Devlet imkânlarından yararllandırıldığı iddia edilen bazı derneklere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
Kâzım Oktay'ın cevabı (6/848)
62. — Diyarbakır Milletvekili Mahrnud
Altunakar'ın, Kırşehir - Kaman Illçesi Sarı•uşağı Mahallesindeki mesken yıkımı olayına
ilişkin içişleri Bakanından sözllü soru öner
gesi (6/871)
63. — Diyarbakır Milletvekili Mahrnud
Altunakar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine
bağlı bazı ilçelerde 1986 yılında meydana ge''bn .dlapnem!,ler'dbn zarar (gönen vaiL/andaşilannm ısoırtuinîıaımıfla lişUrtim Baişfbafoam tiCte Bayım-
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dirlik ve iskân Bakanından sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gîray'ın
cevabı(6/872)

28:31

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş Andırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasın
da elide edilen odunıların üretici köylüye ve
müteahhitlere Itahsitsine ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlllü soru önergesi
(6/879)
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65. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'
in, Doğru Yol Partisi tarafından Antalya'da
düzenlenen toplaritıytla ilgili olarak Antalya
Valisi ile Emniyet Müdürünün tulumlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/880)
66. — İstanbul Milletvekili tbrahim Ural'
•in, :üer'ör oHaıyiHaınnia ıklaırıışltlıığı dkMltet ödüllen bazı
örgüt ve elçiüikîere ilişkin Başbaikandan söz
lü soru önergesi (6/881)
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67. — İzmir MiHevtekili Hüseyin Aydemir'in, İzmir - Tire İlçesine bağlı bazı köy
lerin sulama ve içme suyu sorunlarına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/882)
.

3

68'. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, Kayseri İlinde yapılması düşünülen
raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatın
ca teşvik belgesi verilip verilmediğine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/883)

3

B) Yazılı Sorular ve Cevapları
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi NalbantoğVnun, Kasltamonu - Daday İlçesinde
ki sağlık merkezi ile sağlık ocağının devlet
hasitanesi şekline dönüştürülmesine ilişkin so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam
Musftafa Kallemli'nin yazılı cevabı (7/1437)
2. — Diyarbaikır Milletvekili Ma'hmud
Altunalkaır'ın, Suudi Arabistan'da faaliyet
gösteren Türk inşaat firmalarına ilişkin Baş-
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bakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı
(7/1447)
33:38
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Diyanet Vakfı ve Diyanet İş
leri Hac Dairesi Başkanlığınca 1984 - 1986
yıllarında hacca gönderilen kamu görevli
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazrtlı cevabı (7/1448)
38:39
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER

32

1. —r- Giresun Milletvekili Burhan Kara
ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821
sayılı Sendikalar Kanununun 28:8.1983 ıtarih
ve 2882 sayılı Kanunla Değişik 60 inci Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyali
İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı :
459)
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2. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıç/alktor ite D®er AHeHNeır Halklkınlda Kamu
nun 7 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 5.11.1986 Tarih ve 3317 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/807, 3/1181) (S.
Sayısı : 504)
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3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin
Araş, İstanbul Milletvekili Reşilt Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekilli Rıfat Bayazıt, Af
yon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Millet
vekili Mustafa Kemal Pal'aoğlu ve Balıkesir
Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Tüılkiye Bü
yük Mület Medl'isi İçtüzüğü Teiklifi ve Çoruim Miüü'ietivdkliiı İhsan Toınibuış'uın, TürMlye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203)
(S. Sayısı: 344 ve 344'e 1 inci Ek)

32:33
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kımıltı Saat 15.00'te açıldı.
Antalya Milletvekili Aydın Güven Günkan, Hükü
metin dç politikasıyla illlgi'li bazı değerlendirme ve ta
vırlar;
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin, kurs ve
okul talebeleri yardım dernekleri pansiyonları ve öğ
retmenler günü;
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ide, öğretmen
ler günü ve öğretmenllerin sorunları;
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar.
[Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Savunma
'Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Balkanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Sudi Türel'in;
SSGB'ne gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar Ma
lîye ve Gümrük Bakanlığına, Tarım Orman ve Köydşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın;
Ürdün'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam
Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'
un;
Fas'a gidece kolan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Balkanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne
Ikadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ali Bozer'in;.

Veküllik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cumhuribaş'kanılığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu.
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 24 arkadaşı
nın; Hava Kuvvetleri eski komutanı emekli Orgeneral
Tahsin Şahinkaya'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
sırasında Ikendiısıine ve ailesine menfaat sağladığı yo
lundaki iddiaları araştırmak amacıyla (10/31) vıe
'İstanbul Milletveklili İbrahim Ural ve 13 arkada
şının, ülkemizdeki trafik kazalarının nedenlerini bütün
yönleriyle araştırmak ve alınacak yasal ve idarî önlem
lere ışık tutmak amacıyla (10/312),
Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
ler, öngörüşmeleri tamamlanarak reddedildiler.
26 Kasım 1986 Çarşamlba günü saat 15.00*te topianılmaik üzere birleşime saat 18.58'de son verildi.
Başkan
©aşfkanıvek'ili
Arif Ş. Bilgin
Kâtip Üye
Kırklareli
Cemal Özbilen

Kâtip Üye
Adıyaman
Arif Ağaoğlu

II. — GELEN KÂĞITLAR
26 . 11 . 1986 Çarşamba
Tezkere
,1. — Ömer Korkmaz. Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi
(3/1189) (Adalet Kondisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.11.1986)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, mahrumiyet yeri ödeneğinin artırılmasına ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1470) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1986)
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, 1.3.1975 tarihinden sonra bir üst öğrenimi ta
mamlayan ve sigortalı hizmetleri intibak değerlendir-

melerine Idahil edilmeyen memurların intibaklarının
düzeltilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.11.1986)
Meclis Araştırması Önergesi
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve 16 arka
daşının, Afyon Alkaloid Fabrikasının zamanında bi
tirilememesinden doğan zararları ve Fabrikanın ek
sik teslim alınması için yetkililere baskı yapıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1986)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Arif Ş. Bilgin
KÂTtP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Mehmet Zeki Uzun (Tokat)

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimimi açıyorum.

IU. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın rmlletvöMillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.

'(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Plan
ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmasının, Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından, gıyabın
da, yanlış değerlendirildiği hakkında gündem dışı
konuşması.
'BAŞKAN — Gündem dışı söz isteminde (bulunan
Ordu Milletvekili Sayın ©a'hriye Üçok, imanı - ha
tip okullarıma ilişkin konuşma yapacaklardır.
©uyurum Sayın Üçok; süreniz 5 dakikadır. (SHP
sıralarından alkışlar)
(BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Teşekkür ederim
Sayın Başkan,
iSayın Başkan, sayın miMetvekilLeri; kasım ayının
ll%de, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı büt
çesi Plan ve Bütçe Komisyonunda 'görüşülürken, bu
bakanlığın bütçesi üzerindeki çalışmalarımı ve var
dığım sonuçları bütün içtenliğimle dile getirdim. Ama
cım. hükümete yardımcı olmak, ülkemizin içinde bu
lunduğu olumsuz faaliyetleri haber vermekti.
Otuz yıla yakın bir süre, eğitim ve öğretimin çe
şitli kademelerinde ıgörevde bulunmuş bir kişi ola
rak, hele uğraşı dalını da pek yakından ilgilendi
ren bir öğretim üyesi ısıfaltıyla konuyu hükümetin dik
katlerine sunmam, bana öyle geldi k!i, kaçınamayaca
ğım bir görevdir, tşte bu nedenle, öğretim birliği ve
uygulaması üzerindeki düşüncelerimi, tamamiyle res
mî belgelere dayanarak gözler önüne serdim, ama
komisyonda bullamadığı bir saatte sayın bakan sözle
rini yanıtlamış; ama nasıl yanıtlamış, nasıl şa
şırtıcı bir yanıitlama; nasıl, bana, söylemediğim söz
leri söyleterek...
—7

Şimdi bize, konuşmamın, Sayın ©akanın, söyle
diğimi iddia ettiği sözlerle üügili bölümünü, tutanak
tan aynen okuyacağım.
Şöyle demişim': «'Sözlerime yanlış anlam verilmemesinli rica ederim sayın üyeler; ben imam - ha
tip liselerine asla Ikarşı değilim»; dikkat buyurunuz
sayın arkadaşlarım; «Ben imam - hatip liselerine as
la kaşı değilim. Ancak, az önce verdiğim rakam
lar da gösteriyor, bu okulların ihtiyaçtan fazla açıl
ması sonucu, yasanım amir hükmü çiğneniyor, ben bu
na karşıyım.»1
GÜRBÜZ ŞAKRAINUI (Manisa) — Boş duran
imam - hatip lisesi var mı?
iBAHRtYE ÜÇOK '(pevamla) — Konuşmamın
devamında, imam - hatip liselerinin, halkımızın kut
sal inançlarına, insanlık görevlerinin Tanrı katın
da beğenilmesi yollarının öğretilmesine yardımcı ola
cak din görevlilerinin yetişmesinin gerekli ve yarar
lı olduğunu da belirtmişim. Bunlar tutanaktaki sözleriim.
Şhndi yine tutanaktan, Sayın Bakanın bana is
nat ettiği sözleri aynen okuyorum': «Şimdi, Sayın
Üçok, bu meselenin tahlilinde o kadar ileri gidiyor
iki, canım 'bu memlekette dine de ihtiyaç yok, din
eğitimine de ihtiyaç yok, camiye de ihtiyaç yok...»
Böyle söylüyor Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki, benim söz
lerimle, Sayın /Bakanın bana isnat ettiği sözler ara
sında, yakından uzaktan hiçbir münasebet yoktur.
Sayın milletvekilleri, her okula bir mecsit açma
zorunluluğu getiırmek, iyi bir Müslüman
olmaya

T. B. M. M.

B ; 30

26 . 11 . 1986

O : 1

yetmez. İyi bir Müslüman, her şeyden önce, ger
çekleri saptırmaz; insanların, çevrelerinde ve toplum
içinde yanlış değerlendirilmelerine neden olmaz.

dikkatlerinizi çekmek ve böylesine önemli bir konu
nun Türkiye Büyük Millet Meclîsinde tartışılmasını
sağlamak için huzurlarınızda bulunuyorum.

Şunu da hatırlatmak İsterim1: Bir Müıslümanın, haz
ıka bir Müslüman'ı inançsızlıkla itham etmesi hak
kında, İ'slamın yargısı pek ağırdır. Yine ifade etmek
isterim ki, ben Sayın Bakanımız daha doğmadan çok
yıllar önce, 6 yaşında iken, Kur'an-ı Kerim'i hatmet
miş bir kişiyim ve Türkiye'nin ilk ilahiyat doktoru
yum. ıAyrıca, cami yapımıma karşı olmadığıma, Sa
yın Başbakan ve Sayın Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı, ibu konuda yaptığım müracaatlar dolayısıyla
tanıktırlar.
Söylediğim sözler şu veya ıbu amaçla değiştirilse de, Tanrı katında gerçekler ıiyi bilinir. Kaidıki,
«ıtslamdan Dönenler ve Yalancı Peygamherler» ad
lı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca da 3
üncü kez baskısı yapıllmış dllan kitabım da bunun, en
canlı, en güçlü tanığı olmaktadır.
Ben, Kur'an kurslarının, çağ dışı kalmış yöntem
lerle eğitime uyruk tutulduğunu, tarikatların 'bu kurs
larda egemen olduğunu bildirmiştim. 22 Kaısıım gü
nü gazetelerin manşetlerine geçen, Denizli'nin Kızıleabölük Kasabasında, 13 yaşındaki Bekir Bkiz'in
dramı, benim Plan ve Bütçe Komisyonundaki söz
lerimi, nıe yazıktır ki, çok acı bir biçimde doğrula
maktadır.

Sayın milletvekilleri, Yunan hükümetlerinin hasmane tutumları karşısında, Cumhuriyet Hükümetimi
zin sürekli zeytin dalı uzatarak, dostane tutum iz
lemeye devam etmesine şaşırmamak mümkün değil
dir. Yunan politikasıyla dünya platformlarında de
vamlı kötülbnen Türkiye, nasıl olur da patrikhane
bahçesindeki hayalî inşaatın re'sterasyonuna müsaa
de eder, böyle siyasî 'bir karar alır? Çünkü 'bugün,
söz konusu binanın kalıntıları bile ortada yoktur;
arsanın kime ait olduğu tapuda 'belirlenmemiştir; ka
dastro kayıtlarına göre lise, vakıf malı olduğu mey
dandadır. Fatih İlçesine bağlı, Abdisubaşı Mahallesi
2262 ada ve 45 parselde bulunan 'gayrimenkulun
tescili için, Dışüşleri ve İçişleri Bakanlığından izin
alınması gerekirdi.

'BAŞKAN —• 'Sayın Üçok, siz cevap mahiyetin
de konuşmayacaksınız; umumî olarak konuşacaksı
nız.
'BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitti efendim.
Bu durumu, hepinizin bil'lgilerine sunar, beni din
lediğiniz için teşekkürlerimi ve hepinize saygılarımı
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
'BASKIAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok.
2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlıı'nun, 45 yıl önce yanan, İstanbul'daki patrikha
ne binasının yeniden ihyası hakkında gündem dışı
konuşması.
BAŞKAN — «iBuıgünlerde kamuoyunu işgal eden
45 yıl önce yanan patrikhane binasının tekrar ihya
sı» hakkında gündem dışı konuşmak üzere Sayın
Murat Sökmen oğlu söz (istemişlerdir; 'buyurun Sayın
Murat Söikmenoğlu.
Sayın Sökmenoğîu, konuşma süreniz 5 dakika
dır efendimi.
.MUSTAFA MURAT ıSÖKlMENOĞLU .(Hatay)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 45' yıl evvel
yanan patrikhane 'binasının tekrar ihyası hususunda

Sayın m'îMetvek'iılleri, tüm bu gerçeklere rağmen, ni
çin, patrikhanenin imtiyazlı olduğu intibaı verilmek
istenilmektedir? Onun için, bütün bunlara inanmak
gerçekten güçtür.
Ayrıca, Lozan Antlaşmasının tarafları olan ülke
lerin mutabakatı olmadan, söz konusu değişikliğin
yapılmayacağını, inşaat izninin verilmeyeceğini unut
mamak lazımdır. Azınlıklarla ilgili 45 inci madde
sarihtir.
Ayrıca, Türkiye'de ve İstanbul'da korunması ge
reken Rum menfaatinin söz konusu edilmeyeceğini
de hatırlatmak isterim.
Sayın milletvekilleri, Batı Trakya Türkleri yıl
lardır baskı altında mücadeîle etmekte, Türkiye'nin
uzatacağı eli aramakla ömrünü tüketmektedir. İba
detlerine mani olmak için carriiieri yerle bir eden, eski
eserlerimizi yıkan, yine camilerimizin ahır olarak
kullanılmasını görmemezlikten gelenlerin arzularına
nasıl olumlu yaklaşılır?
»Bugün Atina'dakıi, eski Türk semti olarak bili
nen Manastır Mahallesinde, geçen perşembe günü
17 'işyeri ve mağazanın yanıp kül olmasının, sebe
binin, sabotaj ve kundakçılık olduğu anlaşılmıştır.
Acaba Yunanlı dostlarımız eski Osmanlı Mahalle
sini n tekrar ihyasını düşünecekler midir? Tabiî ki,
hayır; yine, yıllardır sürdürdükleri politikaya devam
edeceklerdir. Çünkü, 19!23 yılında Batı Trakya'da
8 müftülük bulunmasına karşılık, şimdi 3 müftülük
kalmış; onlar da, Yunan makamlarınca binbir türlü
baskı atanda tutulmaktadır.
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'Siz ne kadar iyi niyetle hareket ederseniz edi
niz, onlar hasmame tutumlarından vazgeçmeyecek
lerdir. Oysa, biz, yurdumuzdaki Rum vatandaşları
mıza her türlü kolaylığı sağlamış bir ceddin torun
larıyız. Hâlâ, Rumların (bugün oturmadığı yerlerıde dahi, özelikle Anadolu'da, patrikhaneye bağlı
18 metropolitllğin serbestice çalışmasına ve muhafa
za edilmesine itina ediyoruz; Fener Patrikhanesinin
çalışmalarına ise hiçbir şekilde .karışmıyoruz. Bizim
müftülüklerde iki üç kişilik kadrolara karşı, burada
onların 100'ü aşkın personeli rahatlıkla görev yapa
biliyor.
-Sayın milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetini tanımayan, tanıtmayan bazı yakın dostları
mızın daihli dahi olsa, 45 yıl evvel yanan, kalıntıla
rı bile oılmayan inşaatın 'hayalî projelerine niçin alet
olunulmaktadır; 'hele Vakıflar Kanununu ihlal ede
rek, niçin alelacele karar verilme ihtiyacı doğmuş
tur; bütün bunları anlamak mümkün değildir.
Muhterem milletvekilleri, niçin, 45 yıldır, gelmiş
ve geçmiş cumhuriyet hükümetlerinin patrikhane ille
sürdürdükleri dostane ilişkileri sırasında böyle te
şebbüsler olmamıştır da, 'bugün bu arzular depreşip,
ihyası için müsaade çıkmaktadır?
Sayın milletvekilleri, bir taraftan, paraların üze
rine Fatih Sultan 'Mehmet Han'ın resmini koyacak
sınız ve Boğazın incisi olacak köprünün temelini, çağ
açııp çağ kapatan 'Büyük Hakan'ın otağı hümayunu
nun konduğu yerde atacak, ismini de, «'Fatih Köprü
sü» koyacaksınız; diğer taraftan, fetihten 533 yıl son
ra, Haliç'teki, senelerce evvel yıkılan, yanan temeli
dahi olmayan patrikhaneye imtiyazlı muamele yapa
caksınız. İşte bunu da anlamak hiç mümkün değil
dir.
Bunca yıl sonra, Cumhuriyet
'Hükümetimizin,
ığünlük politaika düşüncesi içine girip karar ver
mesi niyedir? Yoksa, eski kalıcı politikalar değişti
de, ibizim haberimiz mi yoktur; 'bilemiyorum!
Sayın milletvekillıeri, mesele ciddîdir; hükümeti
mizin söylemüiler ve iddialar karşısında suskun kal
mamasını gerektirecek kadar ciddîdir, özelikte Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu hususta bil
gi verilmemesini yadırgıyoruz. Milletvekillerinin bu
hususlarda aydınlatılmalarını 'bekliyoruz. Böyle ko
nularda muhalefet liderlerine bilgi vermeden karar al
mak, geleneksel Türk politikasına aykırıdır.
Sayın milletvekilleri, dış iemslleillkleriimize karşı
yeniden başlatılan saldırıları da hatırlatmak isterim.
Son olarak, Avusıfcralya'daki bombalı saMırılan üsle
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nen, Yeni teşekkül eden Yunan - (Bulgar - Ermeni
terör örgütünün meydana çıktığı bugünlerde, Türki
ye'nin daha dikkatli olması gerekiyor.
Ayrıca, Bulgaristan, yaşayan Türklerin isimle
rini değiştirdikten sonra, şimdi de mezar taşlarına el
uzatıma cesaretini göstermektedir.,
BAS/KAN — Sayın Sökmenoğlu, toparlayın fen
dim.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Toparlıyorum efendim'Halen Viyana'da devam eden AGfoK Toplantı
sında da, «Türkiye'nin iddia etıtiiği gibi, Bulgaristan'
da bir Türk azınlığı mevcut değildir. Bunlar, Osman
lılar zamanında îslamlaştırılmış Bulgarlardır. Siz,
kendi içinizdeki azınlıklara yaptığınız eziyete bakın»
demektedirler.,
Lozan Amblaşması'nda kimilerin azınlık addedildiğini unutarak; hayasızca, bizim aramıza nifak sok
ma peşinde olduklarını bir kere daha ikrar eden Bul
garları huzurlarınızda kınıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizi dışarıdan
•ve içeriden bölüp parçalamak isteyen bir dünyanın
ve sıcak bir çemberin içinde olduğumuzu unutma
dan devletli idare ederek, daha tu/tarh bir dış po
litikanın gereğine inanıyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar).,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen
oğlu.
3. — Erzurum. Milletvekili Hilmi Ncdbontoğlu'
nun, Doğu Anadolu Bölgesinin doğal iç su balıkçılı
ğı ve kültür balıkçılığı potansiyeli, hakkında gün
dem dışı konuşması.
BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi
Nalbantoğlu, Doğu Anadolu Bölgesinin doğal iç su
balıkçılığı ve kültür balıkçılığı potansiyeli hakkında
konuşmak isitemi: silerdir.,
Buyurun Sayın Nalbantoğlu; süreniz 5 dakikadır.
HrLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekillleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım..
Suların, su kaynaklarının birçok önemli özellikle
rinden birisi de, organik madde üretim kaynağı oluş
larıdır. Dolayısıyla, insan beslenmesinin kritik safha
ya girdiği günümüzde, bütün gözler, sulara, su ürün
lerine çevrilmiş bulunmaktadır. Özellikte kısa vadede:
insan beslenmesi problemine çözüm getirmede, her
ne kadar kanatlı hayvan yetiştirilmesine büyük
önem verilmekte ise de, bunun inkişafı da büyük öl
çüde, bir su ürününden elde edilen balık unu üretimi-
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ne bağlı olduğu için, yine de (mesele su ürünlerinde
düğümlenmektedir,
Günümüzün önemli problemlerinden birisi odan
çevre 'kirliliği, 'bütün ümitlerin bağlandığı su ürünle
ri kaynaklarını büyük ölçüde etkilemiştir. ıBütün kir
liliklerin denizlere akıtılması, hem balık üretimini
düşürmüş, hem de insan sağlığı bakımından zaman
zaman tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Dolayısıyla ,son yıllarda, daha ziyade iç su
balıkçılığına, özellikle kültür balıkçılığına ağırlık ve
rilmiştir.
'Ülkelerin kalkınma hamlelerinde büyük roller oy
nayan kültür balıkçılığı, yoluyla, halen dünyada 8
•milyon ton ürün yetiştirilmektedir. Yapılan tahmin
lere göre,' bu miktar, yakın bir gelecekte 30 katına,
yani 240 - 250 milyon tona yükseltilerek, denizler
den elde edilenin üzerine çıkarılacaktırDünyamızda bazı ülkeler bu uygulamaya yıllar
önce başlamış ve ileriye dönük atılımlara geçmiş ol
malarına rağmen, bizde halâ bu konuya önem veril
diği söylenemez. Bu konuda hâlâ daha palyatif uğraş
lar içinde oyalanıp duruyoruz. Neden? Acaba bizde
kültür balıkçılığı veya iç su balıkçılığı üretimi için
göller, ırmaklar mı yok? Aksine, bu konuda yurdu
muzun potansiyeli çoktur.
Bendeniz, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek doğal
iç su balıkçılığı, gerekse kültür balıkçılığı potansiye
li hakkında bilgi sunmaya ve temennimi bildirmeye
çalışacağım. Umarım ki, temennim ilgililerce anlaşıl
sın.
Doğu Anadolu Bölgesi, iç su varlığı yönünden
dünyanın sayılı yörelerindendir. Bölgede doğal iç su
balıkçılığı potansiyeli, mevcut halliyle yaklaşık 30 bin
'ton civarındadır. Diğer taraftan, yeraltı ve kaynak
sularının zengin oluşu, göl ve barajlarının kafes ba
lıkçılığına müsait oluşu, kültür /balıkçılığı yönünden
de şansını artırımaktadırj
Bütün bu olanaklar yanında, iklim dezavantajı,
erozyan, ulaşım ve pazarlama güçlüğü gibi bazı prob
lemler de yok değildir. Ancak, alınacak bazı önlem
lerle bunları kısmen de oka yok edebiliriz. Bölgenin
alanı 160 bin kilometrekare olup, tüm Türkiye toprak
larının yüzde 20,39'u kadardır. Bölgenin ortalama
yıllık yağış miktarı 442 milimetre ve yaz-kış ısı farkı
da 25 derecedir.,
İç su balıkçılığı konusunda baraj ve göl balıkçı
lıkları kendiliğinden olmaktadır ve baraj gölü poıtansiyel'İ de gittikçe artmaktadır. Göl bakımından
ise, Doğu Anadoluda t>u oran yüksektir (yüzde 2 gi— 10
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foi) Türkiyemİz genelinde ise, yüzde 1,2'dir; bütün
dünya kara parçalarında ise bu oran yüzde 1,8'dlir.
Türkiye göl varlığının yüzde 63'ü Doğu Anadoludadır. Halen mevcut barajlar ise, Türkiye'de mevcut
olan baraj alanının yaklaşık yüzde 49'udur. Bu duru
ma göre, göllerden beklenen bölge potansiyeli 20 500
ton ve barajlardan beklenen bölge potansiyeli ise,
yaklaşık 7 500 ton balık üretimidir,
Akarsu balıkçılığına gelince: Az bir yağış alma
sına ırağmen, akarsu varlığı yönünden de bölge, dün
yanın en zengin yörelerindendir. Bölgedeki nehirler
den her saniyede yaklaşık 22 bin metreküp su kay
naklanmakta ve yılda 75 milyar metreküp su deniz
lere ve göllere akmaktadır. Bu miktar, Türkiyenîn
akarsu varlığının yüzde 35'İni teşkil etmektedir.
Yapılan taihminî hesaplara göre, Doğu Anadöludaki çay ve ırmakların yılda 30 bin ton civarında
balık potansiyeli mevcuttur. Ayrıca, bölge akarsularında 30'un üzerinde tür ve alt tür balık yaşamaktatadır; yani tür bakımından da zengin bir yerdir.
BAŞKAN — Sayın
Nalbantoğlu, toparlayınız
efendim.
HİLMit NALBANTOĞLU (Devamla) — Topparlıyorum efendim,,
Ekonomik değeri yüksek balık türü ise, alaba
lık olup, 'bunlar da genellikle derelerin menbalarında yaşamaktadır. Ayrıca, Tortum Gölü ve Çıldır Ba
lıklı Gölünde de bol miktarda vardır.
(Kültür balıkçılığına gelince: Suların giderek kir
lenmesi, kültür balıkçılığının gelişmesini son yıllarda
hızlandırmıştır. Kültür balıkçılığında en çok üretim
yapan ülke Çin olup, 2 milyon 200 bin ton ile - dün
yadaki tüm üretim 3 984 920 tondur - başta gelmek?
tedir. Hindistan 490 bin, Rusya 210 bin, Japonya
147 291, Endonezya 139 840 ton, Filipinler'in üreti
mi ise 124 bin tondur. Kültür balıkçılığı, iş sahası aç
mada en az yatırım gerektiren bir iş koludur; Sayın
Tınaz Titiz'in dikkatline sunarım,
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen bağlayın
efendim.,
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Örne
ğin, bir işçiye iş sahası açmak için endüstride 34 bir*
dolar gerekirken, kültür balıkçılığında 6 bin dolar ge
rekmektedir. Bir işçi yılda 12 ıton domuz eti üretebil
diği halde, kültür balıkçılığında 45 ton alabalık üre
tilmektedir. Alabalık üretimi, şekerpancarı üretirnlinden bile, en az 100 defa kârlıdır.
özet olarak: Bu konuya eğilmemiz iyi olacaktır,
ancak, bu meyanda, Türkiye'nin genel su ürünleri
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problemlerinden olan sermaye yetersizliği, halkın
(kültürel ve sosyal durumu, bilgti yetersizliği, teknik
yetersizlik, birleşme ve organizasyon kıltlığı, Doğu
Anadolu balıkçılığı için başta gelen konulardır. Bu
problemlerin çözülmesiyle, bölgenin sorunları da bü
yük ölçüde halledilecektir. İlgililerden, ilgi ve atılım
bek!liyoruzH
Saygılar sunarım.
'BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Nalbantoğlu.
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS
SORUŞTURMASI VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir ve 16 ar
kadaşının, Afyon Alkaloid Fabrikasının zamanında
bitirilememesinden doğan zararları ve Fabrikanın ek
sik teslim alınması için yetkililere baskı yapıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla [Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz,
Gündemin «Sunuşlar»
bölümünde bir Meclis
araştırması önergesi vardır, okutuyorum):
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bilindiği gibi, 1975*lerde Alman Knoll AG Fir
ması ile 1978'de bitirilmek şartı ile Afyon Alkaloit
Fabrikasının .temeli atılmıştı,
1978'de bitmesi ve itam kapasite ile üretime geç
mesi gereken bu fabrikanın, sekiz yıl gecikme ile
1986 Ağustos ayında katî teslimi yapılmıştır,
Yapılan anlaşma gereğince, 1978'de bittirilmiş ol
saydı yılda 20 bin ton haşhaş kapsülü işleyecek ve bir
milyon dönüm ekim yapılacaktı. Bunun sonucunda
haşhaş üreticisi kalkınacak ve devlet de milyarlarca
döviz elde edecekti.
Yine anlaşma gereği, bu fabrika baz morfinden
başka tabiî kodein de üretmesi gerekirken, bugün
bir gram dahi tabiî kodein üretmemektedir ve üretemeyecekıtir de„
Fabrikanın zamanında bitirilmemesine ve tüm
eksikliklerine rağmen, Alman Knoll AG Firmasının
4,3 milyon mark, yaklaşık 14 milyar TL. tutarında
ki teminatı geri ödenmiştir.
Tarım Orman ve Köylşferi Bakanı Sayın Hüsnü
Doğan'ın, ilki yıldır eksik fabrikanın teslimini yaptır
mak için bütün yetkililere sürekli baskı yaptığı, gö
revleri değiştirdiği ve fabrikanın 1983 ve 1984'de iki
defa olmak üzere, bağlantı yerinin değiştirildiği ileri
sürülmektedir.
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Bu nedenlerle konunun büiüün ayrıntıları ile or
taya konulabilmesi için Anayasanın 98 inci ve Mec
lis İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğin
ce bir Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz
ederiz.,
Yusuf Demir
Uşak

Ömer Necati Cengiz
istanbul

Salih Alıcan
Tekirdağ

Arsan Savaş Arpacıoğlu
Amasya

.Muzaffer Yıldırım
Kayseri

Metin Üstüne!
Adana

Münir Sevinç
ık

Musa Ateş
Tunceli

Cevdet Karslı
Giresun

Vehbi Batuman
Adana

Kâzım İpek
Amasya

Arif Toprak
Niğde

Mehmet Üner
(Kayseri

Salim Erel
Konya

İdris Gürpınar
Muğla

Coşkun Bayram
Adana

ötaıer Kuşhan
Kara
IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş
tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır.
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Diyarbakır Milletvekili Ahmet Sarp ile Ba
lıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 29.7.1970
tarih ve 1319 Sayılı Emlâk Vergisi Kanununun Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifleri
nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergeleri
(4/283)
BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi
vardır; okutup onayınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Ka
nun Teklifimiz Sayın Başkanlığınızca 3.6.1986 tarihin
de Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edilmiş bulun
maktadır. Tevdi tarihinden bu yana 45 günden fazla
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bir süre geçmiş olmasına rağmen, teklifimiz bahsi geçen komisyonca neticelendirilip Genel Kurula gönderilmemiştir.
İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince mezkûr teklifimizin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine
alınmasını Sayın Başkanlığınızdan arz ve talep ederiz.
Ahmet Sarp
. Mustafa ÇorapçıoğlU
Diyarbakır
Balıkesir
DYP Grubu Baskanvekili DYP Grubu Başkanvekili
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mükellefi var; bunlardan, önümüzdeki yılda tahminen
1 trilyon 300 milyar lira tahsilat yapılacak; yani 60
bin mükellefle uğraşacak, 1 trilyon 300 milyar lira
tahsilat yahut da...

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KÜRTOEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Karşılaştır
ma yaparken farklı yılları almayınız. Verdiğiniz ör
nekler farklı yıllara ait.
AHMET SARP (Devamla) — Evet, haklısınız.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında komis
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Bir tanesi
yon başkanlığına teber verilmişitiir.
geçmiş yıllara ait veri, öbürü de önümüzdeki yıl bütçe
tahminini ifade ediyor. Farklı yıllara ait farklı ra
AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
kamları
karşılaştırmak yanlış olur.
önergenin lehinde söz işitiyorum.
[
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarp, süreniz 10 da
AHMET SARP (Devamla) — Evet efendim.
kikadır.
Sayın Başkan, Emlak Vergisi konusunda 1985 yılı
•İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, öner- •! fcatî hesapları elimizde ve Maliye Bakanlığının konu
genin aleyhinde söz istiyorum.
sunu düşünüyoruz. Maliye Bakanlığı, çok akılcı bir
iBAŞKAN — Peki efendim-, lehteki .konuşma bit
sin, ondan sonra konuşursunuz.
AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
değenlıi milletvekilleri; sözlerime başlamıadan yüce
Meclise 'saygılar sunuyorum.
Sayın Başkan, Emlak Vergisi acaba Türkiye'de
kaç kişiyi ilgilendiriyor? Türkiyelde 18 milyon tapu
'sahihi vatandaşımız var : 7 milyon Arazi Vergisi mükellefi, 2 milyon Arsa Vergi&i mükellefi, 9 milyon
da Bina Vergil&i mükellefi var.
(Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz ki, bu konu
oldukça yaygın bir kitleyi, çiftçimizi, köylümüzü, es
nafı, işçiyi, memuru ve emeklileri ilgilendiren bir konu. Bunların içinde, özellikle Bina Verigiisi çok önemli. Biliyorsunuz ki hepimizin gayesi, insanımızı mutlu
ve müreffeh kılmak, tasanın en önemdi ihtiyacı, ko
nut ihtiyacı, barınma ihtiyacıdır; başını sokacak bir
yerii olması lazımdır. Bir de nafakasını temin etmek
için işyeri olması lazım.
'
Şimdi 9 milyon bina düşünelim; ayrıca arsa ve ara
ziler de dikkate alınırsa, bunun oldukça yaygın bir
konu olduğunu görürüz. Şimdi hu Emlak Vergisi acaha verimli bir vergi midir; biraz da ona değinmek istiyorum.
18 milyon Emlak Vergisi mükellefinden 1985 yı
lında takriben - 25 milyar lira mertebesinde tahsilat
yapılmış, yani 18 milyon vatandaşımız 25 milyar
Türk Lirası ödemiş. 'Maliye Bakanlığımızda takri
ben 60 bin memur var; bu 60 bin memurumuz 18
milyon kişiyle uğraşıyor ve 25 milyar lira tahsil edi
yor. Halbuki, Türkiye'de 60 bin, Kurumlar Vergisi
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tavır takınarak ve Emlak Vergisinin verimsiz olduğu
nu dikkate alarak, Emlak Vergisi yükünü üzeninden
atmıştır. Bu doğru bir karardır; çünkü, 25 milyar li
ra tahsilat yapıyor; ama bu vergiyi tahsil etmek için,
yine o mertebelerde bir masraf yapıyor; buna cibayet
masrafı diyoruz. Çünkü 60 bin kişilik Maliye Bakan
lığı personelinin çok büyük bir zamanını, çok büyük
bir gücünü 18 milyonluk büyük bir kitle ile meşgul
etmektense, 50 - 60 bin civarında Kurumlar Vergisi
mükellefi ile veyahut da 1,5-2 milyonluk Gelir Ver
gisi Beyannamesi mükellefi ile meşgul etmek çok da
ha rasyonel ve akılcı bir yoldur. Çünkü, 1985 yılını
misal olarak alırsak, 6 trilyon lira mertebesinde bir
vergi tahsil etmek için 60 bin kişiyi seferber etmek
varken, 25 milyar liralık bir vergi tahsili için de Ma
liye Bakanlığının gücünü bu işte kullanmak akılcı de
ğildi ve hükümet doğru bir karar vermişti bu konu
da ama ikinci faslı var işin : Bu yükü belediyelere,
mahallî idarelere yüklemiştir ve bu yanlış bir karar
dır.
Şimdi esasen verimsiz bir konuyu, verimsiz bir
vergiyi kaldırmak lazım; çünkü, tahsil edilen vergi
miktarıyla tahsil etmek için sarf edilen güç, enerji,
para miktarı hemen hemen eşit oluyor. Bu baptan, bu
mantıksız bir vergidir.
Şimdi başka bir konuya değineceğim Sayın Baş
kan. Bu konu, tapudan caydırtan, insanlara, mükel
leflere uzun kuyruklar teşkil ettirerek, devlete karşı
olan güveni sarsan, memurla mükellef arasında kısır
bir çatışmaya dönen ve lüzumsuz tartışmalara sebep
olan Emlak Vergisi Kanunudur.
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Türkiye'de emlaktan vergi alınmaktadır, hem de
çok vergi alınmaktadır, biraz da ondan bahsedeyim.
Elinizde 10 milyon lira paranız olsa, bu 10 milyon
lira ile emlak alabilirsiniz, bu 10 milyon lira ile altın
alabilirsiniz, bu 10 milyon liranızı mevduat yapabilir
siniz, bu 10 milyon liranızla mobilya alabilirsiniz, bu
10 milyon liranızla kürk alabilirsiniz... Şimdi, bunlar
dan hangisi acaba şu anda teşvik ediliyor? Şu anda
tapudan caydırılıyor, tapu teşvik edilmiyor. Niçin?
Çünkü 10 milyon liralık emlak aldığınız zaman, bu
10 milyon liralık emlak için bakın Türk vatandaşı ne
ler ödüyor: Evvela, bir arazisi varsa, o arazinin arsa
ya dönüşmesi için Arazi Taksim Vergisi ödüyor (Ara
zi Taksim Harcı) sonra ne ödüyor? Arsa üzerinde bi
na yapmak için, Emlak Cins Tashihi Harcı ödüyor;
sonra, bina yapmak için bir sürü ruhsat vergisi ödü
yor; daha sonra binanın alım harcını ödüyor, satış
harcını ödüyor, tapu harcını ödüyor ve eğer o binayı
kiraya veriyorsa, o kiradan da Gelir Vergisi ödüyor,
yani sekiz, dokuz tane vergi ödüyor.
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li olması, memlekete verimli hizmetler yapmasıdır.
Kısır konularda istihdamı artırmak da rantabl olmaz
değerli milletvekilleri.
Bu aşamada yüce Meclise söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Bu konunun gündeme alınmasını siz
milletvekillerinden istirham ediyorum.
I
Teşekkür ederim Sayın Başkan, teşekkür ederim
I değerli milletvekilleri. (DYP sıralarından alkışlar).
I
I

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp.
Efendim, başka lehte konuşmak isteyen var mı?
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Aleyhte efendim.

I
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Aşkın, buyurun efenI dim; süreniz 10 dakikadır.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 29 Temmuz
I 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile
bu Kanuna ek hükümler getiren veya bu kanunda
I değişiklik yapan kanunların yürürlükten kaldırılması
10 milyon lirasını bankaya yatırdığını farz edelim. I hakkında Diyarbakır Milletvekili Sayın Ahmet Sarp
10 milyon liranın aslından hiçbir vergi alınmıyor, bi I ile Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Çorapçıoğlu
tarafından 31.5.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet
liyorsunuz. Yalnız faizinden, gayet tabiî ki, vergi alı
nıyor, faizinden yüzde 10 stopaj alınıyor. Emlakta ise, I Meclisi Başkanlığına, 3.6.1986 tarihinde de Plan ve
I Bütçe Komisyonuna tevdi edilmiş bulunan kanun te'kemlakin aslından vergi alınıyor.
I lifinin, bu defa komisyonda 45 günden fazla bekleParasını hisse senedine yatırdığını farz edelim. I diği ve görüşülüp Genel Kurula gönderilmediği gerekHisse senedinden hiçbir vergi alınmıyor, ne aslından, I çesiyle, İçtüzüğün 38 inci maddesine dayanılarak, doğ- /
ne temettülerinden hiçbir vergi alınmıyor. Kürk alı I rudan Genel Kurul gündemine alınması talepleri müyorsa, hiçbir vergi alınmıyor; mobilya alıyorsa, hiç I zakere edilmektedir.
bir vergi alınmıyor. O halde, Emlak Vergisiyle, tapu I
Sayın milletvekilleri, öncelikle şu gerçeği görmekte
dan caydırılmış oluyor.
I ve 'bilmekte yarar vardır: Türkiye Büyük Millet
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerin I Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, en fazla ve en
esas görevi, servet vergisi almak değildir. Belediyele I yoğun biçimde çalışan komisyonlarımızdan biridir;
rin görevi, halka hizmet etmek ve hizmet üretmektir, I bunu takdir edememek, herhalde büyülk insafsızlık
ürettiği hizmetin karşılığını almaktır. Belediyeler na I olur. Kaldıki, teklif sahiplerinden biri, bu komissıl hizmetler üretirler? Belediyeler, şehir sakinlerinin I yonda da görev yapmış, ağırbaşlılığı ve meselelere
su, yol ve temizlik gibi hizmetlerini üretirler ve bu I müspet yaklaşımlarıyla temayüz etmiş bir şahsiyethizmetlerin karşılığı olan vergilerle meşgul edilmeleri I tir; Türkiye iBüyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
icap eder. Halbuki, Emlak Vergisi, bir servet vergisi- I Komisyonunun ne denli bir çalışma içinde olduğunu
dir. Servet vergisi, ancak devlet tarafından tahsil edil I herhalde çok iyi takdir edenlerden biri olmalıdır.
İçtüzüğün 38 inci maddesi, komisyonlarda, hamesi ve mahallî idarelere verilmemesi icap eden bir I
vergidir ve yine vurguluyorum, verimsiz bir vergidir. . I vale tarihinden itibaren 45 gün içinde neticelendirilip
Yani, bu vergiden elde edilen para, bu verginin tah I Genel Kurula gönderilmeyen kanun tasarı veya teksilatı için harcanan paraya hemen hemen eşittir, yani I liflerinin doğrudan gündeme alınması hususunda
verimsizdir. İstihdam yaratmak için, böyle verimsiz I talep hakkını hükümete veya teklif sahiplerine bırakkonularda belediyelere yük tahmil etmemek lazımdır. I mıştır; ama dikkat edilirse, teklif sahibi sayın arkaBelki belediyeler, bu vergiyi tahsil etmek için bazı I daşlarımız, öncelikle zamanlama hatası yapmaktamemurlar tutabilirler ve bu istihdam yaratmış gibi gö I dırlar; zira tam Meclisin tatile girmek üzere olduzükebilir; ama gaye, çalıştırdığımız kimselerin verim- | ğu günlerde bu tekliflerini Türkiye Büyük Millet Mec- 13 -
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Diğer taraftan, mükelleflerimiz bu vergilere de
İisi Başkanlığına veriyorlar, tabiî bunun arkasında \
alışmışlardır... l(DYP sıralarından «Sayenizde» ses
başka maksatların olduğu da açıktır. Meseleyi gün
leri) Bunu artık rahatlıkla ödeyebilme durumuna
deme getirip, biç olmazsa birkaç saat dahi olsa, si
da gelinmiştir zannediyorum...
yasî selam gönderme amacı ortadadır.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)*
(MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)
Doğru, evini satsın adam.
— Selama ihtiyaç yok, bizde selama ihtiyaç kalma
BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin
dı.
hatibe.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Plan ve Bütçe
İLHAN AŞKIN l(Devamla) — Çünkü, 8-10 mil
Komisyonu, bir aydan beri çok yoğun bir çalışmayı
yon lira değerindeki bir emlakten alınan vergi belli
dün akşam tamamlamıştır.
dir ve herkesin bunu rahatlıkla ödeyebilmesi de
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Daha önce nere
mümkün olabilmektedir.
deydiniz?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bugün böyle' bir
— Bu mantığı anlamak mümkün değil.
teklifin görüşülmesi isteğinin Genel Kurul günde
MUSA ÖĞÜN l(Kars) — Bir de emekliye sor.
mine getirilmesi de herhalde talihsizliktir, öyle sa
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan,
nıyorum ki, Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanımız
birçok konularda da emlak vergilerinin geçerliliği
veya başkanlık divanından bir arkadaşımız da bu
esası vardır ve Anayasamızın kamulaştırmayla ilgili
konuda belki açıklamalar yapabilirler.
46 ncı maddesinde kamulaştırma bedelinin tespitin
Az önce de belirttiğim gibi, maksat başkadır;
de, ana kriterlerden biri olarak yer almaktadır. Ve
ama siyasî selam gönderme meselesi, zamanlama ba
raset
ve İntikal Vergisine konu gayrimenkullerin
kımından da talihsiz bir tarihe rastlamıştır.
vergilendirilmesinin esas alınması, Gelir Vergisinde
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)
götürü usule tabi olmanın genel şartlarından biri
— İhtiyacımız kalmadı.
olarak yer alması, emsal kira bedeline esas teşkil
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Herhalde yüce
etmesi, Harçlar Kanununa göre ivazlı intikallere ko
Meclisimizin sayın üyeleri de bunu rahatlıkla takdir
nu olan gayrimenkullerde, noter ve tapu harçları
edeceklerdir. Şimdi biraz da kanun teklifi üzerinde
için matrahı oluşturması da emlak vergilerinin, di
durmak istiyorum.
ğer kanunlar açısından taşıdığı önemi ortaya koy
Emlak vergileri, vergicilik tarihimizin en eski vermaktadır.
gilerindendir. Memleketimizde, (Osmanlı İmparator
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bir misli daha
luğu döneminden beri emlak üzerinden alman ver
artıralım.
giler vardır. Cumhuriyet döneminde ise 1972 yılına
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Demek ki, em
kadar emlak vergileri, tahrir sistemine göre alınmak
lak vergilerinn bu faydaları var. Bir de en önemli
tayken, 1931 yılında yapılan tahrirden sonra da baş
faydası, mahallî idarelere önemli bir katkı sağla
ka bir tahrir yapılmamış, sadece geçen kırk yıl içe
masıdır. İşte, sayın arkadaşlarımız bunu ortadan kal
risinde misilleme zamları yapılarak, 1982lere kadar
dırmak istemektedirler. Çünkü mahallî idareler, di
gelinebilmiştir. Değerler eskimiş, karmaşık bir ver
rekt vatandaşa yansıyan hizmetleri ifa etmektedirler.
gi sistemi ortaya çıkmıştır. 1982 yılında ise, beyan
Onlara gidecek bir kaynağın kısılması, vatandaşa
sistemine geçilmiştir; ama idarece tespit ©dilen mik
hizmetin gitmemesi anlamını taşımaktadır. Burada
tarlar da ortaya konmuş, bundan aşağı olmaması
da bir siyasî koku vardır, siyasî bir maksat vardır.
beyanı esas kabul edilmiştir.
(DYP sıralarından alkışlar) Evet, bu siyasî maksadı
Emlak vergileri reel vergilerdendir. Yani, mü
açıklıkla ortaya koyalım ve sayın arkadaşlarımız
kellefin ödeme gücüyla alakalı değildir, görünen bir
da bu maksadı açıklıkla ortaya koysunlar.
servetten, varlıktan alınan yergilerdir; ama birçok
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Başba
ihtilaflarda da vatandaşa faydası olan vergilerdir.
kan yok ki, seni bakan yapsın.
En azından, ihtilaflarda Emlak Vergisi makbuzları
İLHAN AŞKIN ((Devamla) — 1986 yılında 100
nın önemli belge olma niteliği de her tarafta ka
milyarın üzerinde bir vergi beklenmektedir.
bul edilebilmektedir.
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(HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Mas
raf ne, masraf?
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Birçok yerden al
dığımız bilyilere göre, belediyelerimiz, evvelden belki
500 - 600 milyon lira ile çalışırken, sırf bu vergi
lerden dolayı bazı belediyelerimize 2,5 - 3 milyar
liralık katkı sağlanmaktadır.
Ankara'da şöyle bir yaptığım tespite 'göre, Çan
kaya Belediyesi takriben 3 milyar lira beklemekte.
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Direkleri
boyatın.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yenimahalle Be
lediyesi 1,5 milyar, Keçiören Belediyesi 1 milyar lira
beklemekte ve yalnız Ankara'da emlak vergilerin
den takriben 5,5 - 6 milyar liralık bir gelir tahmin
edilmektedir.
HİLMİ NALBANTOĞLU i(Erzurum) — Çarçur
edilmekte.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — İzninizle ifade
edeyim, seçim bölgemde yaptığım araştırmaya göre,
Bursa Belediyesi bu vergilerden takriben 2,5 milyar
lira beklemektedir. Demek ki, iyi bir gelir elde edilneye ve belediyelerimizin bütçelerine önemli katkı sağ
lanmaya başlamıştır.
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Nereye har
canıyor, nereye?
'İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bunlar hayırlı
hizmetlere harcanıyor.
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cak olan önemli bir formülü bulmuş ve memleketin,
milletin hizmetine sunmuştur.
Bu bakımdan, sayın teklif sahiplerimiz herhalde
bu konuda da hataya düşüyorlar. iOnun için, biz
burada oylamaya geçmeden, ben, sayın arkadaşlarimdan bu tekliflerini geri çekmelerini rica edeceğim.
(DYP sıralarından alkışlar) Anavatan Partisi Grubu
olarak böyle bir teklife razı olmadığımızı ve kabul
edemeyeceğimizi yüce 'Meclise arz ediyor, saygılar
sunuyorum.. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın.
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, lehte konuşmak istiyorum.
'BAŞKAN — Lehte mi öf endim?
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU Pahkesir) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
iMUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten bu tek
lifin getirilmesinde bir koku var; ama bu koku, bi
raz evvel konuşan sayın hatibin bahsettiği gibi, siya
sî bir koku değil; zorluk içinde kıvranan binbir güç
lükle yaptırdığı eve, ayrıca kira öder gibi vergi öde
yen büyük vatandaş kitlesini bu 'fuzuli külfetten
devlete ve millete yararı olmayan bu fuzuli külfetten
kurtarma kokusudur.

IBAŞKAN — Sayın hatip, lütfen karşılıklı konuş
mayın efendim.
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Yıkılan gece
kondulara mı?..

Yine sayın hatip, bu teklif hakkındaki sözlerine
başlarken, komisyonun meşgul bulunduğu bir za
manda verilmiş olmasını bir kasta dayandırmak is
tedi. Daha evvelini hatırlayın arkadaşlar, buna ben
zer bir teklif daha yüce Meclisten geçti. O teklif de bir
haziran ayında verilmişti, o teklif de 45 gün zarfında
yüce komisyonumuzda görüşülememişti. O teklif de ,
dilekçelere yapıştırılan 5 liralık pulun kaldırılmasıyla
ilgili teklifti. Onu da aynı şekilde buraya getirdik.
hiçbir tarizde bulunulmadan yüce Meclisimiz gö
rüşülmesini kabul etti. Bir kanun teklifini verme
zamanının şu veya bu olmasıyla komisyonda bek
leme süresi arasında bir münasebet tesis etmek için,
herhalde bizim bilmediğimiz daha birçok hassalara
sahip olmak lazım; biz tabiî insanlar olarak bu has
salara sahip değiliz.

BAŞKAN — Lütffen efendim, karşılıklı konuş
mayalım efendim, lütfen.
Lütfen efendim önerge üzerinde konuşun efen
dim.
tLHAN AŞKIN (Devamla) — Anavatan ikti
darı, her zaman olduğu gibi, bu konuda da gayet
duyarlı hareket etmiştir. Vatandaşa direkt yansıya-

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi veri
lirken, durum, gerek tarafımızdan, gerekse bu ko
nuda uzman olan arkadaşlarımız tarafından tetkik
olunmuştur. iSayın Ahmet Sarp arkadaşımın bahset
tiği gibi, bu verginin tahsili için yapılan masraflar,
bu verginin, bilhassa belediyeler itibariyle, elde edi
len gelirine eşit mesabededir.

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın hatip, kar
şılıklı konuşmayalım.
İLHAN AŞKIN ı(Devamla) — Vatandaşa giden
hizmete harcanıyor; kanalizasyona harcanıyor, yol
ların yapımına harcanıyor...
MAHMUD ALTUNAKAR ((Diyarbakır) — Se •
yahate harcanıyor.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gecekondu mahal
lelerine giden hizmetlere harcanıyor.
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Ben, bu kanun teklifini vermeden evvel - sa
yın arkadaşım bahsettiği için belirtmeye mecburumBalıkesir'in 9 belediye reisi ile görüştüm ve bunların
çoğu da ANAP'lıydı. Bana «iBu vergilerden, bilhassa
küçük yerlerde, belediyelerin herhangi bir istifadesi
olmadığını, bu verginin, sadece bu kanun bahane
•edilmek, sebep gösterilmek suretiyle belediyelerin ba
zı hizmetlerine ve eksik kadrolarına memur temi
ninde kolaylık sağladığını, bu işler için alınan me
murların ise, bu işlerde değil, başka işlerde çalıştı
rıldığını, belediyenin bundan başka bir istifadesi ol
madığını» ve hatta birisi de «p anda belediyenin 5
milyon liraya yakın bir alacağı bulunmasına rağmen,
gerek memur istihdamı, gerek takip gerek haciz vesair suretlerle yapacağı masrafın daha fazla olacağı
endişesiyle, bunu tahsilden vazgeçtiğini» ifade etti
ve halen de o belediyenin bu alacakları tahsil edil
meden olduğu gibi durmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, konunun teferruatım Sa
yın Ahmet Sarp anlatmıştır; ancak şunu ifade etmek
isterim : Bakınız, sayın hükümetiniz, vatandaşı ko
nut sahibi etmek için, ki bu emlakların çoğu konut
tur, Türkiye'de cari olan faiz hadlerinin çok altında,
çok uzun süreli ve türlü namlarla fonlar tesis etmek
suretiyle, vatandaşlara ucuz kredi temin etmeye çalış
tığını ifade etmektedir.
Hükümetin konut projesinin, konut tasavvurunun
.veyahut konut temin etme hakkındaki programının
bu olduğu Türkiyemizde, kendisinin binbir zorlukla
türlü vergiler ödeyerek temin ettiği küçük bir konut
tan, bir süre muafiyeti olsa dahi, vergi almak ciheti
ne gitmek, evvela sizin kendi politikanıza ters düşer.
Bu itibarla, gerek kanunun esası, gerekse herhangi
bir şekilde, herhangi bir lafz ile kusur atfedilmeyen,
sadece kanunî tabir olarak, görüşülemediği ve yüce
Meclise sevk edilemediği ifade edilen, Bütçe ve Plan
Komisyonunun heyeti umumiyesini ve değerli üye
lerini hiçbir şekilde hafife almadığımızı, sadece ka
nunî tabir olarak, 45 gün içinde görüşülemediği için
Genel Kurula indirilmek zamanının geldiğini ifade
etmemize rağmen, Anavatanlı sayın hatibin bütün
Bütçe Komisyonunu ve onun üyelerini de, tabiri ma
zur görsünler, hafife alır bir tarzda konuşmalarını
bendeniz anlamakta zorluk çekiyorum.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — öyle bir şey söyleme
dim.
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu kanun teklifi, tam manasıyla
hasbî maksatlarla getirilmiş ve başta da söylendiği
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gibi, siyasî hiçbir tarafı olmayan, diğer yandan ne
belediyelere - bugün için - bir fayda sağlayan ve ne
de vatandaşın ıstırabını kısmen de olsa hafifletme
ye çare olmayan bir fer'i kanunun, fer'i verginin kal
dırılmasından ibarettir ve tamamen vatandaşın lehi
nedir. Eğer vatandaşın lehine bir kanun teklif etme
yi sadece iktidar partisinin inhisarında olan, diğer
partiler bunu yaptıkları vakit; «seçmene selam» diye
nitelendiren bir zihniyet burada var ise, bunu esefle
karşıladığımızı bir kere daha ifade etmek isteriz.
Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım efendim.
(DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Çorapçıoğlu.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, usul
hakkında söz istiyorum, sataşma var efendim.
BAŞKAN — Kanun teklifinin aleyhinde Sayın
Cengiz Tuncer, buyurun efendim.
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Teklifin aley
hinde değil efendim, komisyon adına konuşmak is
tiyorum.
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın
konuşmacı «Komisyon hafife alınıyor» şeklinde bir
ifadede bulundular, sataşma vardır; bu nedenle söz
istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tuncer komisyon
adına konuşacak efendim.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sataşma
vardır efendim, arkadaşımız sataşma ile ilgili konuşa
caklar, zabıtlar incelensin.
BAŞKAN — Sataşma varsa tetkik ederiz Sayın
Bakan.
Buyurun Sayın Tuncer.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; söz konusu kanun teklifi, Baş
kanlıkça, Komisyonumuza 3 Haziran 1986 tarihinde
gönderilmiştir. Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi 6 Haziran 1986 tarihinde tatile girmiştir. Ge
nelde, Genel Kurul çalışmadığı dönemlerde komis
yonların çalışması mümkün değil; bu, İçtüzük hük
müdür. Dolayısıyla, teklifin 3.6.1986 tarihinde veril
miş olması ve bundan sonra geçecek olan 45 günlük
süre Meclisin tatil dönemine rastlamakta. Ayrıca,
Meclisimiz 1 Eylül 1986 tarihinde tekrar çalışmaya
başlamıştır; ancak, kısa bir çalışma süresinden son
ra tekrar tatile girmiştir. Bilahara araya, ara seçim
girmiştir. Ara seçimden sonra da 1987 Malî Yılı Büt
çesi ve 1985 kesinhesap kanun tasarıları gelmiştir ve
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rica, biz Plan ve Bütçe Komisyonu olarak hiçbir za
man bir teklifi gündeme almama konusunda bir art
niyete sahip "değiliz, Vaktin elverdiği ölçüde, gelen
bütün kanun teklif ve tasarılarını sırası ile gündemi
mize koymaktayız. Ben bu hususu açıklamak üzere
söz aldım. Hepinize teşekkür ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar)

bunların hazırlıkları yapılmıştır. Dolayısıyla, Plan
ve Bütçe Komisyonu ilk toplantısını bütçeyle ilgili
görüşmelere hasretmiştir ve bu görüşmeler ondan
sonra da devam etmiştir.
Değerli arkadaşlarımızın dilekçelerinin ikinci pa
ragrafında aynen şöyle bir ifade var : «Tevdi tari
hinden bu yana 45 günden fazla bir süre geçmiş ol
masına rağmen, teklifimiz, bahsi geçen komisyonca
neticelendirilip, Genel Kurula gönderilmemiştir» de
nilmektedir.
Bizim, komisyon olarak bunu neticelendirmemiz
zaten mümkün değil; çünkü Büyük Millet Meclisine
veriliş tarihi ve komisyona havale tarihinden sonra
ki 45 gün, Meclisin tatil dönemine rastlamakta. Ay-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuncer.
Önerge
Kanun
alınmasını
sını kabul
memiştir.

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
tekilifinin doğrudan doğruya gündeme
oylarınıza sunacağım : Gündeme alınma
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

V. — SORULAR VE CEVAPLAR
i
4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadırın,
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
bir
vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
sözlü
soru önergesi (6/702)
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596)
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Trabzon Milletvekili
BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» bölümü
| Osman Bahadır'ın, içişleri Bakanından sorusu varne geçiyoruz.
1 inci sırada, istanbul Milletvekili Günseli özka
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın özkaya?.. Buladalar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
BAŞKAN — 2 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır.
Sayın Narin?.. Buradalar.
Sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır.
Sayın Narin?.. Buradalar.
Sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

I dır.

|
j

Sayın Bahadır?.. Yok.
Sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişi kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631)
I
BAŞKAN — 5 inci sırada, Tokat Milletvekili
I Enver özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından soruI su vardır.
Sayın özcan?.. Yok.
Sayın Bakan?.. Yok.
I
Soru ertelenmiştir.
I
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
I nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının
I ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet
I Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'
in cevabı (6/758)
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Nalhantoğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar.
önergeyi okutuyorum :

— 17 —
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Soru 1. Erzurum İli deprem gören ilçe ve köy
lerinde; kontrollü kredi ile alınan hayvanlar; dep
rem nedeniyle elden çıkmış olduğundan; faizleri de
çok artmış olup borçlarını ödeyemez halde olduk
larından, bu kredi faizlerinin kaldırılarak, anapara
borçlarının da uzun vadeli taksite bağlanmaları müm
kün değil mi?
BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya
Erdem, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri^ Erzurum Milletvekili Sa
yın Hilmi Nalbantoğlu'nun soru önergesine cevap
arz ediyorum.
30.10.1983 tarihinde Erzurum ve yöresinde mey
dana gelen, can ve mal kaybına sebep olan deprem
afeti nedeniyle, ürünleri, hayvanları, tesisleri zarar
gören veya hayatlarını kaybeden çiftçiler üzerindeki,
günü gelmemiş ve günü geçmiş alacakların ilk tak
siti, 1985 yılı mahsul idrak mevsimine getirilmek su
retiyle; kısa vadeli olanların 3 yıl vade ve 3 eşit tak
sitte; 1 yıldan fazla vadeli olanların ise, 5 yıl vade
ve 5 eşit taksitte tahsil olunacak şekilde yeniden se
nede bağlanması, bu üreticilerin yeni kredi talebi
olduğu takdirde mevzuatımız esasları dairesinde ta
leplerinin karşılanması; depremde hayatlarını kaybe
denlerden ise alacağın kaldırılması 22.2.1984 tarih ve
249 sayılı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kararıyla
oluşturulmuşturr
Yönetim Kurulu kararına istinaden :
Horasan İlçesine bağlı 82 köyde 881 çiftçiye ait
31 milyon 196 bin 158 liralık borç taksitlerinin kısa va
deli olanları 3 yıl ve 3 eşit taksitte, uzun vadeli olan
ları 5 yıl vade ve 5 eşit taksitte; Narman İlçesine
bağlı 36 köyde 152 çiftçiye ait 10 milyon 90S bin li
ralık borç taksitlerinin kısa vadeli olanları 3 yıl vade
ve 3 eşit taksitte, uzun vadeli olanları da 5 yıl vade
ve 5 eşit taksitte; Pasinler ilçesine bağlı 18 köyde
236 çiftçiye ait 35 milyon 076 bin 658 liralık borç
taksitleri yine 3 yıl ve 5 yıl vade olmak üzere; Ho
rasan İlçesine bağlı 30 köy ve mahallede 57 çiftçi
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nin 4 milyon 486 bin 851 liralık borcu 1 yıl süre ile
ertelenmiştir. Yine Horasan İlçesinde depremde ha
yatını kaybeden 18 çiftçiden olan 683 841 liralık ban
ka alacağı kayıtlardan silinmiştir.
Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan.
Sayın Nalbantoğlu; buyurun efendim.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
lıyorum.
Önergemi yazılı olarak vermiştim, bugüne kadar
üzerinden epeyce bir müddet geçti. Sanırım ki, hü
kümetimiz bu uygulamaları önergem üzerine derpiş
etmiş bulunmaktadır, kendilerine yine de teşekkür
ediyorum.
Ancak, yöredeki hayvanların hepsi elden çıkmış
bulunmaktadır. Durumu bildiremeyen vatandaşla
rımız da belki çoktur, özellikle de, kur ayarlaması
dolayısıyla borçları ve faizleri çekilmez hale gelmiş
tir. Borçların üç yıl müddetle, beş eşit taksitle gibi
bir ödemeye bağlanmış olması tabiî ki vatandaşları
mız için oldukça büyük bir kolaylıktır; ama ben sa
yın hükümetten ve Sayın Bakandan istirham ediyo
rum, yöredeki halk sessiz ve sefil bir durumdadır.
Yani, gidip derdini sormazsanız, derdini de açamı
yor. Bu yöredeki ilgililere emir verseler, bunlar araş
tırılıp, bu haktan yararlanacak olan birçok vatan
daşımıza, üç yıl, beş eşit taksitle şeklinde değil de,
beş yıl ve on eşit taksite yükseltmek suretiyle yeni
bir ödeme kolaylığı sağlanırsa memnun oluruz. Bu
nun miktarı anlatıldığı gibi de çok değildir ve külfet
olmayacaktır; fakat bu suretle hiç olmazsa halkımız
ve vatandaşlarımız üzerindeki yük biraz daha azala
caktır. Ben bunu istirham ediyorum.
Geç de olsa cevap verdiklerinden dolayı Sayın
Bakanımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür
oğlu.
Soru cevaplandırılmıştır.

ederim Sayın Nalbant

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)
BAŞKAN — 7 nci sırada, istanbul Milletvekili
Reşit Ülker'in Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Ülker?.. Yok. *
Sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
18 —
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8. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiFin,
Balıkesir İlinde zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/709)
BAŞKAN — 8 inci sırada, Balıkesir Milletvekili
Davut Abacıgil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Abacıgil?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
9. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742)
BAŞKAN — 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili
İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Ural?.. Yoklar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
10. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü
soru önergesi (6/751)
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacı girin, Kültür ve Turizm Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Abacıgil?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar .
Soru ertelenmiştir.
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819)

26 . 11 . 1986

O : 1

13. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Tokat Milletvekili
Enver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın özcan?.. Yoklar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/833)
BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97
nci maddesine göre ertelenmiştir.
15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri
beyanatlara ilişkin Başbakandan. sorusu ve Dışişleri
Bakanı Vahit Halefoğlu1nun cevabı (6/775)

• BAŞKAN — 11 inci sırada, Konya Milletvekili
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Erel?.. Yoklar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Buradalar.
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir.
12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm,
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatanda
şın ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826)

BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın özkaya?.. Buradalar.
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Buradalar.
Soru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sayın Başbakanın bir süredlir üzerimde ısrarla;
durduğu ve son olarak da Yozgat gezişimde halka
hitaben yaptığı iklonuışmaının televizyon ve basında
yer alam «Çeşitli (heyetlerin dış ülkelerden ülkemize
gelmeleri ve 'beni çeşitli devletllleriın dajvet etmeleri dış
itibarımızın aırtmaisınım eni aıçık örneğidir» biçimin
deki bölümü, dış itibarlımızın yenli bir ölçütü biçimin;ıde oluışituğundaih son günlerin gtlüşen olayları kar
şısında dış siya/setimizin çelişkili beyanlardan aondırılajrak açıklık kazammaisı zorunlu haile gelmiştir.
Türkiye Büyük Millet Medisdnıin bir üyesıi ola
rak, Yüce Mecliste tartışılmayan bu
konularda
bilgi ajlimak gereğini duyarak, aışağnda|kıi sorularımın
Sayın Başbakanı İtaraifındaın sözlü olarak cevaplan
dırılması için gerekli 'işlemin yaıpılmasını saygı ile
rica ederim. 1.7.1986
(Günsel Özkaya
İstanbul

BAŞKAN — 12 nci sıradaki, İçel Milletvekili
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin gö
revli olması nedeniyle ertelenmiştir.

1. Amerika Birleşik Devletleri Dıışjişleri. Bakan
Yardımcısı Bayan Rozaınne R'ildgevvay'ın KKTC'ne
yapacağınız resmî ziyareti <<Akılsızcaı» olacak nite-
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İlendirmesi ibiçimimıdeki beyanatıma, bağıımısaz T.C.
Devldtinm Başbakanı olarak verdlğ.'n'iz cevap met
nimi açıklar mısınız? Yeni biçimde oluştuğunu be
yan ettiğimiz itibarımızla -bugüne delk Türkiye dipıllonnalsiısinde rastlaınmayan bu ağır ^deyime karşı Dış
işleri BaikanJiığının tavrı ne olmuştur.
)2. YoHgalt (Konuşmanızda, «Devlet akılsızca liıdare edilirse, akılsız fok tüccar gibi iflas eder» diıyors/unuz.
Bayan R'idgewaiy'ın sizlin için kullandığı «akıl
sız» ıdeyimlinii aynen sizim de ıkulllaınmanız, Ameri
kalı bayan yöneticiye bir yanıt mıdır? Böylesi bir
yanıtın, yöneifciüimin bayan olması ile ıbir ilgisi var
mıdır?
13, Baya;n Ridgeway'den özür dilemesi için özel
'bir girâşi.imde bulunulduğu dıoğru mudur? Ya da hü
kümet düzeyimde 'bir özür 'dileme yapıldı mı?
4. İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ivor Roberts'in de KKTC geziniz hakkında caydırıcı be
yanı doğru mudur? Doğru ise, bunu devletlerarası
ıhuifcuk kurallarında bağımsız bir devlet olma llke'Sİlytle ma|sıll bağdaştırıyorsunuz? Bir cevabınız oldu
mu?
5. înıglilltere'nıim »balyan başbakanımı ziyaretiniz
sonımtşı, İngiliz Dışişleri yetkiilisinjin 'böyle 'bir uyanışı,
ibu ziyaretimizin diplomaltik, siyasî ya, da tıiıcarî so
nuçlarımda bir etki yaptı mı?
>6. İngiltere Lordlar Kamaıralsı Başkanı ve Ada>fllet Bakamı Lord Haliılslham'ın «Türkleri küçük dü
şürücü» demeci katişıisında hükümet olarak bir ya
nıt verildi mıi ve ibu demeci, gelişen itibarımuzla naısrl bağdaştırıyor sunuz?
7. Houisıermaim firmasının Avrupa temisıiloilsıi
Emile Duplliltzer'ün siz'im için «(Nereıye gitsek aynı
hikâyeyi diniliyoruz özal da yardıımcilları da yılan
ıdır aynı şeyleri tekrarlıyorlar» «Özal itmamı gibi»
sözlerimi, arıttığımı ifade ettiğim'iz dış siyaset ve dış
ticaret itibarım'izlıa hangi yönlerden ıbağdaştırayorsunuız ve 'bunlara nasıl ıbir yanılt verdiınıiz?
BAŞKAN — Sayın Başfbakam adına, Dışişleri
Balkanı Sayın Vahit Halefoğlu; 'buyurum efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HAOBFOĞLU
(Ankara) — Sayın Baişkaın, değerli milletvekilleri';
İstanbul Milletvekili Sayın, Günseli Özkaıya'nın, dış
iiiışikil'eriımıMe ilgili 'bazı demeçler 'hakkında. Sayın
Başbakana yönelttikleri soruların cevaplarımı yüce
heyetiıniize arz etmek istiyorum.
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Sayım Başbakanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetini ziyaretiyle ilgili olarak Amerika Btirlişik Dev
letleri Dışişleri Bakanlliığı bakam yajrdımcılarımdanı
Bayan Rosamne Ridgeway, 19 Hazlram 1986 tari
hinde, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Mec
lisinin bir ait kiomıiltesime, Kubris konusunda izahat
verirken, Amerika'nın, Sayın Başbakanının Kuzey Kıb
rıs'ı ziiıyaırdflimıi tasvip edip etmediğime ilişkim bir so
ruya; oevalben, zıiiyareiti, «unwise» kdlimesıini kullan
mak sureiciyle «isaibetisiiz» ıbir hareket olarak nitelemı iştir.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri mensubu
nun bu yakışıksız ifadesi, basın mensuplarının soru
larını cevaplandıran Sayın Başbakan tarafından,
«Yanlış söylemiş saçma bir ifade» olarak nitelen
dirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, Bayan Ridgeway'ın bu ifadeyi kullanmasının akıllıca bir davra
nış olmadığını ve Türkiye'nin tanıdığı ülkelere zi
yaret yapılması kadar doğal bir şey olamayacağını be
lirtmiştir.
Bayan Ridgeway'ın sözlerine bu karşılıkların ve
rilmesiyle yetinilmemiş, Amerika Birleşik Devletleri
Dışişlerinden izahat talep edilmiştir. Nitekim, Dışiş
leri Bakanlığı ertesi günü, yani 20 Haziran 1986 ta
rihinde yayınladığı basın açıklaması ile, Bayan Ridgeway'ın sözlerinin, ziyaretin, Kıbrıs konusundaki
nazik müzakere sürecine yapılabileceği etki ile il
gili bulunduğunu, yoksa sadece Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanına' ait olan bir kararı eleştirmeye matuf
olmadığını kamuoyuna duyurmuş ve tarafımıza da
bu yönde bilgi vermiştir.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Başba
kanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yap
tığı geziyi eleştirir tarzda bir beyanı bakanlığımıza
intikal etmemiştir. İngiltere Dışişleri Sözcüsü, 3 Tem
muz 1986 tarihinde gazetecilerin bu konudaki soru
suna ceva'ben yaptığı konuşmada, hükümetinin Kıbrts
konusundaki görüşlerini genel ifadelerle belirtmekle
yetinmiştir.
İngiliz Lordlar Kamarası Başkanı ve Adalet
Bakanı Lord Hailshanı'ın, Türklerle ilgili yakışıksız
lifadeler ihtiva eden konuşmasıyla 'ilgili olarak İngil
tere Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimde
bulunulmuştur. İngiliz Dışişleri, Lord Hailsham'ın
görüşlerinin tamamen kişisel nitelikte, olduğunu ve
İngiltere Hükümetini ilzam etmediğini belirtmişlerdir.
Bir firma temsilcisinin söyledikleri ile ilgili so
ruya cevaben de, şunu ifade etmek isterim: Sorum-
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suz kişilerin sorumsuz beyanlarına cevap vermek,
onlara, layık olmadıkları değeri vermek olur.
Saygılar sunarım.
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın özkaya.
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; Sayın Bakanın verdiği izahat ve yaptığı açık
lamalardan, sorduğum soruların ne kadar yerinde
olduğunu bir kez daha görmüş oldum.
Sayın Bakan izahatında, Amerika Birleşik Dev
letleri Dışişler Bakan Yardımcısının sözlerinin söy
lenmiş bulunduğunu, ancak ziyaretin isabetsiz ol
duğu yolunda bulunduğunu ve vermiş oldukları ce
vabın, gerek Başbakan tarafından, gerekse bakan
lık tarafından aynı «akılsızca» deyimin kullanıldığı
nı burada duymuş olduk.
İngiltere Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İngiltere Lordlar Kamarası Başkanının sözlerinin de, içerik bakı
mından, yine iddia ettiğimiz biçimde olduğu açık
lanmış oldu.
Şimdi, sayın üyeler, uluslararası hiç alışılmamış
olan sözcüklerin söylenmesi ve iadesi gibi, yeni bir
dışişleri politikasının aşamasında olduğumuzu görme
nin ben üzüntüsünü duydum. «Acaba bu bir uyum
politikası mıdır, bir ödün politikası mıdır?» diye
düşünmekten kendimi alamadım.
Ben, soruyu 1.7.1986 tarihinde, yani haziran ayı
nın ilk günü sormuştum. Bütün bu sorular doğru
olduğuna göre, aradan geçen bu kadar uzun, yarı yıla
yakın bir zamanda, Dışişleri Bakanlığının, asıl, so
ruyu yönelttiğim için tabiî Başbakanın, cevap ver
mekteki gecikmesini anlamak mümkün değil. Bu
kadar ağır deyimler içerisinde sıkışıp kalan bir Baş
bakan izlenimini edinmiş bulunuyorum; bunu üzün
tü ile ifade etmek istiyorum.
Sayın üyeler, ben bu soruyu sorarken, hiç kim
seyi küçüİBücü bir deyimin içine hapsetmek işiteme
dim. Burada amacım, gerek ittifaklar içinde bulun
duğumuz ülkelerin yetkili bazı kişilerinin bizim ül
kemizin Başbakanına; gereklse komşu ülkelerin çok
yetkili yöneticilerinin, yine bizim ülkemizin yetki
lerine karşı kullanabilmek cesaretini gösterdiği de
yimleri ortaya getirip, sergilemekti. Ben burada, Sa
yın Başbakanın ne güvenilirliği, ne ciddiyeti, ne de
kişiliğiyle ilgili, haysiyeti vesairenin peşindeki bir
hesabın içinde değildim. Ben burada, Türk Devletinin
güvenilirliği, ciddiyeti, haysiyeti ve onu korumakla
yükümlü olan biz milletvekillerinin görev anlayışı
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ıgereği bu soruları yönelttim. Doğrusunu isterseniz,
bir ölçüde vatandaş Özal'ı korumak için, Başbakan
ÖzaPa, vatandaş özal adına bu soruları sormak ge
reğini duydum; ama aldığım yanıtların üzüntüsü
içinde size saygılar sunarak ayrılıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya.
Soru cevaplandırılmıştır.
16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tü
zelkişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (61849)
BAŞKAN — 16 nçı sırada, Edirne Milletvekili
Türkân Turgut Arıkan'ın, İçişleri Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Arıkan?.. Buradalar.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
17. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehikeye sokan
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778)
BAŞKAN — 17 nci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli özkaya'nın sorusu, İçtüzüğün 97 nci
maddesine göre ertelenmiştir.
18. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781)
BAŞKAN — 18 inci sırada, Siirt Milletvekili
Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan soru
su vardır.
Sayın Ceylan?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı
bölgelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/860)
BAŞKAN — 19 uncu sırada, Konya Milletvekili
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Erel?.. Yok.
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, belediyelerce yurt dışından kredili temin olu
nan iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı
İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/873)
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(BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili
Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Başbakandan sorusu var
dır.
Sayın Hastürk?.. Burada.
Cevap verecek sayın bakan?. Burada.
önergeyi okutuyorum.
TJBJMJM. Başkanlığıma
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Baş/bakan tara
fından yazıla cevaplandırılması ve gereğini arz edemiim.
Yılmaz Hastürk
İstanbul
1. IBelediyeler tarafından kredili. yurt dışından
temin olunan iş makinelerinıin toplam bedeli ne ka
dardır?
2. Döviz olarak ödenecek bedeller için bir öde
me takvimi mevcut mudur? Mevcut ise, bildirir mi
siniz?
3. Mevcut ree'l döviz stokumuz bu borçları öde
meye yeterli mıidir?
4. Ödeme dengesinde ilerde zuhur edecek so
runlardan kim, ne oranda, haınlgi yasa gereğince so
rumlu tutulacaktır?
5. Bütün bu sorularımı müspet olanak cevaplayaoıazsanız, istifa etmeyi düşünür müsünüz?
BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Kaya Erdem, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın
Başkan, kıymetli milletvekilleri; Sayın Yılmaz Has
türk'ün yazılı soru önergesine sö>zlü olarak cevap
arz edeceğim.
Söz konusu beledi'yelerin kredi olarak temin edi
len iş makinelerine ait bilgi, îhangi tarihler arasında
olduğu sualde açıkça belirtilmediği için, iktidar dönemimizdeki 1.1.1984/24.11 .(1986 tarilhleri arasında
yurt dışından belediyeler tarafından kredi olarak
temin edilen iş makinelerine ait bilgiyi arz ediyo
rum:
1. İstanbul Belediyesi: 10 milyon 981 bin do
lar küsuratı var, söylemiyorum.
İzmir Belediyesi: 21 milyon 177 bin dolar,
iNiğde Belediyesi: 1 milyon 875 bin dolar,
Toplam 34 ımiilyon 034 bin dolar,
2. Bu makineler için yıllar itibariyle ödenecek
döviz miktamı:
1987 yılında 7 milyon 369 bin dolar,
198'8 yılında 7 milyon 369 bin dolar,
1989 yılında 6 milyon 431 bin dolar,
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1990 yılında 4 milyon 235 bin dolar,
1991 yılında 4 milyon 089 bin dolar.
Ayrıca, soruda «(Mevcut reel döviz stokumuz bu
borçları ödemeye yeterli midir?» denmektedir.
Belediyelerimizin dış borçlanmaları zaten asgarî
ölçülerdedir. Görüldüğü üzere, üç senede yapılan
borçlanma 34 milyon dolar olarak tahdit edilmiştir.
Bu itibarla, şu miktarlar, Türkiye'nin yılda 3,5 mil
yar ddîar dış borç taksidi ödediği bir yerde 6 mil
yon dolarlık bir dış borç taksidi, döviz olarak,
önemli, büyük ve dış ödememizi sarsacak ölçülerde
değildir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan.
Sayın Hastürk, söz alacak mısınız?
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İlstanbul) — Te
şekkür ederim efendim.
ıBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
21. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/862)
BAŞKAN —. 21 inci sırada, Sinop Milletvekili
Barış Çan'ın Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Can?.,. Yok.
Cevap verecek sayın balkan?... Buradalar.
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru düş
müştür.
22. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/863)
BAŞKAN — 22 nci sırada, Sinop Milletvekili
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Can?... Yok.
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?...
Burada.
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru
düşmüştür.,
23. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın ülkemizde
gelir dağılımı anketi yapılamasının nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864)
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Sinop Milletvekili
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Can?... Yok.
Cevap verecek sayın bakan?... Burada^
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru
düşmüştür,
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24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865)
BAŞKAN —• 24 üncü sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nâllbantoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97
nci maddesine göre ertelenmiştir.
25. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868)
BAŞKAN — 25 inci sırada, Sinop Milletvekilli
Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Can?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
26. — Adana Milletvekili Metin Üs tünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782)
BAŞKAN — 26 ncı sırada, Adana Milletvekili
Metin Üstünefin, İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Saym Üstüne!?..4 Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784)
BAŞKAN — 27 nci sırada, Denizli Milletvekili
Halil İbrahim Şahinin, İçişleri Bakanından sorusu
vardır.
Sayın Şahin?... Yok.
Sayın Bakan?.., Yok.
Soru ertelemmişîtir.
28. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789)
'BAŞKAN — 28 inci isırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır,
Sayın Alcan?... Buradalar.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
29. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796)

26 . 11 . 1986

O : 1

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Manisa Milletvekili
Abdullah. Çakırefe'ınıin, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Çakırefe?... Buradalar.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.ı
30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in,
Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel
kuruluna katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarıl
maya davet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/797)
BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kayseri Milletvekili
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Üner?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok,
Soru ertelenmişt!ir.ı
31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798)
BAŞKAN — 31 indi sırada, Konya Milletvekili
Salim Erel'in, Başbakandan sorousu vardır:
Sayın Erel?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.1
32. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/799)
BAŞKAN — 32 nci sırada, Tunceli Milletvekili
Musa Ateş'iri, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Ateş?... Buradalar.
Sayın Başbakan?... Yok:
Soru ertelenmiştir.
33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800)
BAŞKAN — 33 üncü isırada Denizli Milletvekili
Halil İbrahim Şahincin, Milî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sorusu vardır.
Sayın Şahin?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok,
Soru ertelenmiştir.
34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874)
BAŞKAN — 34 üncü sırada; Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sorusu vardır.
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Sayın SÖkmenoğlu?... Buradalar.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru ertd'enmitşir..
35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/875)
BAŞKAN — 35 inci sırada, Hatay Millet vekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Balkanı ve
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır.
Sayın SÖkmenoğlu?... Buradalar
Sayın Bakan?... Burada.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Hükümetimizin yeni bir niyet mektubunda ver
miş olduğu taahhütle tercihli sektörlerin 'faizlerinin
artmas-ı hakkında, aşağıdaki sorulanımın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda
delaletinizi saygı ile rica ederim.
'Murat SÖkmenoğlu'
Hatay
1. lOEİCD ile yeni 'bir niyet mektubunda nasıl
bir mutabakat olmuştur? Tercihli sektörlere verilen
kredinin idarî kredi haline dönüştürülmesi taahhüt
edilmiş m'idir?' 2. 'Bu taahhüt ile konut ıkredisi faizi |% 30'dam
'% >60'a, teşvikli yatırım ıkredisi faizinin % 35'ten
1% j65'e çıkacağı doğru mudur?
3. Tercihli sektörlere verilen kredinin ticarî
kredi haline dönüştürülmesi ile meydana çıkan yük
sek oranlı faizlerle, tercihli sektörler nasıl işleyecek?
Pahalılığı önleyici tedbirler ne olacak? Enflasyon na
sıl '% 25'lere inecektir? Bu hususların önlenmesi için
siz de ne gibi ted'bir alacaksınız?
©AŞKAıN — Başbakan Yardımcısı Sayın 'Kaya
Erdem, 'buyurum efendim;
'DEVLET BAİKANI VE 'BAŞBAKAN YARDIMOrSI ll&MJEfT (KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın
'Başkan, 'değerli milletvekilleri; Hatay
Milletvekili
Sayın Murat Söikmenoğlu'nun, OECD ile imzalanan
niyet mektubunda verilen taahhütlere ilişkin ve ona
atıf yaparak sorduğu suallere cevap arz ediyorum.
Öncelikle OEÖD'den sağlanan kredilerle ilgili
olarak, niyet mektubu imzalanması şeklinde bir uy
gulama mevcut değildir. ÖEOD kredileri, yatırım
programında yer alan projelerin dış finansman ihti
yacımın karşılanmasında kullanılmak üzere ısağlanır
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ve kredi anlaşmasında, kredi şartlarıyla proje uygu
lamasına yönelik hususlar yer alır. Sektöre taahhüt
veya 'beyan verilmesi söz konusu değildir. Bugüne
kadar uygulamalarda da hiçbir hükümet bu yönde
bir taahhütte .bulunmamıştır.
Ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürülmesi de
söz konusu olmadığı gibi, toplu konut kredisi 2985
sayılı Toplu Konut IKanunu gereğince konut bü
yüklüklerine göre de kullandırılmaktadır.
Enflasyon konusuyla alakalı sualleri1: Daha evvel
Plan ve 'Bütçe Komisyonunda da açıklandığı üzere,
önümüzde 2 ay kalmıştır, 10 aylık neticeler yüzde
27.7'dir, 2 aylık neticelere göre, bu rakamın yüzde
24 ile yüzde 27 arasında gerçekleşeceğini beklemek
teyiz. Bu noktada da, 'sayın milletvekili arkadaşı
mızın, «Yüzde 25'i nasıl gerçekleşitireceksiniz?» su
aline, bunun gerçekleşmekte olduğunu beyan etmek
le iktifa ediyorum.!
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan.
Sayın SÖkmenoğlu, bir açıklamanız olacak mı?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)
— Hayır efendim; teşekkür ederim.
IBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
36. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın,
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876)
BAŞKAN — 36 nci sırada, Tunceli Miüetvekiu
AllÜ Rıdvan Yıldırum'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Yıldırım?... Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
37. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Orta
doğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatın
da karşılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808)
BAŞKAN — 37 möi sırada, Hatay Milletvekilli
Tevfik Billal'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Bilal?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru ertelenmitşir.
38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan ala
caklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/877)
BAŞKAN — 38 inci sıradaki, Hatay Mdlfetvekli
Mustafa Murat Söfcmenoğlu'nuın sorusu içtüzüğün
97 nci maddesine göre ertdemmisjtir.
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39. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in,
Y1BITAS Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuz
luklar olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/810)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Kırklareli Millet
vekilli Brol AğağilTin, Sanayi ve Ticaret Bakanından
sorusu vardır,
Sayın Ağagil?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
40. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812)
BAŞKAN — 40 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli Özkaya'nın sorusu, İçtüzüğün 97 nci
maddesine göre ertelenmiştir.
41. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813)
42. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814)
43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817)
BAŞKAN — 41, 42 ve 43 üncü sıralardaki, Hak
kâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un soruları, soru
sahibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmitşir.
44. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821)

26 . 11 . 1986

O : 1

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824)
BAŞKAN — 46 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekli Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır.
Sayın Bayezit?... Burada.
Sayın baıkan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
47. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru
önergesi (6/831)
BAŞKAN — 47 nci sırada, Kırklareli Milletvekili
Erol Ağagil'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanımdan sorusu vardır.
Sayın Ağagil?... Yok.
Başkanlık temsille isi?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
48. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Bingöl İlinde yıkımına başlanan Çimento Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/884)
BAŞKAN — 48 indi «ıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalibanitoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci
maddesine göre ertelenmiştir.
49. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen .bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827)

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

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Konya Milletvekili
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Erel?... Yok.
Sayın Başbakan?... Yok.
Suru ertdenmitşir.
50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim. Şahin'in,
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828)

BAŞKAN — 45 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır.
Sayın Bayezit?... Burada.
Cevap verecek sayın bakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.

BAŞKAN — 50 noi sırada, Denizli Milletvekili
Halil İbrahim Şaıhin'in, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Şahin?... Yok.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.

BAŞKAN — 44 üncü sıradaki, istanbul Millet
vekili Günseli Özkaya'nın sorusu İçtüzüğün 97 nci
maddesine göre ertelenmiştir.
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51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835)
BAŞKAN —- 51 indi Sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgl'in, Barbakandan sorusu vardır.
Sayın Abacıgil?... Burada.
Sayın Başbakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/837)
BAŞKAN — 52 ndi sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, {çişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın Narin?.,. Yok.
Sayın Bakan?... Yok,
Soru ertelenmiştir.'
53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838)
BAŞKAN — 53 üncü sırada, Tekirdağ Millet
vekili Saih Alican'ın, MMî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Alcam?... Burada.
Sayın Bakan?... Yok.'
Soru ertelenmiştir.54. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı
İlinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839)
BAŞKAN — 54 üncü sırada, Ağrı Milletvekili
Paşa Sarıoğlu'nun, Tanım Orman ve KöyişDerİ Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Sarıoğllu?... Buradalar.
Sayın Bakan?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/842)
BAŞKAN — 55 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekilli Mehmet Turan Bayezifin, Başbakandan so
rusu vardır.
Sayın Bayezit?... Buradalar.
Sayın bakan?... Yok.
Soru ertdemmiştıir.'
— 26
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56. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, Kahramanmaraş -?• Elbistan İlçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemlin'in
cevabı (6/843)
BAŞKAN — 56 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezifin, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sorusu vardır.
Sayın Bayezit?... Buradalar.
Sayın Bakan?... Buradalar.
Önergeyi okutuyorum:
Türküye Büyük 'Millet Meçlisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
lkanı tarafından sfozlü olaraık cevaplandırılmasını arz
edenim.
Saygılarımla.
İM. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
Soru :
1. Elbistan Ağcaşar Köyünün ehe kadrosu var
mıdır?
2. Mevcut ise hangi tarihten beri münhaldir?
3. Köyün çevre yoğunluğu ve ulaşım imkânı
gozönünde bulundurularak ihtiyacın karşılanması
için ne gilbi önlem almayı düşünürsünüz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Turan Bayezit'in sözlü sorusunu ce
vaplandırmak üzere huzurlarınızdayiim.
Elbistan Ağcaşar Köyü 1 365 nüfuslu olup, 18
aydır münhal bulunan e'be kadrosu, köyde sağlıkevi
'bulunmaması nedeniyle ıdoldurulmakta 'güçlük çekil
mektedir.
224 sayılı Sosyalleştirme Yasasının 154 sayılı Uy
gulama Yönergesi uyarınca, mezkûr köye sağlık hiz
metleri her ay, Akbayır Sağlık Ocağında görevli Dr.
Serhat IBtor, Hemşire Nazmiye Çıngır, Ebe Meryem
Özalk'tan kurulu ekip tarafından götürülmektedir. Bu
ekip en son 10.10:1986 tarihinde köye giderek aşı
hizmetlerini de tamamlamıştır.
En makul süre içerisinde ebe tayini cihetine de
gidilecektir./
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Bayezit?...
M. TURAN BAYEZİT i(]Kahramanmaraş) —
Efendim, Sayın Başkan teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/844)
BAŞKAN — 57 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekiılü Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, İçtüzüğün
97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
58. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845)
'BAŞKAN — 58 inci sırada, Zonguldak Milletve
killi Muhteşem Vasıf Yücei'in, Başbakadan sorusu
vardır.,
Sayın Yücel?..x Buradalar.
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın
bakan?... Yoklar^
Soru ertelenmişıtir.
59. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücei'in, Ordu - Aybastı İlçesi Belediye Başkanına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/846)
BAŞKAN —• 59 uncu sırada, Zonguldak Millet
vekilli Muhteşem. Vasıf Yücei'in, İçişleri Bakanından
sorusu vardır^
Sayın Yücel?... Buradalar.
Sayın Bakan?... Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
60. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücei'in, Zonguldak a Bartın özel tip cezaevindeki
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847)
'BAŞKAN — 60 inci sırada, Zonguldak Millet
vekilli Muhteşem Vasıf Yücei'in, Adalet Bakanından
sorusu vardın
Sayın Yücel?... Buradalar.
Sayın Bakan?.. .Yoklar.
Soru ertelenmiştir.
61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücei'in, Devlet imkânlarından yararlandır ildiği id
dia edilen bazı derneklere ilişkin Başbakandan sorusu
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/848)
BAŞKAN — 61 inci sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücei'in, Başbakandan sorusu
vardır.
Sayın Yücel?... Buradalar.
Sayın Bakan?.., Buradalar.
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Soruyu okutuyorum:.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını dilerim.
Saygılarımla.
Muhteşem Vasıf Yücel
Zonguldak
1. Aydınlar Ocağı ve Türk Ocakları gibi dernek
lerin hükümet yanlısı faaliyetlerini destekliyor musu
nuz?
2. Kabinedeki bazı bakanlarınızın, adı geçen der
nek toplantılarına katılıp konuşmaları ve parti politi
kası yapmalarını nasıl karşılıyorsunuz? Bu tavır, bu
ocakları kapatan Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir
tepki midir?
3. Aydınlar Ocağı ve Türk Ocağı dernekleri dev
let olanaklarından yararlandırılıyor mu?
4. Türk Edebiyat Dergisine vakıflara bağlı bir
bina verildi mi? Hangi şartla, kaç lira kirayla?
BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Bakanı Sa
yın Kâzım Oksay, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Zonguldak Mil
letvekilimiz Sayın Yücei'in, devlet imkânlarından ya
rarlandığı iddia edilen bazı derneklere ilişkin, Sayın
Başbakanımıza yönelttiği soru önergesine cevap ver
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Aydınlar Ocağı ve Türk Ocağı Dernekleri, millî
kültürümüze hizmet veren kuruluşlardır. Sözü edilen
derneklerin temel amaçlan arasında, millî kültür ve
şuuru geliştirmek suretiyle Türk milliyetçiliği fikrini
yaymak ve millî varlığımızı meydana getiren unsurla
rı yaşatıp, kuvvetlendirmek fikriyatı ağırlık taşımak
tadır.
Adı geçen dernekler, kanunların çizdiği çerçevede,
amaç ve statülerine uygun faaliyetler içerisinde bu
lunmaktadırlar. Siyasetle doğrudan ve dolayh olarak
ilgilenmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla, hükümel
yanlısı faaliyetlerine de rastlanmamıştır.
Hükümet olarak, biz bu dernekleri de, benzerleri
gibi, Türk milliyetçiliğinin gelişmesine ve Türk kültü
rüne yaptıkları ve yapmakta oldukları hizmetler ölçü
sünde değerlendirmekteyiz.
Bakanlarımızın, gerek gördükleri toplantılara ka
tılmaları ve bu toplantılarda ülke meseleleri hakkın
da konuşmalar yapmaları normal bir hadisedir. Hü
kümet üyelerinin, ülke içerisindeki kurum ve kuruluş
ların çalışmalarını takip etmeleri, demokratik rejim
de yadırganmaması gereken bir husustur. Bu toplan27 —
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tılarda parti politikası yapıldığı iddiası fevkalade yan
lış bir değerlendirmedir.
Türk Ocakları Derneğinin Atatürk tarafından ka
patıldığı iddiası da doğru değildir. Bilindiği üzere,
1912 yılında Balkan Savaşının zor günlerinde kurulan
bu Ocak, çalışmalarını 1931 yılına kadar sürdürmüş
tür. Cumhuriyetin ilk yıllarında, birlik ve beraberli
ğin sağlanılmasında, güçlü bir Türkiye meydana ge- tirme savaşında öncülük yapan bu kuruluşun, bizzat
Atatürk tarafından benimsenen ve geliştirilen umde
leri vardır. 1931 yılında, zamanın Millî Eğitim Baka
nı ve Türk Ocağı Genel Başkanı Hamdullah Suphi
Tanrıöver tarafından, hedefine ulaşmış olduğu gerek
çesiyle, faaliyetini feshetmiştir.
«Ne mutlu Türk'üm» diyen ve adını Türklükten
alan en büyük Türk milliyetçisi Atatürk'ün, milletin
asil duygularına hitap eden ve bizzat kendisi tarafın
dan desteklenen bu ocaklara karşı olduğu düşünüle
mez.
1949 yılında yeniden faaliyete geçen Türk Ocakla
rı, 1966 yılına kadar yürüttüğü çalışmalarına tekrar
ara vermiş ve yine kapatılmamıştır. 1986 yılında Sa
yın Başbakanımızın hazır bulunduğu bir törenle, mem
lekete büyük faydalar getirmesi ve Türk milliyetçili
ğine, Türk kültürüne değerli hizmetler ifa etmesi temennileriyle yeniden açılmıştır.
Memleketin yakın tarihte geçirdiği sıkıntılı günler
göz önüne alınırsa, bu ocakların birlik ve beraberli
ğin sağlanılması ve ilmî ve demokratik esasların yay
gınlaştırılmasında Jbundan sonra da faydalı çalışma
lar içerisinde olması en halisane temennilerimizdendir.
Aydınlar Ocağı ve Türk Ocağı, devlet imkânların
dan herhangi bir yardım görmemiştir. Bilindiği gibi,
dernekler, çalışmalarını kendi imkânlarıyla yaparlar;
dolayısıyla böyle bir destek varit değildir.
Türk Edebiyatı Vakfına, Eminönü, Alemdar Ma
hallesi, Divan Yolu Caddesinde «Cebri Kalfa Mekte
bi» diye anılan ve büyük kısmıyla harap vaziyette
olan bir bina, muhafazası ve bakımı şartıyla 5 yıllığı
na tahsis edilmiş olup; mezkûr yere, anılan vakıf ta
rafından 50 milyon liralık onarım harcaması yapılmış
tır. Böylece, ecdat yedigârı bir eser, kültür hizmetleri
ne tahsis edilmiş; aynı zamanda, tamamen harap ol
maktan kurtularak, vakıf emlakine kazandırılmıştır.
Anılan yerin aylık kirası 1986 yılı için 12 500, ta
kip, eden yıllar için de kanunun öngördüğü artışlar
içerisindedir. Yapılan peşin masraf da dikkate alındı
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ğında, aylık kiranın yaklaşık olarak bir milyon liraya
ulaştığı ifade edilebilir.
Bilgilerinize arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Yücel?..
MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — Te
şekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
62. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/871)
BAŞKAN — 62 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, İçişleri Bakanımdan sorusu vardır.
Sayın Altunakar?. Buradalar.
üayın Bakan?. Yoklar.
'Soru ertetenımiştir.
63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, Adıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
rar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan
ile Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ce
vabı (6/872)
BAŞKAN — 63 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Başbakan ile Bayındır
lık ve İskân Balkanından sorusu, mehil istemli sebe
biyle...
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSM,AÜL
GAFA GİRAY (İstanbul) — Hazırım efendim.
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Altunakar?. Bu
rada.
Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
Aşağıda dere edilen suallerin, Başbakan ille Ba
yındırlık ve İskân Bakanı tarafından şifahî olarak
cevaplandırılması hususunda delâletinizi hürmetlerim
le arz ©derim.
Mahmud Altunakar
Diyarbakır
1. a) Adıyamana bağlı Gölbaşı Kazası ile ci
var ve köylerinde,
b) Malatya vilayetine bağlı Doğanşöhıir ve Ak
çadağ kazalarıyla bunlara merbut Erkenek, Sürgü
ve Polat kasabalarında 5 Mayıs ve 6 Haziran 1986
tarihlerinde vukubuil'an iki zelzele sebebiyle, bakan-
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lığınızda hasar tespit raporu tanzim edilmiş midir?
Edilmişse muhteva ve bilançosu nedir?
2. Afetzedeler tarafından işbu hasar tespit ra
porlarına itiraz ve şikâyet vaki olmuş mudur? Vaki
ise, taleplerinin mahiyeti nedir? Bu talepler muvace
hesinde bakanlığınız tarafından alınan tedbirler neler
dir?
3. Aile veya fert adedine göre bugüne kadar ya
pılan aynî ve nakdî yardım olmuş mudur? Yardımın
çeşit ve miktarı ne kadardır?
4. 'Felaketzedelerin yıkılan meskenleri yerine ye
ni 'bina inşa edilmesi düşünüldü mü? Düşünüldü ise,
'bugüne kadar kaç 'binanın (inşası ikmal edildi? înşa edi
lecek 'bina 'miktarı kaçtır? Metrekaresi ne kadardır?
Her bina malikleri üzerine (kaça ve hangi şartlarla mal
edilecektir?
5. Vaki felaketten sonra çadıra alınan aile ade
di kaçtır? Kaç çadır afetzedelere tahsis ve tevzi edil
miştir?
6. Halen çadırda barınan kaç aile mevcuttur?
Felaket mahallinde rakım 1 500 m. S-rti famda oldu
ğuna göre, kış mevsimine takaddüm eden şu günlerde,
sıhhî sebeplerle, afetzedelerin çadırda barınmalarını
mümlkün görüvor ve tasvip edivor musunuz? Değil
ise, .talimat ve tedbirleriniz nelerdir?
BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın
Safa Giray, buyurun efendim.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın
(milletvekilleri; Diyarbakır Milletvekili 'Sayın Mahmud
Altunakar'ın; Malatya, Adıyaman ve Manas illerinde
meydana gelen deprem sebebiyle zaırar görenler hak
kında bakanlığıma yönelttiği sözlü soru önergesine
cevap vermek üzere huzurunuzdayım.
«Soru 1. a) Adıyaman'a bağlı Gölbaşı Ka
zası ile civar köylerinde,
b) Malatya Vilayetine bağlı Doğanşehir ve Ak
çadağ kazalarıyla bunlara merbut Erkenek, Sürgü ve
Polat kasabalarında 5 Mayıs ve 6 Haziran 1986 t a 
rihlerinde vuku bulan iki zelzele sebebiyle bakanlı
ğınızda hasar tespit raporu tanzim edilmiş midir,
edilımlşse muhteva ve 'bilançosu nedir?
Soru 2. Afetzedeler tarafından işbu 'hasar tespit
raporlarına itiraz ve şikâyet vaki olmuş mudur? Va
ki ise, taleplerinin mahiyebi nedir? IBU talepler mu
vacehesinde 'bakanlığınız tarafından alınan tedbirleır
nelerdir?».
Efendim, bu iki soruyu birden cevaplandırıyo
rum :
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Malatya ve Adıyaman illerinde meydana gelen
depremler üzerine, olay yerlerinde gerekli * inceleme
lerin yapılması için bakanlığımızın Afet işleri Genel
Müdürlüğü ile bu illerin Bayındırlık ve İskân Mü
dürlüklerinden görevlendirilen teknik personelden
oluşturulan ekiplerce, her yerleşim yerinin ihtiyar he
yeti üyeleri de temin olunarak, inceleme sonucuna
göre hasar tespit raporları düzenlenmiştir.
Raporlar düzenlendikten sonra yapılan itirazlar
yerinde tekrar incelenmiş ve evvelce verilen hasar
tespit listelerinde gerekli ilaveler veya 'düzeltmeler
yapılmıştır. Nihaî olarak :
a) Adıyaman İlinin Gölbaşı İlçesi ve köyleninde,
171 konult yıkık-ağır, 273 konut orta, 428 konut az;
Malatya İlinin Doğanşehir İlçe Merkezinde 126
konut yıkık-ağır, 470 konut orta, 750 konut az;
Doğanşehir İlçesinin Erkenek Kasabasında 142 ko
nut yıkık-ağır, 109 konut orta, 128 konut az;
Doğanşehir İlçesinin Sürgü Kasabasında 600 ko
nut yıkık-ağır, 85 konut orta, 60 konut az;
Doğanşehir İlçesinin Polat Kasabasında 48 konut
yıkık-ağır, 163 konut orta, 251 konut az;
Akçadağ İlçe Merkezinde 6 konut yıkık-ağır, 41
konut orta ve 72 konult az hasarlı olarak tespit edil
miştir.
lamal olarak : Malatya İlinin üç ilçesinde, 77
ayrı yerde, 1 762 yıkık-ağır, 2 132 orta, 3 411. az ha
sarlı; Adıyaman İlinin dört ilçesinde, 72 yerleşme ye
rinde, 399 yıkık-ağır, 646 orta, 1 785 az hasadı ol
mak üzere, toplam 149 ayrı yerde, 2 161 yıkık-ağır,
2 778 orta, 5 196 az hasarlı ev tespit edilmiş tir.
«Soru 3. Aile veya fert adedine göre bugüne
kadar yapılan aynî ve nakdî yardım olmuş mudur?
Yardımın çeşit ve miktarı ne kadardır?»
Bakanlığımızca, Adıyaman İline 20 milyon lira,
Malatya İline 25 milyon lira acil yardım ödeneği
gönderilmiştir. 'Bu illere ayrıca Kızılay tarafından
aynî yardımlar yapılmıştır. Kızılay tarafından Adıya
man İline 0,850 ton gıda, 1 adet seyyar mutfak,
1 250 kişilik giyim eşyası, 2 585 adet çadır, 5 bin
adet battaniye; Malatya İline 1 ton gıda, 1 adet sey
yar mutfak, 1 250 kişilik giyim eşyası, 200 adet ya-'
tak, 6 054 adet çadır, 5 500 adet battaniye gönderil
miştir.
'Bu illerde, orta basar gören ailelere 150'şer bin
lira, az hasar gören ailelere de 50'şer bin lira ona
rım yardımı yapılması uygun bulunmuş ve Adıyaman
İlinde 72 yerde, konutları orta.hasar gören 646 aile
ile, az hasar gören 1 785 aileye 'ödenmek üzere 185
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milyon 250 bin lira; Malatya Hinde 77 yerde, ko
nutları orta hasar gören 2 132 ve az hasar gören
3 411 afetzedeye ödenmek üzere de 458 milyon 150
'bin Türk Lirası onarım yardımı dağıtılmıştır.
«Soru 4. Felaketzedelerin yıkılan meskenleri ye
rine yeni bina inşa edilmesi düşünüldü mü? Düşünül
dü lise, bugüne kadar kaç 'binanın inşası ikmal edil
di? înşa edilecek bina ımıitotarı (kaçtır? Metrekaresi
ne [kadardır? Her bina (malikleri üzerinde kaça ve
hangi şartlarla mal edilecektir?»
Bu iki ildeki 75 yerde yaklaşık iki'bin konut,
ahırları ve altyapilarıyla (birlikte, 19 milyar Türk Li
rası ihale Ibede'li ile yatırım programına ek olarak
alınmıştır. Konutlar ve ahırlar yıl sonuna kadar bi
tirilecektir. Yapılmakta olan konutlardan tek katlı
olanlar ahır ve altyapıları ile birlikte yaklaşık 10,5
milyon liraya, çok katlı olanlar ise, 8,5 milyon li
raya mal olabilecektir. Borçlanan hak sahiplerine,
konutlar ve altyapıları hariç olmak üzere, maliyet
bedelli üzerinden 'bina ve arsa bedeli olarak 20 sene
vadeli ve faizsiz olarak verilecektir. Konutların bü
yüklükleri, uygulanan projeye göre, 74 ilâ 83 metre
kare arasındadır. Ahırlı yapılmakta olan konutlarda,
-ki, Doğanşehir İlçesi ımerkezi dışındaki konutların
tamamı tahırlı yapilmalktadır- ahırlar 25 ilâ 37,5 met
rekare arasındadır. Yani, yapılan konutlar toplam
100 ilâ 130 metrekare alanındadır.
İlk deprem tarihinin 5. Mayıs 1986 olduğunu ve
bu deprem üzerine derhal faaliyete geçilerek, gere
ken işlemlerin yapıldığını; fakat 6 Haziranda tekrar
deprem meydana gelmesi üzerine, ilk tespitlere na
zaran, yüzde 100'den daha fazla miktarda ev yıkıl
dığını hatırlatmak istenim. Bunun üzerine bir ay gi
bi kısa 'bir süre içerisinde, hak sahiplikleri, hasar
tespit raporları, yer seçimleri, harita alımı, plan ya
pımı ve mukavele hazırlığı, ihaleye çıkma gibi bü
tün işlemler tamamlanarak, depremden »bir ay üç
gün sonra, 9 Temmuz günü ihale yapılabilmiştir. 9
Temmuzdan bu yana da çok hızlı bir şekilde inşaat
lar yürütülmüş, şu anda inşaatı bitip teslim alınan
ev sayısı takriben 400 civarına varmış ve bundan
sonraki her gün aşağı yukarı 20 ev bitmek suretiy
le yıl sonuna kadar evlerin tamamı bitirilmiş ola
caktır. Belki 100-150-200 civarında evin bitmemesi
durumu olabilir, nakliyede, yer tesliminde bazı bü
yük zorluklar olmuştur; ama netice itibariyle 9 Tem
muzdan Aralık sonuna kadar 2 bine yakın ev yapıl
mış olacaktır; bunu dikkatinize sunmak isterim.

26 . 11 . 1986

O : 1

«Soru 5. Vaki felaketten sonra çadıra alınan aile
adedi kaçtır? Kaç çadır afetzedelere tahsis ve tevzi
edilmiştir?»
Çadır adedini demin arz ettiımı, Tamamı çadırla
rını almıştır. Halen çadırlarda oturmakta olan 150
civarında afetzede vardır. Bu 150 tane afetzedeyi
- ki 'bunlar daha ziyade Sürgü Kasabasında oturmak
tadırlar-^ bu ayın sonunda, 'bu cumartesi veya pazar
günü inşallah evlerine yerleştirmiş olacağız. Bu sene
sonuna kadar da tamamına çok yakın bir kısmını
yerleştirmiş olacağız. Ocak ayının ortalarında da ta
mamı bitirilmiş olacaktır.
Saygılarımla arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Alıtunakar.
Sayın Altunakar, süreniz 'beş dakika efendim.
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) —
Muhterem Başkan, 'Büyük Millet Meclisinin kıymet
li azaları; Sayın Balkanın vermiş olduğu izahat için
şükranlarımı arz ederken, ther sorunun cevaplandı
rılması akabinde, soru sahibinin kürsüye gelip ıbir
izahatta bulunması mücerret olarak bir muhalefet
yapma, veyahut meseleleri bir çıkmaza sokma mak
sadıyla değildir. Burada eğer birbirine mütenakız du
rumlar, yani elde edilen malumatlarla Sayın Bakanın
vermiş olduğu izahat arasında mütenakız durumlar
görülürse, yine (Bakana yardım etmek kastıyla bu du
rum ihtiyar ediliyor.
Eğer müsaade ederseniz 'ben bir şey ilave et
meyeceğim. Gazeteden 'bir haber okuyacağımı.
«Üst üste iki şiddetli deprem geçirerek binaları
harap olan Malatya'nın Doğanşehir İlçesi ile bağlı
köylerinde halk, kışı çadırlarında titreyerek bekli
yor. Maddî durumu iyi olan bazı Doğanşehir'liıler
devletin 'bu yıl kendilerine ıbir yardım yapamayaca
ğını düşünerek, yıllardır yaşadıkları topraklardan baş
ka yerlere göç ettiler.. Maddî durumu elverişli ol
mayanlar ise, çadırlarında titriyorlar. Başka çareleri
olmadığı için, varını yoğunu satıp Doğanşehir'den göç
edenler : «Deprem evleri (bu yıl bitmez, kışı ise ça
dırda geçirmemiz mümkün değil, çocuklarımız hasta
olacak; ayrıca okul da yıkıldığı için okumaları da
imkânsız. Hastalıklarımız depreşti, birkaç eşyamız,
hayvanımız vardı, sattık savdık, Allah nasibimizi şe
hirde verir, diyorlar.» Haberin hepsini okuyaımayacağum; ama diğer 'bir bölümünde ise, «1 578 deprem
evinin yapılacağı Doğanşehir ve çevresinde, ilçe mer
kezinde planlanan 152 'tanesi 9Q'ar (metrekarelik inşa
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ediliyor» diyor ve yapımın halen 'bitmediğini ilave
ediyorlar.
Ayrıca, Doğanşehir liderden aldığımız bir mektup
var, müsaadenizle okuyorum : «Yıkılan evlerin bu
güne kadar bir tanesi tamamlanıp vatandaşa veril
medi. Vatandaşlarımız halen çadırda ikamet etmek
tedir. Halen, kalkan maihsu'lü ve tüm kış hazırlıkları
ile dışarıdadır. Şu anda kar 'kalınlığı 40-50 santimet
reyi 'bülmalfotadır. Vatandaş kaderine terk edilmiş,
yaşam mücadelesi vermektedir. Bu nedenle, yıkılan
evlerin tespitinde dahi, gelen yardımlarda bile hak
sızlıklar olmaktadır. Hükümet olarak .gelindi, durum
lar tespit edildi ve «İki ay içinde vatandaşın yarası
sarılacak1 denildi. Aradan yedi ay geçtiği halde, hiç
bir ev sahibini 'bulamadığı gibi, bu sene tamamlan
ması da 'Şüphelidir. Vaat edilen hiçbir şeyin yeri
ne gelmediği şu anda, çadırda yaşayan ıbu vatan
daşlar (nakıs) —5 derecede çadır içinde yaşama sa
vaşı vermektedirler. «Vatandaşın Ziraat Bankasına
ve esnafın Halk Bankasına olan borçları ertelendi»
denildiği; hükümet yetkililerinin hu sözlerine rağ
men, vatandaşa 'başkaca ihbar bile yapılmadan icra
yoluyla 'tahsiline haşlanmıştır. Yürekler acısı bu du
rum karşısında, esnaf ve vatandaş şaşkın ve perişan
dır. Yağmurun yağışı, karın ani 'baskını, değeri mi
yarlara yaklaşan, tarlalardaki fasulye ve pancar çü
rümeye terk edilmiş; vatandaş ise kaderi ile haşha
şadır.
Bu konuya ne gibi Çözüm bulunabileceği, bu
güne kadar hiçbir yetkili tarafından dile getirileme
miştir. Zarardan dolayı yardım yapılması hususunda
vatandaş şaşkın ve perişandır. Yukarıda kısaca iza
ha çalıştığımız husustan sayın büyüklerimizin, ve
killerimizin Meclis gündemine getirerek, bu konula
rın ve ıbu problemlerin çözümü için gereğinin yapıl
masını 50 bin nüfus adına arz ediyor, yardımlarını
zı, hu vatandaşlarımız ve partililerimiz sabırla bekli
yoruz.»
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üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879)
BAŞKAN —• 64 üncü sırada, 'Kahramanmaraş
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in sorusu, 97
nci maddeye göre ertelenmiştir.
65. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Doğ
ru Yol Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen top
lantıyla ilgili olarak Antalya Valisi ile Emniyet Mü
dürünün tutumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/880)
IBAŞKAN — 65 inci sırada, Sakarya Milletve
kili Turgut Sözer'in, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Sözer?.. Buradalar.
Sayın Başbakan?.. Ydk.
Soru ertelenmiştir.
66. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, te
rör olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve
elçiliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/881)
BAŞKAN — 66 ncı sırada, İstanbul Milletvekili
İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Ural?.. Yok.
Sayın Başbakan?., Yok.
Soru ertelenmiştir.
67. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, İz
mir - Tire İlçesine bağlı bazı köylerin sulama ve iç
me suyu sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)
BAŞKAN —- 67 nci sırada, İzmir Milletvekili
Hüseyin Aydemir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır.
Sayın Aydemir?.. Buradalar.
Sayın Balkan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunalkar.
Soru cevaplandırulmıştır.

68. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın,
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip
verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/883)

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların

BAŞKAN — 68 inci sırada, Kayseri Milletvekili
Muzaffer Yıldırım'ın sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir.

Arz ederim efendim. (DYP sıralarından alkış
lar)
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1 inci maddeyi okutuyorum :
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bucaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar
Kanununun 28.8.1983 tarih ve 2882 sayılı Kanunla
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459)
BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyl© Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
müne geçiyoruz.
1 inci sırada, 459 Sıra Sayılı, Giresun Milletve
kili Burhan Kara ve 22 'arkadaşının; 5.5.1983 Tarih
ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 tarih
ve 2882 sayılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesü'nin
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin gör üşmelerine 'başlıyoruz.
Komisyon?.. Yok.
'Ertelenmiştir,
2. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair 5.11.1986 Tarih ve 3317
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/807,-3/1181) (S. Sayısı : 504) (1)
BAŞKAN — İkindi sırada, 6136 Sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunun 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 5.11.1986 Tarih ve 3317 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşka
nınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderime
Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu üzerindöki
görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır,
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul
edenler... Kabul etaeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen var mı efendim?..
Yok.
'Maddelere geçii'ımesini oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi
ka'bul edilmiştir. .
(1) 504 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

MADDE 1. — 6136 Sayılı Ateşli' Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 23.6.1981
tarih ve 2478 sayıilı Kanun ile değişik-7 nci maddesi
nin 1 inci fıkrasının 1 numaralı 'benıd'i aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
1. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Balkanlar, Ya
sama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş
olanlar,
BAŞJKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde 'söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler...
Etme yeniler... Madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir.
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
Komisyon metni kaibuıl edilmiş ve kanunlaşmış
tır; hayırlı olsun efendim.
3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci
Ek)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Erzurum Milletvekili
Sabahattin Araş, Istan'bul Milletvekili Reşit ÜÜker,
Kahramanmaraş Milletvekilli Rıfat Bayazıt, Afyon
Milletvekili Metin Balııbey, Sivas Milletvekili Mus
tafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili Fenni
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Islimyeli'nıin, Türkiye Büyük Milleıt Meclisi İçtüzüğü
Teklifi ve Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un,
Türkiye Büyük M'iMet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve
Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
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fSayım üyeler, gündemde 'bugün için görüşülecek
'başka bir konu 'bulunmamaktadır.
Gündemde 'bulunan konuları görüşmek ve 27
Kasım 1986 Perşembe günü «aat 15.00'ıte toplanmak
üzere telesimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 1732

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nıın, Kastamonu - Daday İlçesindeki sağlık merkezi
ile sağlık ocağının devlet hastanesi şekline dönüştü
rülmesine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Mustafa Kalemlinin yazılı cevabı (7/1437)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Soru 1. Kastamonu İli Daday İlçesi Sağlık Mer
kezi ile Sağlık Ocağı bir arada olduğundan bunları
devlet hastanesi şekline dönüştürerek doktor, sağlık
personeli ve araç - gereç bakımından takviye edilme
si ve röntgen cihazı ile teçhizi olanaklı değil mi?
T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : HM. 9239/1055

26.11.1986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3.11.1986 tarih ve K. K. D. B. 7/1437-7138/
28179 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi,Nalbantoğlu tarafından verilen, Kas
tamonu - Daday İlçesindeki sağlık merkezi ile sağ-

lık ocağının devlet hastanesi şekline dönüştürülmesi
ne ilişkin yazılı soru önerge cevabı ilişikte sunulmuş
tur.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç Dr. Mustafa Kalemli
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı
Daday, merkez nüfusu 3.263, toplam nüfusu 16.316
olan ve Kastamonu İline 35 Km. mesafede bulunan
bir ilçemizdir. 28.4.1986 gün ve 33 sayılı makam ona
yı ile yataklı tedavi fonksiyonu olan ilçe sağlık mer
kezi açılmış, aynı binada bulunan sağlık ocağı ile
birlikte ilçeye sağlık hizmeti verilmektedir. Mezkûr
sağlık merkezi, 1987 yılı içinde geliştirilecek yataklı
sağlık kuruluşlarımız arasında yer almakta olup,
mevcut binanın onarım ve diğer ihtiyaçları için 8 mil
yon TL. ödenek gönderilmiştir.
2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'
in, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat
firmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındır*
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gira/ın yazılı ce
vabı (7/1447)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda dere edilen suallerimin Başbakan tara
fından İçtüzüğün 97 nci maddesine göre yazılı ola
rak cevaplandırılması hususunda delaletinizi hür
metlerimle arz ederim.
6.11.1986
Mahmud Altunakar
Diyarbakır
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1. Bugüne kadar Suudi Arabistan'da hangi in
şaat firmalarımız faaliyet göstermiştir?
2. Bu firmalardan iflas eden var mıdır? Varsa
hangileridir?
3. Durumları muntazam, yani itibarını muha
faza eden maruf firmalarımıza mezkûr Devlet tara
fından iş verilmesi hususunda imtina edilmesinin se
bepleri nelerdir?
4. İflas eden firmalardan alacaklı olup bu fir
malar tarafından Suudi Arabistan'a götürülen işçile
rin durumları hakkında elinizde rapor yar mıdır?
Mahiyeti nedir?
5. Halen Suudi Arabistan'da mevkuf firma sa
hibi müteahhit var mıdır? Var ise, hangi sebeplerle
tevkif edilmişlerdir?
6. Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'da ça
lışmalarına mütedair iki hükümet arasında muahede
akdedilmiş midir? Türk vatandaş ve işçilerinin han
gi hukukî statü ve esaslara tabi olarak Suudi Arabis
tan'da çalıştıkları malumatınız dahilinde midir?
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TC
Bayındırlık ve M â n Bakanlığı '26 . 11 . 1986
Basın ve Halkla İlişkiler MlüşavMiği
Sayı : A-13/01/3264
Konu : Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahmud
Altunakar'ın yazılı soru önergesü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
•İlgi a) 10.11.1986 ıgün ve 7/1447-7196/28358 sa
yılı yazınız.
(b) Başbakanlığın 17.11.1986 gün ve K. K. Gn.
Md. 18/106-2115/06199 ısayılı yazısı.
Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahımuid Altunakar'
m Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbaka
nımızın da kendileri adına cevaplandırmamı tensip et
tikleri yazılı soru önergesine iişkin ilgi (a) yazınız ve
ilgi (b) yazı gereğince; ısöz konusu önergede yer alan
sualler linoelenmiş'tir.
Konular itibariyle Bakanlığım ile Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığını lilgilenldiren sorulara ilişkin
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur.
Soru 1. Bugüne kadar Suudi Arabisltan'ıda hangi
inşaat firmalarımız faaliyet göstermiştir?
Cevap 1. Bugüne kadar Suudi Araibistan'da iş
yapan firma sayısı sekısenüç adettir. Bu firmaların adı
veya unvanı ile üstlendilklleri taahhüt sayısı ve taahhüt
tutarı eldeki mevcut verilere göre şunlardır.

T. B. M. M.
Sıra
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Müteahhit Adı veya Unvanı

1'
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Alemdaroğlu Mimarlık ve İnşaat A.Ş.
Ansar Uluslararası İnşaat Taahhüt ve Ticaret Konsorsiyomu A.Ş.
Ansar Beynelmilel İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Antalya İmar Ltd. Şti.
Ah'tel Uluslararası İnşaat ve Tic. A.Ş.
Ataman İnşaat Ticaret ve Sanayii A.Ş.
Aydın Pelin - Can Bizzet Müşavirlik Mühendislik Şti.
Abdullah Başer İnşaat Firması
IBM IBİrleşmiş Mimarlar Proje Araştırma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Borail Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.
BTM Beynelmilel Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş.
Binaş İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Bahattin Gören
Beka İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Cevahirler İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti
Cihat Uluslararası İnşaat ve Tic. A.Ş.
Cem-ln ÇimenttojMühend!islik Planlama Servis İşletme Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.
Cuhadaroğlu Alıiminyum Sanayii ve Tic. A.Ş.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31'
32
33
34
35
36

Doğan Tekeli - Sami Sisa Mimarlık Ltd. Şti.
Endem İnşaat Sanayii ve Tic. A.Ş.
Ensel İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.
Ekşioğlu İnşaat Sanayii A.Ş.
Eksiler İnşaat Taahhüt Tic. ve San. A.Ş.
Er-Ba İnşaat İthalat İhracat Ltd. Şti.
Ersoylar A.Ş.
Ermes İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Enka İnşaat ve Sanayii A.Ş. ı(Enka - Arabia Lt.)
Kaskltaş Kayar Kalıp, Alt Yapı Sondaj Kazık ve Tecrid A.Ş. (Enka Holding
A.Ş.'nin yan kuruluşudur.)
Ermaksan İnşaat ve Ticaret Ltd. Şt,
Grasso Soğuk Hava Tesisleri Sanayii Anonim Şirketi
Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.
Günlbay İnşaat ve Sanayii A.Ş.
Garanti İnşaat ve Sanayii ve Tic. A.Ş.
Genel Mimarlık Mühendislik A.Ş.
HU Uluslararası 'İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Hüseyin Kalkavan Aydın Arıcan İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İdil İnşaat Ticaret A.Ş.
trttes İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş.
İzmirli İnşaat Taahhüt İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
(llkateş Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Kisfca Komandit Şirketi
KuÜutaş İnşaat ve Tic. San. Ltid. Şti.
Eltes Elektrik ve Tesfaat İmalat Montaj 'Sanayii ve Ticaret A.Ş.
(Köseoğlu Yapı ve Donatım Elemanları Sanayii ve Ticaret A.Ş.
— 35 —

Taahhüt Tutarı
,($)
11 137 101
56 564 083
81 792 794
7 590 397
12 393 162
' 5 811 964
309 490
19 592 433
840 455
5 592 562
3 325 539
20 203 009
4 095 616
53 048 344
94 678 231

820
4 250
19
1 267

513
000
943
093

1 337 692
10 945 862
1
10
85
559

799 562
752 701
081 194
460 892

62 412 49
142 370 13
8 232 221
26 190 000
3 313 366
21 367 521

9
90
28
23
7
68
210
11
9

100 000
913 105
793 679
784 473
017 146
000 000
376 068
719 533
604 013
951 762
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Taahhüt Tutarı

Müteahhit Adı veya Unvanı

<$)

46
Karacaoğlu Müh. Taah. ve San. A.Ş.
47
Koray Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş.
48
Koçyiğit İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
49
Kadiribeyoğlu İnşaat A.Ş.
50 - Lirik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
51
Molin İnşaat Koli. Şti.
52
Mavitan Pazarlama ve Yatırım A.Ş.
53
Marintaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
54
Mosan Montaj ve Çeltik İmalat A.Ş. (Çekal A.Ş.)
55
Nurol İnşaat ve Ticaret Koli. Şirketi
56
Oditaş Ortadoğu İnşaat ve Taahhüt ve Tic. A.Ş.
57
Otaş Ortadoğu İnşaat Taahhüt A.Ş.
58
özoan İnşaat Sanayii ve Tic. A.Ş.
59
özdeımir İnş. Koli. Şti. özdemir Enmal ve Ortakları
60
Rasa İnşaat ve Sanayi] ve Tic. AJŞ.
61
Sezai Türfkıeş Feyzi Aklkaya İnşaat A.Ş.
62
63
>64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Temel Enerji Sanayii ve Tic. A.Ş. (S. T. F. A. G.)
Temel Araştırma A.Ş. (S. T. F. A. Grubu)
Temel Su MühendisEk Komandit Şirketi <S. T. F. A. Ggrubu)
Temel Harita A.Ş. (S. T. F. A. Gruibu)
Temel Mühendislik A.Ş. (S. T. F. A. Grubu)
Rio Cevahir Ltd. Şti.
Temeltaş ve Madencilik A.Ş. (İS. T. F. A. Grubu)
'Solkullu Sezen Denizdibi İşi. ve Taah. A.Ş.
SoyaJk İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Seytaş San. Endüstri Yatırım ve Tic. A.Ş.
Tökfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.
Tdkısis Teknoloji ISisitem ve Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tasan Taahhüt ve Yapı San. A.Ş.
Toprak İnşaat ve Tic. ve San. A.Ş.
Tokar Yapı ve Endüstri Tes. San. ve Tic. AŞ.
Tunaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

78
79
80
81
82
83

Tokaş Taahhüt Org. Konsorsiyumu A.Ş.
Yüksel İnşaat A.Ş.
Yüksel Kardeşler İnş. ve Tic Koli. Şti.
Yapı Danışmanlık İnş. ve Tic. Lt'd. Şti.
Yapı üretim San. ve Tic. A.Ş.
Saraçoğlu İnşaat ve Ticaret A.Ş.

1 282 051
5 413 105
2 247 863
427 350
3 300 269
21
55
16
132
4

895 807
962 393
000 000
088 052
167 193

5
13
43
11
176

330 000
390 313
239 531
920 637
585 741

9 680 000

4 411 202

21 367
220 000 000
36 752 135
1 120 000
218 013 675
21 429 863
313 022 697
29 047 332
17 315 184
10 199 431
7 207 077
2 160 022
2 119 659
25 000 000
1 071 912
8 325 083
9 770 835
71 381 766

-
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'Soru 2. Bu firmalardan iflas eden var mıdır?
Varsa hangileridir?
Cevap 2. Suudi Arabistanlda faaliyet gösteren
müteahhit firmalarımızdan bazıları o ülke şartlarından
doğan birtakım güçlükler ve sorunlar nedeniyle, kri
tik dönemler yaşamışlardır. Bu arada, iflas ettikleri
hususunda dolaylı veya resmî olarak Bakanlığımız ka
yıtlarına intikal etmiş herhangi bir firma ismine iliş
kin bilgi bulunmamakla beraber, bu firmalardan sa
dece 'birinin iflas ettiğine dair resmî bilgi Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İstanbul 1 inci tflas Me
murluğunun 11.3.1986 gün ve 986/8 sayılı Yazısı ile
bildirilmiştir. Bu firmada TE-FA İnşaat ve Taahhüt
A.Ş. olup, İstanbul 4 üncü Ticaret Mahkemesinin
22.1.1986 gün ve 985/140-E sayılı kararıyla iflas et
miştir.
Soru 3. (Durumları muntazam, yani itibarını mu
hafaza elden maruf firmalarımıza mezkûr Devlet ta
rafından iş verilmesi hususunda imtina edilmesinin
sebepleri nelerdir?
Cevap 3. Durumları muntazam, yani itibarını
muhafaza elden maruf firmalarımıza mezkûr Devlet
tarafından iş verilmesi hususunda imtina edilmesi söz
konusu değildir. Ancak ülke şartlarından doğan bazı
sorunlar ve güçlükler nedeniyle, firmalarımızın yeni
iş almaları güçleşimiştir.
IMevcut sorunlar ve güçlükler :
a) Suudi Arabistan'da ihale sistemi bu konu ile
ilgili kanun ve kararnameler yanında, Siğili Bakanlık
ların karar, açıklama ve.yorumlan ile oldukça girift
bir görünüm arz etmektedir. İhalelerin en düşük fi
yat teklif eden firmalara verilmesi esas olmakla bir
likte; son yıllarda tekliflerin açılmasından sonra pa
zarlık yapılması, giderek artan bir uygulama haline
dönüşmüştür.
b) Uluslararası ihalelerin tümü her firmaya açık
değildir, önemli bazı projelerin ihalesine sadece ilgili
Bakanlık veya 'kuruluşun davet ettiği firmalar katı
labilmektedir. Bu firmaların daha önceden Suudi Ara
bistan Bayındırlık ve Konut Bakanlığı nezdindeki
«Müteahhitler Sınıflama IKomi'tesİMiin Suudi olmayan
müteahhitler Dairesine kayıtlı olmaları gerekmekte ve
kayıt için de çok ağır işleyen, 'bürokratik engelleri
fazla olan mekanizmayı aşmak icap etmektedir. Ya
bancı müteahhitler için bu daireden Müteahhitlik kar
nesi alınması da ayrıca şart koşulmaktadır.
c) 'Suudi Arabistan'da uygulanan genel politika
uyarınca; İhalede Suudlu firma tercih edilmektedir.
Bundan sonra sırayı Suudlu hissesi yüksek ortak sir
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keler almaktadır. Suudlu ve Ortak şirketlerin yapa
mayacağı veya çok fazla pahalıya yapılacağı anlaşı
lan işler diğer yabancı şirketlere verilmektedir.
d) Bir yabancı firmanın Suudi Arabistan'da iş
yapabilmesi için, öncelikle Suudi Arabistan Ticaret
Bakanlığına kaydolması ve bunun yanında da bir
Suudlu kişi ve şirketle iş ilişkisine girmesi gerekmekte
dir.
e) 1984 yılı sonu itibariyle Suudi Arabistan'da alt
yapı yatırımları hemen hemen tamamlanmış ve büyük
ağırlık Sanayii yatırımlarına kaydırılmıştır. Genellik
le bina 'inşaatı dalında hizmet veren Türk firmaları
nın anahtar teslimi büyük sanayi yatırımları için şu
anda siöz sahibi olmaları imkansız görünmektedir. Zi
ra 'bu projeleri için Suudi Arabistan; Irak - İran sa
vaşı ve petrol gelirlerindeki büyük azalma nedeniyle
yabancı firmalardan kredi, ileri teknoloji ve know how istenmektedir.
Soru 4. İflas eden firmalardan alacaklı olup, bü
firmalar tarafından Suudi Arabistan'a götürülen işçi
lerin durumları hakkında elinizde rapor var mıdır?
'Mahiyeti nedir?
Cevap 4. İflas ettiği anlaşılan TE-FA firmasının
S. Arabistan'daki iş yerlerinde çalışmış olan vatandaş
larımızın durumu hakkında Cidde Çalışma ve Sosyal
GüVenlik Atteşeliğiımizin çeşitli tarihli yazılarından
edinilen bilgiye göre;
TE-FA firması, Suudi Al Qubali firmasının taşe
ronu olarak Suudi Arabistan'da Hail Elektrik proje
sini yürütmeye başlamıştır. Taşeron TE-FA firması ile
ana müteahhit Al Qubali arasında çıkan itilaf sonucu
iş tasfiye edilmiş ve işçilerimizin birikmiş ücret ala
cakları Hail Emirliği nezdinde 'kurulan tasfiye kuru
lunca ödenmiş ve işçilerimiz yurda dönmüşlerdir. Anı
lan kurul işçilerimizin henüz tahsil etmedikleri ücret
dışındaki bazı hakların (kıdem tazminatı, izin parası,
özel bir komisyonca tespit edilen fazla mesai ücret
leri) ödenmesi için Al Qubali'ye belli bir süre tanı
mıştır. Bu süre sonunda ödemenin yapılmaması üze
rine, Hail Eımirliğince Al Ouibalıi'nin tutuklanması için
Rıiyad polisine talimat verildiği öğrenilmiştir. Durum
Cidde Ateşeliğimizce takip edilmektedir.
Soru 5. Halen Suudi Arabistan'da mevkuf firma
sahibi müteahhit var mıdır? Var ise, hangi sebeplerle
tevkif edilmişlerdir?
Cevap 5. Suudi Arabistanlda mevkuf firma sa
hibi müteahhit olup, olmadığı konusunda Bakanlığı
mıza intikal etmiş herhangi bir bilgi bulunmamakla
birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
37 —
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10.5.1986 tarihinde intikal eden bilgiye göre; SEYTAŞ
firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakmak,
anılan firmanın çalıştırdığı işçilere ücret borcunu öde
memesi (sebebiyle, Suudi Makamlarınca tutuklanmış
olup, belirtilen tarih itibariyle 15 aydır tutuklu bulun
maktadır.
Soru 6. Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'
da çalışmalarına mütedair ilki hükümet arasında mua
hede akld edilmiş midir? Türk vatandaş ve işçilerinin
hangi hukukî statü ve esaslara tabi olarak Suudi Ara
bistan'da çalıştıkları malumatınız dahilinde midir?
Cevap 6. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında
işgücü veya sosyal güvenlik anlaşması bulunmamakta
dır. Bu ülke ile yapılan Karma Ekonomik Komisyon
Toplantılarında ikili işgücü ve s'asyal güvenlik anlaş
ması hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca yapılan girişimlerde, Suudi tarafının bu konu
da isteksiz davranması sebebiyle bugüne kadar sonuç
elde edilememiştir.
Halen, Suudi Arabistan'da. çalışan işçilerimiz hak
ları ve yükümlülükleri bakıımından öncelikle Türkiye'
'de İş ve İşçi Bulma Kurumu huzurunda imzalanan
ferdî iş sözleşmesine; bu sözleşmede açıkça yer alma
yan 'hususlarda da Suudi Arabistan iş ve sosyal güven
lik mevzuaatma tabidirler.
Bilginize arz ederimi.
1. Safa Giray
Sağlık ve Sosyal Yardım
(Bakanı
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Di
yanet Vakfı ve Diyanet İşleri Hac Dairesi Başkan
lığınca 1984 •• 1986 yıllarında hacca gönderilen ka
mu görevlilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazdı cevabı (7/1448)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından
yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica
ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Soru 1. 1986 yılı hac mevsiminde Diyanet Vakfı
ve Diyanet İşleri Hac Dairesi Başkanlığı mensupla
rından kimler, harcırah almak suretiyle hac kafileleri
ile görevli olarak Hacca gönderilmişlerdir? Herbir ki
şi kaç gün için görevlendirilmiş ve ne kadar harcırah
almışlardır?
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ISoru 2. 1984, 1985 yılarında da aynı kiiçiifer mi
gönderilmişlerdir? (Kişilerin isim listesi ile karşılarında gittiği yıl, görevlendirildiğ gün ve aldığı harcırah
lar beEritillîp verıidbıiöijr mü?
Soru 3. 1984, 1985, 1986 yıllarında Vakıf tara
fından Hacca gönderilen milletvekili, Bakanlık yetki
lileri ve emniyet mensuplarının isimleri de verilebilir
mi?
Soru 4. Kızıllay her sene 100 kişilik bir sağlık
ekibi gönderdiği halde Diyanet işleri Başkanlığı ne
den 150 'kiiışlillıilk eklilbÜ Suudi Analbl:isitaın'la gönidıerliiyor.
Birisinden birisi fazla değil mi?
Soru 5. Mekke ve Medine'de hacılar için kira' Üanan evler azamî 15 günlük olduğu halde bunlara üç
aylık kira ödendiği şeklinde muamele doğru mu?
Soru 6. Ankara Dikmen Malazgirt Mahallesin
de yapılan özeli' lojmanlar Diyanet Vakfı Hac görev
lileri personelinden kimlere aittir?

T.
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Devlet Bakanlığı
Sayı : 2.02.-8331

25.11.1986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T J B J M M . Başkiaırtllığmım 10.11.1986 gün ve
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/1448-7198/
28360 sayılı yazısı.'
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'
nun DJyianlet Valklfı ve Dilyaınet İşleri Hac Daliıresli Baş
kanlığınca 1984-1986 yıllarında hacca gönderilen ka
mu görevlilerine ilişkin yazılı soru önergesine verilen
cevaplar aşağıda belirtilmiştir.
1. 1986 yuh hac mevsiminde Diyanet Vakfı ve
Diyanet İşleri Hac Dairesi Başkanlığı mensupların
dan 35 kişi 40-80 gün süre ile görevlendirilmiş olup,
kanunî harcırahının 2/3'üne göre kişi başına 1 8003 000 SAR. arasında ödenmiştir.
2. 1984 - 1985 yıllUlarımda hep ayma ilsfilmılertim hac
da ıgöndleriildliiği iddiası gerçek dışıdır. Ancak, bu gö
revliler arasında işinin özelliği icabı tecrübe kazan
mış olan ve sayıları mahdut bazı görevlilerin bulunımialaı da 'tabiîdir.
IDu. kilşliıller 35 - 65 güm süiüe ile ıgöreivliendliırtlp ka
nunî harcırahının 2/3'üne göre kişi başına toplam
1 500 - 3 000 SAR. arasında ödeme yapılmıştır.
3. 1984 - 1985 - 1986 yıllarında vakıf tarafından
hacca 10 Milletvekili, 5 Bakanlık ve 3 emniyet men
subu gönderilmiştir.
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4. Türk KızÜayı çok eski yıllardan itibaren Türk
hacıları ile dünya hacılarına sağlık hizmeiti vermek
üzere Suudi Arabistan'a hac sağlık ekipleri gönder
mektedir. Türk Kızilayının bu hizmetinde üllkemizi
dünya müslümarilarına tanıitma amacı ağırlık kazan
maktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının gönderdiği sağ
lık ekibinin hizmelCIeri ise öncelikle Türk hacılarına
yöneliktir.
Türk Kızılayının hacda seyyar araçlarda yürüt
tüğü poliklinik hizmetlerinden kısmen de olsa Türk
hacıHarı da isltifade etmekte ise de Kızılayın bu hiz
metinin daha çok diğer ülkelerden gelen hacıilara
Ihitap ettiği gömülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlı
ğı hac sağlı!k ekibi ise Türk hacılarının istisnasız tü
münün sağlık hizmeti ihtiyacına cevap verecek şekil
de planlanmakta, poliklinik hizmetleri yanında ağır
viakaDaıra mlüldalhallıe Imlkâınlkın illle donlaltirnıış yiaıtiaMı
hastane hizmetleri de verebilmektedir.
|Bıu şıeikffide (hür plllamlüalmıaınıın da zaruri "olMuğunıa
inanılmaktadır. Kaildi ki 1979'dan önceki şirketler
(tarafından yürütülen hac seyahati düzenleme uygu
lanmasında da Kızilay dışında hac seyahati düzen
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leyen şirketlerce sağlık personeli götürüldüğü ve bu
na ayrıca ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir.
5. Mekke'de evler, tüm dünya hacıları için mev
simlik olarak kiralanır. Medine'de ise ev kiralama
'süreleri, hacıiîarın Medine'de kalış günlerine göre
değişmektedir. Bu süreler 1 günden 15 güne kadar
öDaJbfftaelkfcddiır. iBu sdbeplıe; DUyfeunıet İstenil BagktanÜgğı
da Mekke'de evleri mevsimlik, Medine'de ise Kur
ban Bayramı sonrası günlerde ve 8 günlük olarak ki
ralamaktadır. Mekke'de ev kiraları mevsimlik oldu
ğundan; süre, fiyatı herhangi bir şekilde etkileme
mektedir. Medine'de ise ev ücretleri evin tutulduğu
igiüın sfayiMına ıgone hösiaıp edllmıdkjtiedlir.
6. Dikmen'de Malazgirt Mahallesi adında bir
mahalle bulunup 'bulunmadığı bilinmediği gibi, adı
geçen serritlteki mahallelerde ne Diyanet İşleri Baş
kanlığının ve ne de Türk Diyanet Vakfının herhangi
bir özel lojmanı bulunmamaktadır.
Bllglilıeriıniize aınz edieıüm.
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Kâzım Oksay
Devlet Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
30 UNCU BİRLEŞİM
26 . 11 . 1986 Çarşamba
Saat: 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
>

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

1. — Meclis Araştırması önergesi (10/33)
2. — İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi.
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
• 4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GBNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
î. — (tsıtanfbult iMMetvekillli Günseli Özkaya'nm,
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596)
2. — Ddyarbalkır MıMetivekâi (Kadir Naırin'in bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
3. — Diyarbakır Mıİletvdtoiü Kadir Nanin'in,
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği
İddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610)
4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın,
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözîü
•ora önergesi (6/702) (1)

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
•(6/758) (1)
7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)
8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in,
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü »ora
önergesi (6/709)
9. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742)
10. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaeıgil'in,
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü
soru önergesi (6/751)
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava»
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya, özel kurum ve (kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1)
12. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1)

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.

13. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası
devam eden bir gazete bıkkındaki beyanına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt
dışına giden üst düzey görevlilerine iljşkdn Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/833) (1)
15. — İstanbul. Milletvekili Günseli Özlkaya'nın,
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesd
(6/775)
16. — Edirne, Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, tstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşebir
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) (1)
17. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778)
18. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceyian'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi
Kooperatifleri Birliğinin EMAK. A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781)
19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) (1)
20. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'
ün, belediyelerce yurt dışından krediili temin olunan
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/873) (1)
21. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/862) {1)
22. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/863) (1)
23. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin
Başbakandan .gözlü soru önergesi (6/864) ^1)
24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1)
25. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1)

26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782)
27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784)
28. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789)
29. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
Ayvalık - Sarımsaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesd (6/796)
30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet
edildikleri iddiasına ilişklin Başbakandan sözlü soru
önergesd (6/797)
31. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798)
32. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir
vatandaşı yakal'aamak içlin uygulandığı idldüa edilen
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/799)
33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
yurdümuzdakli okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî
Eğittim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü* soru öner
gesi (6/800)
34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ziraî kredilerin ticarî krediye dönüştürüle
ceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/874) (1)
35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, tercihli sektörlere verilen kredilere ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/875) (1)
36. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın,
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1)
37. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808)

38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin PAKTAŞ'dan alacak
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/877) (1)
39. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/810)

tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828)
51. — Balıkesir Milletveküli Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının
çevre sağlığım olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835)

40. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru. önergesi (6/812)
41. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un,
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına iEşkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813)
42. — Hakkâri MületyökiM Mehmet Sait Erol'un,
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814)
43. — Hakkâri MMetvekiM Mehmet Sait Erol'un,
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817)

'52. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/837)
53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838)

44. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
OAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821)
45. — Kahramanmaraış Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822)
46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824)
47. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru
önergesi (6/831)
48. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
tıun, iBingöl İlinde yıkımına başlanan Çimento Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
<6/884) (1)
49. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827)
50. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in

54. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Ağrı
Hinde içme suyu olan ve olmayan köylere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/839)
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş.
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/842)
56. — Kahranmanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Elbistan ilçesi Ağcaşar Köyünün ebe ihtiyacına İlişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)
57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Binde kaliteli pamuk
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/844)
58. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın*
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845)
59. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Ordu-Aybastı ilçesi Belediye Başkanına
ilişkili İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/846)
60. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847)
61. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Devlet imkânlarından yararlandırıldığı id-

dia edilen bazı demeklere ilişkin Başbakandan sözlü 1I Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip verlmediğine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
soru önergesi (6/848)
(6/883)
62. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Aitunakar'ın, Kırşehir - Kaman İlçesi Sarıuşağı Mahalle
7
sindeki mesken yıkımı olayına ilişkin İçişleri Bakanın
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
dan sözlü soru önergesi (6/871)
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
63. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
fcar'm, Aldıyaman ve Malatya illerine bağlı bazı ilçe
kadaşının; 5 5 . 1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar
lerde 1986 yılında meydana gelen depremlerden za
I Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanunrar gören vatandaşların sorunlarına ilişikin Başbakan J
İ la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ile Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
gesi (6/872)
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
Bayezit'in, Kahramanmaıraş - Andırın Orman İşletme
ğıtma tarihi: 2 8 . 5 .1986)
Müdürlüğü sahasından elide edilen odunların üretici
2. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
köylüye ve müteahhMene tahsisine ilişkin Tarım Or
I Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 noi Maddesinde
man ve Köyişİeri IBakanradan sözlü soru önergesi
Değişiklik Yapılmasına Dair 5.11.1986 Tarih ve 3317
(6/879)
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
65. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, Doğ
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek
ru Yol Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen top I Üzere Geri Gönderime Tezkeresi ve İçişleri Komis
lantıyla ilgili olarak Antalya Valisi ile Emniyet Mü
yonu Raporu (1/807, 3/1181) (S. Sayısı : 504) (Da
dürünün tutumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
ğıtma tarihi : 20.11.1986)
önergesi (6/880)
I
I
3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, ts66. — İstanbul Milletvekili İbrahim Oral'ın, terör II tanbul Milletvekili Reşit Üllker, Kahramanmaraş Mil
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balılere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) I' «bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve
67. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz I Balıkesir Milletvekilli Fenni İslimyeli'nin, Türkiye
mir -Tire İlçesine 'bağlı bazı köylerin sulama ve iç- II Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
me suyu sorunlarına ilişikin Tarım Orman ve Köyiş- I letvekili İhsan Tomlbuış'un, Türkiye Büyük Millet
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
68. — Kayseri Mületvekili Muzaffer Yıldırım'ın, poru (2/191, 2/203) ı(!S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci
Kayseri Ilfade yapılması düşünülen rayh sistem için I Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11,1986)

Dönem : 17

Yasama Yılı : 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 504

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5.11.1986
Tarih ve 3317 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu ( 1 / 8 0 7 , 3 / 1 1 8 1 )
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı
Kan. Kar: 39 -181A • 3 - 8652218165

12 . 11 . 1986

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: 7 Kasım 1986 tarih ve 6921 - 27407 sayılı yazınız.
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 5.11.1986 tarihinde kabul edi
len 3317 sayılı «6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» incelendi.
6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, kimlerin hangi koşullarda silah taşıyabileceği veya mesken ya da iş
yerinde silah bulundurabileceği hüküm altına alınmıştır. Bugün için üç türlü silah taşıma yetkisi tanınmıştır.
özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip olanlar; Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabilecekleri
ne karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadî teşebbüsleri memur ve mensupları; Bakanlar
Kurulunca çıkarılan Yönetmelikte belirtilen esaslara göre valiler tarafından izin vesikası olanlar.
Yürürlükte bulunan 6136 saydı Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fücrasının 1 No. lu bendi aşağıdaki hük
mü taşımaktadır.
«1. Cumhurbaşkanı, Hükümet Başkam ve üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlar,»
Bu defa bent;
«1. Devlet Başkanı, Hükümet Başkam ve Üyeleri, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş
olanlar,»
Şekline dönüştürülmüştür.
Yapılan değişiklikle Yasama Organı Üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlara, görevlerinin devamı sü
resince ve görevlerinin sona ermesinden sonra, kanunen silah taşıma yetkisi tanınmaktadır.
Yapılan değişiklikte üzerinde durulan husus «Devlet Başkanı» deyiminin kullanılmış olmasıdır.
Her ne kadar 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen kanunlarda «Devlet Başkanı» unvanı kullanıl
mış ise de, bu düzenlemelerin kaynağını 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı «Anayasa Düzeni Hakkında Kanun»
oluşturmuştur. Ancak, 1982 Anayasasının kabulünden sonra çıkarılan 11.1.1983 tarih ve 2779 saydı Kanunla,
12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen kanunlarda geçen «Devlet Başkanı» deyimi «Cumhurbaşkanı»
olarak değiştirilmiştir.
Anayasamızda «Devlet Başkanı» deyimi ve kuruluşu bulunmamaktadır. Bu deyimin, 12 Eylül 1980 ilâ 9
Kasım 1982 tarihleri dışında bir anlamı da yoktur.
Sonuç olarak, 5.11.1986 tarih ve 3317 sayılı Kanunla Anayasa dışı bir deyim kullanılması nedeniyle söz ko
nusu Kanun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir.
Arz olunur.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı

—2—
İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 1/807, 3/1181
Karar No. : 4

19. 11.1986

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuzun 22.10.1986 tarih ve 3 Karar No. lu Raporu ile sonuçlandırdığı «6136 Sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun» Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.M.1986 tarihli 21 inci birleşiminde görüşülerek aynen kabul
edilmiştir.
Kanun Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 7 Kasım 1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 6921 -27407 sayılı tezkeresiyle
Sayın Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ka
nunu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 13.11.1986 gün ve 25
inci birleşiminde okunmuş bulunmaktadır.
Komisyonumuz, konuyu kanunun geri gönderilme gerekçeleri ışığında ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri
nin de katılmalarıyla yeniden incelemiştir.
Kanunun 1 inci maddesinde bulunan «Devlet Başkanı» deyimi, Sayn Cumhurbaşkanlığı tezkereleri uya
rınca Anayasamıza ve 11.1.1983 tarih, 2779 sayılı Kanuna uygun olarak «Cumhurbaşkanı» olarak düzeltil
miş ve ayrıca; yine Anayasamızda yer alan tabirlere uygun olarak «Hükümet Başkan ve Üyeleri» deyimi
nin de Komisyonumuzda «Başbakan ve Bakanlar» olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Başkan
Osman Doğan
Şanlıurfa

Başkanvekili
Atilla Sın
Muş

Sözcü
Ziya Ercan
Konya

Kâtip
Umur
Muğla

Üye
Saffet Sakarya
Çankırı

Üye
Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum

Mehmet

Akarca

Üye
Lezgin önal
Hakkari

•

Üye
Yılmaz İhsan Hastürk
İstanbul
Üye
Burhan Cahit Gündüz
İzmir

Üye
Arif Toprak
Niğde

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 504)

Üye
Namık Kemal Şentürk
İstanbul
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİN
CE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜ

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

ŞÜLMEK Ü Z E R E G E R I G Ö N D E R I L E N K A N U N

6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No. : 3317
Kabul Tarihi : 5 , 11 , 1986

6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde DeğişikKk
Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 23.6.1981 ta
rih ve 2478 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesinin
1 inci fıkrasının 1 No.lu bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:
1. Devlet (Başkanı, Hükümet Başkan ve üyeleri,
Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş
olanlar,

MADDE 1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 23.6.1981
tarih ve 2478 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesi
nin 1 inci fıkrasının 1 No.lu bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
1. Cumhurbaşkam, Başbakan ve Bakanlar, Yasa
ma Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olan
lar,

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi Korniş*
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S, Sayısı : 504)

